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Voorwoord 

VOORWOORD 

De voor u liggende scriptie is een poging tot synthese tussen verschillende terreinen binnen het 
vakgebied van de sociologie. waarin ik met deze scriptie afstudeer. Allereerst een synthese tussen 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek: tussen zogenaamde 'kwantitatief-toetsende~ en 
'interpretatief-explorerende' wetenschappers. Tussen beide disciplines woedt een heuse 
stammenstrijd, terwijl beide benaderingen naar mijn mening van elkaar zouden kunnen 
profiteren. Een manier waarop dat kan wil ik in deze scriptie laten zien. 

Daarnaast is deze scriptie een synthese tussen universiteiten: een co-productie tussen de 
Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht Het onderzoek in deze scriptie is een 
vervolg op een internationaal longitudinaal onderzoek uit Amsterdam naar nieuwe sociale 
bewegingen in vier Europese landen en vormt de afsluiting van mijn opleiding tot sociologisch 
onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Elke universiteit heeft zijn eigen specialisatie en 
bijbehorende gezichtspunten. Het beste zicht ontstaat volgens mij door meerdere brillen op te 
zetten. 

Tenslotte is deze scriptie een synthese tussen wetenschap en praktijk: met behulp van 
wetenschappelijk onderzoek wil ik een vraag vanuit de praktijk van de milieubeweging 
beantwoorden: 

"Hoe goed is de Nederlandse milieubeweging in staat om mensen te mobiliseren voor haar 
campagnes en daarnaast invloed te hebben op de publieke opinie en de politieke besluitvorming 
in Den Haag met deze campagnes ? " 

Invloedsonderzoek is een betrekkelijk nieuw terrein binnen de sociale wetenschappen. Onderzoek 
naar de uitkomsten van collectieve actie. met name binnen sociale bewegingen. staat nog in de 
kinderschoenen en is schaars. Met dit onderzoek hoop ik daar een bijdrage aan leveren. 

Deze scriptie was niet tot stand gekomen zonder assistentie. medewerking en kritiek van velen 
Allereerst wil ik de medewerkers van Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie en 
het LAKA bedanken voor alle assistentie bij mijn speurtocht in hun archieven en de moeite die zij 
hebben genomen om mijn vele vragen te beantwoorden en mijn enquêtes in te vullen. met name 
dhr. Henk Blaugeers, mevr. Jeanette van Beuzekom (SNM), Dirk Bannink en Robert Jan van den 
Berg (LAKA). dhr. Wim Kersten (VMD) en de medewerkers van het MIDOC in Amsterdam. 

Verder wil ik bedanken prof.dr. Jan-Willem Duyvendak die mij vanuit de Universiteit van 
Amsterdam bijgestaan en gestuurd heeft. Zijn enthousiasme is een voortdurende steun geweest in 
het lange proces van afstudeeronderwerp tot scriptieverslag. Ook wil_ ik een woord van dank 
richten aan prof.dr. Anton Hein van der Heijden voor alle informatie en dr. Chris Snijders voor 
zijn kritische oog en advies. 

Tenslotte ben ik dank verschuldigd aan Martijn Kiers voor alle ondersteunende diensten. Zonder 
zijn geduldig naleeswerk. waaraan vele rode pennen opgingen. en zijn advies was het rapport in 
een andere en vooral minder leesbare vorm naar buiten gekomen. 

Nu rest mij u nog veelleesplezier te wensen met de voor u liggende scriptie. 

Peter van der Graaf 
Utrecht, december 1998 



Successtrategieën van de Nederlandse milieubeweging 

SAMENVATTING 

Inleiding 
Al enige tijd is er een discussie gaande binnen de Nederlandse milieubeweging over de te volgen 
lijn voor de toekomst. Centraal in deze discussie staat de vraag naar de invloed van deze 
beweging: hoe goed is de milieubeweging in het verleden in staat geweest om mensen te 
mobiliseren, de publieke opinie bewust te maken van milieuproblemen en invloed uit te oefenen 
op de politieke besluitvonning in Den Haag? Heeft het in het verleden zin gehad om bij de 
overheid aan de onderhandelingstafel te schuiven of heeft het indirect onderdruk zetten van de 
overheid met het organiseren van acties meer effect gehad? Of moet deze invloed toch meer 
gezocht worden in de publieke opinie? Op deze vragen probeer ik een antwoord te geven in mijn 
afstudeeronderzoek. 

Probleemstelling 
In de media wordt weleens gesproken over een dubbelstrategie van de milieubeweging: als 
volwaardig gesprekspartner in tal van advies- en overleg organen discussieert de milieubeweging 
mee op vele terreinen over het Nederlandse milieubeleid. Daarnaast bestaat zij uit een aantal 
organisaties die in staat is om groepen mensen te mobiliseren rond een bepaald milieuthema om 
daannee druk uit te oefenen op diezelfde advies- en overlegorganen. Dit brengt het risico met zich 
mee dat de opgebouwde goodwill met deze gesprekspartners te niet wordt gedaan. Voor het 
oplossen van dit probleem, is het nodig om te weten wat het effect van de dubbeltactiek is: 
werken de twee gevolgde strategieën elkaar tegen of versterken ze elkaar juist? Daarom stel ik 
mijzelf in mijn doctoraalscriptie de volgende vraag: Wat zijn successtrategieën van de 
Nederlandse milieubeweging? 

Om deze vraag te beantwoorden heb ik in mijn afstudeerscriptie twee onderzoeken verricht: een 
kwantitatief onderzoek naar het succes van de campagnes van de milieubeweging op enerzijds de 
publieke opinie en de politieke besluitvonning anderzijds, en een kwalitatief onderzoek naar de 
invloed van de milieubeweging op de politieke besluitvonning. In het kwalitatieve onderzoek is 
daarbij gebruik gemaakt van twee case-studies: de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard 
(hoofdstuk 9) en het afsluiten van het Tweede Convenant Verpakkingen. 

Theoretische achtergrond 
Met mijn afstudeeronderzoek borduur ik voort op een onderzoek dat tussen 1987 en 1994 is 
verricht aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Universiteit van Genève. 
Deze twee universiteiten hebben vergelijkend onderzoek gedaan naar nieuwe sociale bewegingen 
in een viertallanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland) op basis van krantendata. 
Centraal stond daarbij het bereikte mobilisatieniveau van deze bewegingen: van elke 
maandageditie van een landelijke krant in de vier landen is voor de periode 1975 tot 1990 geturfd 
hoeveel 'protest events' erin voorkwamen, de gebruikte strategieën daarbij, aantal participanten bij 
elke actievonn, specificatie van betrokken organisaties, de reactie van de overheid etc. 1 

1 Tot nu toe zijn er voor de vier landen en de sociale bewegingen in deze landen afzonderlijk en onderling vergelijkende 
beschrijvende analyses gemaakt van de kenmerken van de politieke structuur waarin elke beweging zich bevindt. 
V ersebiHen tussen landen en bewegingen zijn vervolgens vergeleken met verschillen in hun mobilisatieniveau. V oor de 
geïnteresseerde lezer verwijs naar literatuur opgave aan het einde van dit artikel 
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Kwantitatief onderzoek 
de mobilisatiekracht van de Nederlandse milieubeweging 
Deze factoren heb ik apart geanalyseerd voor de Nederlandse milieubeweging. Uit deze analyses 
blijkt dat de mobilisatiekracht van de Nederlandse milieubeweging zich vooral ontwikkelde in de 
eerste helft van de jaren '80, tijdens de tweede protestgolf Opvallend is het relatief lage 
mobilisatieniveau ten tijde van de eerste protestgolf (jaren '70), wat toch een bloeiperi<>:de voor de 
Nederlandse milieubeweging was. In vergelijking met andere landen (gemeten naar het aantal 
'protest events') bezit de Nederlandse milieubeweging de minste mobilisatiekracht met zijn 277 
acties blijft Nederland ver achter bij Duitsland (n=984), Zwitserland (n=616) en Frankrijk 
(n=444). 

In overeenstemming met het politiek open klimaat in Nederland maakt de milieubeweging het 
meest gebruik van conventionele en demonstratieve strategieën, al mag het relatief grote aandeel 
van confrontatieve acties (vooral beginjaren '80) niet vergeten worden De milieubeweging richt 
haar strategieën vooral op het nationale niveau. De reactie van de overheid op de strategieën van 
de milieubeweging beperkt zich vooral tot het repressief reageren op confrontatieve acties. 

Tenslotte mag de Nederlandse milieubeweging zich in een warme belangstelling van 
alliantiepartners verheugen: ruim 70% van de acties van de milieubeweging wordt ondersteund 
door tenminste één alliantiepartners. In veruit de meeste gevallen blijft het ook bij deze ene 
alliantiepartner. De ontwikkeling van alliantiesteun over de tijd is stabiel en ligt stijgend. 
Alliantiepartners ondersteunen zowel de meer gematigde, conventionele als de meer radicale, 
confrontatieve acties van de milieubeweging. 

Het succes van milieucampagnes 
Met deze informatie heb ik een vergelijking gemaakt tussen het succes van milieucampagnes die 
de milieubeweging organiseerde tussen 1975 en 1989 en de ingezette middelen en strategieën bij 
deze campagnes. De successcores voor milieucampagnes zijn opgesteld op basis van enquêtes die 
onder een viertal milieu-experts zijn gehouden Daarbij is gebruik gemaakt van een lijst van 33 
campagnes die opgesteld is door de Amsterdamse politicologen. 

De ondervraagde milieu-experts zijn van mening dat de invloed van milieucampagnes tussen 
1975 en 1990 op de publieke opinie tamelijk veel is geweest (in bijna de helft van alle 
campagnes). Ook de invloed op de politieke besluitvorming valt niet tegen. In ruim de helft 
(52%) van de gevallen was er volgens de milieu-experts spraken van tamelijk veel invloed. 
Wel is in bijna alle gevallen de invloed van een campagne op de politieke besluitvorming 
lager dan invloed op de publieke opinie. Opvallend is dat drie van de vijf meest succesvolle 
campagnes vallen onder het thema 'kernenergie' (Kalkar, kerncentrales in zijn algemeenheid 
en Dodewaard specifiek). Binnen dit thema heeft de milieubeweging veel invloed kunnen 
uitoefenen zowel op de publieke opinie als op de politieke besluitvorming, maar vooral op de 
eerste. 

Het succes van milieucampagnes is in een multi-level analyse vergeleken met de daarbij 
ingezette middelen en strategieën. Daarbij zijn twee modellen geschat: een voor de invloed op 
de publieke opinie en één voor de invloed op de politieke besluitvorming. 

Met het ontwikkelde verklaringsmodel voor het succes van milieucampagnes is de invloed 
van de milieubeweging op de publieke opinie maar matig te verklaren. Binnen dit model is 
gekeken naar de invloed van de door de milieubeweging gebruikte strategieën, de reactie van de 
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overheid, het aantal arrestanten bij milieuacties, het aantal participanten bij deze milieuacties, het 
aantal georganiseerde acties en de ontvangen steun van alliantiepartners Significant voor het 
succes zijn het aantal acties dat de milieubeweging organiseert bij een campagne en het aantal 
arrestanten bij deze acties. Hoe groter het aantal acties des te groter het succes, màar dit effect 
wordt te niet gedaan wanneer er een groot aantal arrestaties plaatsvinden. Het model verbetert 
door de duur van milieu-acties en het overheidsniveau waarop de milieubeweging zich richt 
daarin op te nemen: hoe langer de acties duren en hoe hoger het overheidsniveau waarop 
gericht wordt, des te groter het succes van milieucampagnes op de publieke opinie. 
Waarschijnlijk is daarnaast het voorkomen van alliantiesteun van belang: dit vergroot 
eveneens het succes. 

De invloed op de politieke besluitvorming is nog minder goed te verklaren en de 
invloedsanalyse levert maar één significant effect op: de aanwezigheid van alliantiesteun. 
Naast de aanwezigheid· van deze steun wordt het succes van milieucampagnes in de politieke 
besluitvorming waarschijnlijk bepaald door de reactie van de overheid. Indien deze negatief 
reageert op de acties van de milieubeweging, zijn deze acties waarschijnlijk te fel en zal het 
succes van milieucampagnes afuemen. Het model verbetert door weer het overheidsniveau 
waarop de milieubeweging zich richt op te nemen. Tenslotte is er een aanwijzing dat 
deelname aan adviesraden van de overheid negatief uitpakt voor de milieubeweging: dit 
verlaagt vanaf een zekere grens alleen maar het succes van milieucampagnes in politiek Den 
Haag, maar de milieu-experts verschillen daarover van mening. 

Kwalitatief onderzoek 
case 1: de kerncentrale in Dodewaard 
Om de invloed van de milieubeweging op de politieke besluitvorming nauwkeuriger en 
objectiever te onderzoeken is gebruik gemaakt van twee case-studies, waarin de 
besluitvorming tussen de betrokken actoren (overheid, milieubeweging en bedrijfsleven) is 
gereconstrueerd. Allereerst is gekeken naar invloed van de milieubeweging op de sluiting van 
kerncentrale in Dodewaard. Vervolgens is gekeken naar het verband tussen deze invloed en 
de mate waarin de succesfactoren bij milieucampagnes terug te vinden zijn in de case 
Dodewaard. 

De invloed van de milieubeweging bij deze besluitvorming blijkt vooral een vertragende invloed 
op lange termijn te zijn geweest Door beslissingen over de bouw van nieuwe kerncentrales uit te 
laten stellen en het openhouden van de bestaande kerncentrales bij de rechter aan te vechten, nam 
langzamerhand de politieke bereidheid voor kernenergie af en verdween het maatschappelijke 
draagvlak voor deze vorm van electriciteitsopwekking. Dit op zich is echter al een groot succes 
voor de Nederlandse milieubeweging. Wel was de milieubeweging niet in staat om de procedures 
voor nieuwe kerncentrales stop te zetten of bestaande kerncentrales, waaronder Dodewaard, te 
laten sluiten, maar zwakte de overheid wel steeds verder het aantal kerncentrales af dat ze wilde 
laten bouwen: van 13 in 1968 tot 3 in 1975 en helemaal geen meer na 1986. 

succesfoetoren in de case Dodewaard 
De tussentijdse invloed die de milieubeweging in september 1981 bereikt (de planologische 
kernbeslissing over de bouw van drie nieuwe kerncentrales wordt stopgezet voor de duur van de 
BMD) houdt verband met de aanwezigheid van de vier succesfactoren voor de politieke 
besluitvorming: de mobilisatie van alliantiesteun, het voorkomen van een negatieve reactie van de 
overheid, het richten van milieuacties op het de nationale overheid en een niet al te grote 
vertegenwoordiging in adviesraden. In de periode voorafgaand aan deze beslissing worden de 
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meeste acties van de milieubeweging ondersteund en zijn deze gericht op het nationale niveau. 
Daarbij reageert de overheid vaker niet dan wel. Het aantal adviesraden waarin de SNM 
vertegenwoordigd was lag rond het gemiddeld voor de hele onderzoeksperiode. 

Het tweede tussentijdse resultaat van de milieubeweging, wanneer in februari 1986 op verzoek 
van SNM het debat over de vestigingsplaatsen voor de drie nieuwe centrales wordt opgeschort, is 
niet te verklaren met deze factoren, maar moet gezocht worden in een handig gebruik maken door 
de milieubeweging van een belangrijke externe gebeurtenis: de kernramp in Tsjernobyl. De 
belangrijkste factor, de mobilisatie van alliantiesteun, werd voor de milieubeweging vooral een 
factor van betekenis na de grote blokkade van 1980 en 1981 toen een meerderheid van de 
politieke zich keerde tegen kernenergie en het openhouden van bestaande centrales. Met deze 
steun was de milieubeweging in staat om in 1986 tussentijdse invloed uit te oefenen. 

case 2: het Tweede Convenant Verpakkingen 
In de tweede case is gekeken naar de invloed van de milieubeweging op de totstandkoming van 
het Tweede Convenant Verpakkingen. De milieubeweging heeft volgens de definitie van Huberts 
weinig invloed gehad op de totstandkoming van dit convenant De doelstellingen van het eerste 
convenant blijven gehandhaafd en van het eisenpakket van de milieubeweging is nauwelijks iets 
overgenomen. De hoeveelheid verpakkingsafval mag zelfs gecorrigeerd worden voor de 
economische groei. In tegenstelling tot het besluitvormingsproces over Dodewaard heeft de 
milieubeweging ook geen tussentijdse invloed uitgeoefend Dit is niet verwonderlijk gezien het 
feit dat ze buiten de onderhandelingen tussen de overheid en de SVM zijn gehouden. Daarbij 
waren beide partijen matig gemotiveerd en had milieu niet hun prioriteit Ook het effect op de 
publieke opinie is gering geweest, volgens de milieu-experts nog geringer dan op de politieke 
besluitvorming. Al moet de milieubeweging naar mijn mening wel credit gegeven worden voor 
het feit, dat de overheid ertoe overgaat onderhandelingen op te starten met de 
verpakkingsindustrie over het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingsafval en dat het 
bedrijfsleven vrijwillig meedoet aan deze onderhandelingen. Dit wijst op een toegenomen 
milieubesefbij beide partijen; iets waar de milieubeweging al jaren op hamert, al is deze invloed 
niet eenduidig vast te stellen. 

succesfactoren in de case over het nieuwe verpakkingsconvenant 
De mate waarin de vier succesfactoren voor de politieke besluitvorming aanwezig zijn in het 
besluitvormingsproces over het Tweede Convenant Verpakkingen komt niet goed overeen met de 
vastgestelde invloed van de milieubeweging. Ondanks het feit dat overheid niet tot een 
repressieve reactie werd uitgelokt en de milieubeweging zicht richtte tot het hoogste 
(internationale) niveau en er geen gemiddeld grotere vertegenwoordiging in adviesraden bestond, 
heeft de milieubeweging nauwelijks tot geen invloed op de totstandkoming van het Tweede 
Convenant Verpakkingen uitgeoefend. Wel in overeenstemming met dit matige succes is de 
geringe mate van alliantiesteun: slechts een minderheid in de Tweede Kamer was voor de 
voorstellen van de milieubeweging bij het nieuwe convenant te porren. 

Een alternatieve verklaring voor dit matige succes ligt mogelijk in de issue-gevoeligheid van het 
onderwerp, waarbij dit effect complexer is dan werd verwacht. Bij een lage issue-gevoeligheid, 
zoals bij het Tweede Convenant Verpakkingen, voelt de overheid zich niet bedreigt door de eisen 
van de milieubeweging en kan zij zelfs besluiten deze te negeren (erg lage issue-gevoeligheid). 
Terwijl bij politiek gevoeligere issues, zoals kernenergie, de overheid geslotener is, maar wel 
bereid is te luisteren naar de wensen van de milieubeweging. Pas bij zeer gevoelige issues zal de 
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overheid geen inmenging van de milieubeweging dulden V oor een nauwkeurige toetsing van dit 
mechanisme is echter nader onderzoek nodig. 

beleid voor de toekomst 
Uit de twee case-studies blijkt dat de milieubeweging over een lange adem moet beschikken 
om invloed uit te kunnen oefenen in politiek Den Haag. Op korte termijn bleek het erg 
moeilijk om de overheid van standpunt te laten veranderen. Een manier om deze lange adem 
te verkorten is naar mijn mening deelname van de milieubeweging aan het Groene 
Poldermodel. Naar analoog van het veel geprezen overlegmodel tussen overheid, werkgevers en 
werknemers (Sociaal-Economische Raad) stelde GroenLinks tijdens de Algemene Politieke 
Beschouwingen in september 1997 voor om een zelfde soort overleg te voeren over conflicten in 
de sfeer van economie en milieu. Aanleiding waren een aantal hoog oplaaiende conflicten over 
grote infrastructurele projecten, zoals de Betuwelijn, de HSL-Zuid en de uitbreiding van 
Schiphol. Doordat vooraf en tijdens de besluitvorming al onderhandeld kan worden met de 
overheid en bedrijven, heeft de milieubeweging extra mogelijkheden om invloed uit te 
oefenen op deze besluitvorming. 

Wel moet de milieubeweging oppassen voor coöptatie door de overheid en daarnaast actie 
blijven voeren, waarbij het zaak is om alliantiepartners mee te krijgen om zo een front te 
vormen. Deze acties mogen niet te agressief zijn en moeten gericht zijn op de nationale 
overheid. Om de publieke opinie te mobiliseren, en daarmee haar achterban en donaties op 
peil te houden, is het van belang voor de milieubeweging om zoveel mogelijk acties te 
organiseren gericht op de nationale overheid, deze zolang mogelijk te laten duren en daarbij 
grote aantallen arrestaties te voorkomen. 
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Inleiding en probleemstelling 

1 Inleiding 
1.1 Beleidskader 

'Overlast' Milieudefensie duurt tot precies vijf uur, kopte een artikel in de 
Volkskrant• de dag na de bezetting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
door de Vereniging Milieudefensie. Nadat de commissie Geluidshinder, waarin 
Milieudefensie ook zitting heeft, minister Jorritsma adviseerde de extra overlast 
rond Schiphol te gedogen, besloot Milieudefensie om op symbolische wijze voor 
één dag de overlast van Schiphol naar Den Haag te brengen. Rook en 
oorverdovend lawaai moesten het werk van de ambtenaren gedurende de hele dag 
onmogelijk maken. De ambtenaren reageerden wat lacherig op de inval: 'Dit is 
weer eens wat anders dan een dialoog.' en 'Goh, we lijken toch in twee werelden te 
leven.', terwijl actieleider W. Duyvendak de bedoeling van deze actie uitlegde aan 
directeur-generaal J. Weck van de Rijksluchtvaartdienst. De sfeer bleef vriendelijk, 
de actie werd gedoogd. Beide heren kenden elkaar goed van de vele discussies die 
inmiddels over de toekomst van de luchtvaart zijn gevoerd, zo vermeldt de 
Volkskrant Om vijf uur stipt was de actie voorbij en de actievoerders verlieten 
gezamenlijk met de ambtenaren het ministerie. 

Dit voorval illustreert goed de moeilijke positie waarin de milieubeweging in Nederland zich 
bevindt Als volwaardig gesprekspartner in tal van advies- en overleg organen discussieert de 
milieubeweging op vele terreinen mee over het Nederlandse milieubeleid. Daarnaast is zij een 
organisatie die in staat is om groepen mensen te mobiliseren rond een bepaald milieuthema om 
daannee druk uit te oefenen op die zelfde advies- en overlegorganen. Dit brengt het risico met 
zich mee dat de opgebouwde goodwill bij deze gesprekspartners te niet wordt gedaan. Een 
ongemakkelijke positie, niet alleen, zoals uit de commentaren blijkt, voor de ambtenaren, maar 
ook voor de milieubeweging zelf. Actieleider W. Duyvendak verdedigt deze dubbeltactiek met de 
woorden: We proberen ons doel op meerdere manieren te bereiken: aan tafel en op straat De 
luchtvaartsector doet dat ook en minder openlijk dan wij.' Maar het ongemak blijft. Dat is ook de 
auteur van het artikel niet ontgaan, die heel juist opmerkt: 

'~ .. het gesprekje symboliseert de moeilijke positie waarin de milieubeweging in de loop 
der tijd terecht is gekomen. Ze wil graag met overheid en luchtvaartsector meepraten 
over oplossingen voor de problemen in de luchtvaart, maar tegelijkertijd behoudt ze zich 
het recht voor op te treden tegen de ambtenaren met wie eerder in een goede sfeer werd 
overlegd "(Volkskrant, 29-10-'97) 

V oor het oplossen van dit probleem, is het nodig om te weten wat het effect van de dubbeltactiek 
is: werken de twee gevolgde strategieën elkaar tegen of versterken ze elkaar juist? Helaas is er 
maar weinig bekend over de precieze effecten van de verschillende strategieën die de 
milieubeweging in Nederland volgt. Welke bijdrage leveren milieuacties, zoals een demonstratie 
van 15.000 mensen voor de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard, aan het politieke debat 

1 Uit de Volkskrant van 28 oktober 1997. 
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over kernenergie? Of moet deze bijdrage meer gezocht worden in veranderingen van de publieke 
opinie ten aanzien van milieu en moet voor het politieke werk meer vertrouwd worden op het 
lobbyen in advies- en overlegorganen? Aan een antwoord op deze vragen hoop ik met mijn 
afstudeeronderzoek een bescheiden bijdrage te leveren door op zoek te gaan naar de 
successtrategieên van de Nederlandse milieubeweging tussen 1975 en 1990. 

1.2 Probleemstelling en doelstellingen 

In mijn afstudeeronderzoek stel ik mijzelf de volgende vraag: 

Probleemstelling: 
Welke factoren beïnvloeden het succes van acties van de Nederlandse milieubeweging? 

1.2.1 Doelstellingen 

De doelstellingen die aan het onderzoek ten grondslag liggen zijn: 

Doelstelling van het onderzoek: 
Het bepalen van successtrategieën van de Nederlandse milieubeweging. 

Doelstellingen in het onderzoek: 
+ het in kaart brengen van de mobilisatiekracht van de Nederlandse milieubeweging tussen 1975 

en 1990; 
+ het bepalen van het succes op de publieke opinie en de politieke besluitvorming van een groot 

aantal campagnes die de milieubeweging in deze periode gevoerd heeft en dit succes verklaren 
met de gebruikte strategieên en ingezette middelen door de milieubeweging bij deze 
campagnes; 

+ het toetsen van de gevonden succesfactoren in twee case-studies waarin de invloed van de 
milieubeweging in besluitvormingsprocessen nader wordt bepaald. 

De probleemstelling en de doelstellingen resulteren in een aantal deelvragen. Deze deelvragen 
zijn: 

1.2.2 Deelvragen 

l. Hoe ontwikkelde zich de mobilisatiekracht van de Nederlandse milieubeweging tussen 
1975 en 1989? 

2. Hoe succesvol zijn de verschillende campagnes van de Nederlandse milieubeweging 
tussen 1975 en 1990 geweest in hun beïnvloeding van enerzijds de publieke opinie en 
anderzijds de politieke besluitvorming? 

3. Welke factoren speelden een rol bij succesvolle campagnes van de Nederlandse 
milieubeweging? 

4. Hoeveel invloed heeft de Nederlandse milieubeweging gehad in de twee reconstrueerde 
besluitvormingsprocessen? 

5. Is de vastgestelde invloed van de milieubeweging binnen deze besluitvormings-processen 
in overeenstemming met de aangetroffen successtrategieën in deze processen? 

2 
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6. Wat zijn de implicaties van de gevonden resultaten voor het beleid van de 
milieubeweging in de toekomst? Hoe kunnen de succestrategieen in 21ste eeuw 
gebruikt worden? 

1.3 Onderzoekskaders 

Tussen 1987 en 1994 is aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Universiteit 
van Genève vergelijkend onderzoek gedaan naar nieuwe sociale bewegingen op basis van 
krantendata in een viertallanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland). Centraal stond 
in dit onderzoek het bereikte mobilisatieniveau van deze bewegingen: voor de periode 1975 tot 
1990 is van elke maandageditie van een landelijke krant in de vier landen geturfd hoeveel 'protest 
events' erin voorkwame~ de gebruikte strategieen daarbij, het aantal participanten bij elke 
actievorm, de specificatie van de betrokken organisaties etc. Tot nu toe is voor de vier landen en 
de sociale bewegingen in deze landen afzonderlijk en onderling vergelijkend een vooral 
beschrijvende analyse gemaakt van de kenmerken van de politieke structuur waarin elke 
beweging zich bevindt 2 Verschillen tussen de landen en de bewegingen zijn vervolgens 
vergeleken met verschillen in hun mobilisatieniveau. In mijn afstudeeronderzoek zal ik een nog 
ondergeanalyseerd deel van deze dataset uitwerken en uitbreiden: de Nederlandse 
milieubeweging. Voor deze beweging wil ik een analyse maken van hun mobilisatiekracht tussen 
1975 en 1990. 

Maar zoals gezegd wil ik in mijn onderzoek een stap verder gaan en niet alleen kijken naar het 
bereikte mobilisatieniveau, maar ook naar het effect van deze mobilisatiekracht op de politieke 
besluitvorming en de publieke opinie. Heeft de milieubeweging met haar mobilisatiekracht ook 
invloed op de besluitvorming in Den Haag en de mening van haar (potentiele) achterban? Om dat 
te gaan, zullen voor een groot aantal campagnes die de milieubeweging tussen 1975 en 1990 
georganiseerd heeft twee successcores worden opgesteld (één voor de publieke opinie en één voor 
de politieke besluitvorming) op basis van de meningen van experts binnen de milieubeweging. 
Deze successcores zullen vergeleken worden met de strategieen en ingezette middelen van de 
Nederlandse milieubeweging bij de campagnes. 

In het tweede deel van mijn scriptie zal de invloed van de Nederlandse milieubeweging op de 
politieke besluitvonning nader worden uitgediept in een tweetal case-studies. Daarbinnen zal een 
nauwkeurige, meer objectieve invloedsmeting worden verricht voor de milieubeweging dan op 
basis van een beperkt aantal meningen van milieu-experts mogelijk is. In de twee 
gereconstrueerde besluitvormingsprocessen zullen de successtrategieën getoetst worde~ die 
eerder zijn afgeleid uit de dataset van de Amsterdamse politicologen. V oor de reconstructie zal 
gebruik gemaakt worden van het model dat Huberts ontwikkeld heeft voor de analyse van 
politieke besluitvormingsprocessen. Gekeken wordt of de invloed die de milieubeweging binnen 

2 Duyvendak, Jan Willem (1997) Een beweging zonder natuurlijke vijand? Over de strategische dilemma's van de 
milieubeweging. In: Duyvendak, Jan Willem (1997) Waar blijft de politiek? Essays over paarse politiek, 
maatschappelijk middenveld en sociale cohesie. Boom: Amsterdam. 
Duyvendak, Jan Wtllem; Heijden Van der, Hein-Anton; Koopmans, Ruud; Wijmans, Luuk (1992) Tussen 
verbeelding en macht: 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland. SUA: Amsterdam. 
Kriesi, Hanspeter; Koopmans, Ruud; Duyvendak, Jan Willem; Giugni, Marco G. (1995) New Social Movements 
in Western Europe: A Comparative Analysis. Social Movements, Protest, and Contention, Volume 5. University 
ofMinnesota Press: Minneapolis. 
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deze cases heeft uitgeoefend, verband houdt met de door haar gebruikte strategieên en 
hulpmiddelen. 

1.4 Definities 

In deze scriptie komen een aantal termen veelvuldig voor. Het is goed om te weten wat er in de 
context van het onderzoek aangeduid wordt, daarom volgen nu een aantal definities. V oor de 
betekenis van veel gebruikte afkortingen verwijs ik naar de bijlage 'Afkortingen' achterin deze 
scriptie. 

Collectieve actie: het pogen van een groep gelijkgestemden om een specifiek, dat wil zeggen 
beperkt, en niet op het maken van winst gericht doel te bereiken (Abma, in Hubertsen Van Noort, 
1989:12). Collectieve actie ontstaat volgens Coleman (Coleman, 1990) doordat individuen de 
controle over hun gedrag transformeren naar andere actoren. Daarbij is sprake van een unilaterale 
controle-transformatie. Het kenmerk van collectieve actie is volgens Coleman dat deze vaak 
gericht is op sociale veranderingen. Een ander belangrijk kenmerk van actie voor een collectief 
goed is dat het goed ook ten voordele komt van degenen die niet aan de actie meedoen. 

Sociale beweging: een samenhangende reeks van gebeurtenissen geproduceerd in interactie met 
tegenstanders en gedragen door een netwerk van actoren met politieke doelen die hierbij 
hoofdzakelijk gebruik maken van niet instrumentele middelen. 

Nieuwe sociale bewegingen: sociale bewegingen die zich richten op relatief nieuwe of op 
herformuleringen van oude (maatschappelijke) problemen. Zij lopen voorop bij de introductie 
van nieuwe actiemiddelen; leggen relatief sterke nadruk op identiteitsvorming als doel van 
collectieve actie; richten zich vooral op niet materiële zaken; hebben een belangrijke 
universalistische component en worden sterk gedomineerd door leden van de nieuwe 
middenklasse. Daarbij is een onderscheid te maken in verschillende typen nieuwe sociale 
bewegingen die ieder de nadruk leggen op verschillende kenmerken. 

Milieubeweging: gebeurtenissen gedragen door landelijk en provinciaal werkende milieu- en 
landschapsorganisaties die tot hoofddoel hebben de belangen van milieu, natuur en landschap te 
behartigen. 

Strategie: de wijze waarop de combinatie van hulpmiddelen wordt ingezet om het specifiek 
gestelde doel te bereiken. 

1.5 Opbouw scriptie 

In de scriptie volgt na de samenvatting en deze inleiding in hoofdstuk 2 een beschrijving van het 
onderwerp van deze scriptie: de Nederlandse milieubeweging. In dit hoofdstuk zal een beeld 
worden gegeven van haar ontwikkeling, de verschillende takken binnen de Nederlandse 
milieubeweging en de verschillende strategieën die zij hanteert. Het accent zal daarbij liggen op 
twee grote organisaties binnen deze beweging: aan de ene kant de meer gematigde, op 
beleidsbeïnvloeding gerichte Stichting Natuur en A1ilieu en aan de andere kant de meer radicale, 
op mobilisatiegerichte Vereniging Milieudefènsie. 
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De volgende vier hoofdstukken vormen het kwantitatieve onderzoek in mijn scriptie. Op basis 
van krantendata en gestructureerde enquêtes zal achtereenvolgens een analyse worden gemaakt 
van de mobilisatiekracht van de milieubeweging, haar invloed op de publieke opinie en de 
politieke besluitvorming, en succesfactoren daarbij. 

In hoofdstuk 3 zal worden ingegaan op het theoretische model dat Kriesi et al bij hun onderzoek 
hebben ontwikkeld De onderzoekers benaderen sociale bewegingen als rationele actoren 
waarvan de deelnemers en organisaties de kosten en baten van collectieve actie tegen elkaar 
afwegen, en op basis van die afweging besluiten al dan niet tot collectieve actie over te gaan. Bij 
deze beslissing leggen, volgens Kriesi et al., kenmerken van de politieke omgeving (de 
belangrijkste politiek-maatschappelijke tegenstellingen, de formele institutionele structuur, de 
strategie van de overheid en de machtsconfiguratie binnen het politieke systeem) het grootste 
gewicht in de schaal. De politieke omgeving van sociale bewegingen schept de mogelijkheden tot 
ontwikkeling voorde milieubeweging en de invloed die ze kan hebben op zowel de publieke 
opinie als de politieke besluitvorming. Daarnaast stelt deze omgeving ook grenzen aan de 
mogelijkheden tot groei en invloed. Het 'Political Process'-model dat Kriesi et al. ontwikkeld 
hebben, brengt deze politieke omgeving, die zij benoemen als de politieke 
mogelijkhedenstructuur van een land, in kaart Ook wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de 
aansluiting van dit model bij de theorievorming over sociale bewegingen .. 

In hoofdstuk 4 zal een beschrijving gegeven worden van de politieke mogelijkheden structuur in 
Nederland en op basis daarvan verwachtingen worden afgeleid voor de mobilisatiekracht van de 
Nederlandse milieubeweging tussen 1975 en 1989. De ontwikkeling van deze mobilisatiekracht 
zal in hoofdstuk 5 beschreven worden op basis van het 'Political Process' -model van Kriesi et al. 
en de door hun verzamelde krantendata. 

Daarmee is de eerste deelvraag, naar de mobilisatiekracht van de milieubeweging, beantwoord. In 
hoofdstuk 6 wordt begonnen met het beantwoorden van de tweede deelvraag naar de publieke en 
politieke invloed van de milieubeweging. Eerst wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
campagnes van de milieubeweging tussen 1975 en 1989. Daarna zal worden ingegaan op het 
succes dat de milieubeweging volgens milieudeskundigen met haar campagnes in deze periode 
gehad heeft. In twee modellen, één voor de publieke opinie en één voor de politieke 
besluitvorming wordt vervolgens de invloed van verschillende potentiele succesfactoren geschat 
op het succes van een campagne. 

De volgende vier hoofdstukken vormen het kwalitatieve onderzoek in mijn scriptie. Op basis van 
archiefmateriaal en interviews zal de invloed van de milieubeweging binnen twee besluit
vormingsprocessen en de overeenstemming van deze invloed met de aanwezigheid van 
succesfactoren onderzocht worden. 

In hoofdstuk 7 zal het model besproken worden dat Huberts heeft ontwikkeld voor de analyse van 
politieke besluitvormingsprocessen. Huberts onderscheidt een aantal besluitvormingsfasen per 
proces waarbinnen belangrijke beslissingen worden genomen. Invloed op deze beslissingen kan 
worden vastgesteld op basis van de factoren belang, tijd, en toegang tot de gezagdrager. 

Het vaststellen van invloed is een lastig causaal probleem. Op deze problematiek zal worden 
ingegaan in hoofdstuk 8. Het hoofdstuk beschrijft de verschillende onderzoeksstromingen bij 
invloedsmeting. Verder beschrijft het de keuze voor twee specifieke besluitvormingsprocessen, 
waarbij de milieubeweging actiefbetrokken is geweest. 
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Het model van Huberts wordt in hoofdstuk 9 en 10 toegepast op deze twee besluitvormings
processen: enerzijds de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard (hoofdstuk 9) en anderzijds het 
nieuwe Convenant Verpakkingen (hoofdstuk 10). Daarbij zal gekeken worden of de eerder 
gevonden successtrategieën terug te vinden zijn in deze processen. Op basis van archief
onderzoek bij een aantal Nederlandse milieuorganisaties en interviews met betrokken actoren 
zullen beide politieke besluitvormingsprocessen gereconstrueerd worden. Gezocht zal worden 
naar de standpunten van de verschillende actoren in beide processen en veranderingen daarin 
gedurende de besluitvorming. 

Het onderzoek wordt in hoofdstuk 11 afgesloten met een aantal conclusies waarin antwoord 
wordt gegeven op de deelvragen en uiteindelijk de probleemstellingen 
Tenslotte zalirthoofdstuk 12 gekeken worden naar de implicaties van deze conclusies voor 
het beleid van de Nederlandse milieubeweging in de toekomst. Welke combinatie van 
strategieën levert voor de milieubeweging het meeste effect op, gelet op de te verwachten 
politieke mogelijkhedenstructuur in Nederland na 2000? Deze vraag maakt deel uit van een 
groot maatschappelijk debat die op dit moment gaande is over de toekomst van de 
milieubeweging. Dit debat speelt zich zowel in de media als binnen de beweging zelf af en 
vormt een complex probleem waar het laatste woord nog lang niet over gesproken is. 
Hopelijk levert dit onderzoek daaraan een gestructureerde bijdrage. 
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Afkortingen 

Gebruikte afkortingen: 

BMD Brede Maatschappelijke Discussie over het kernenergiebeleid 

EZ Ministerie van Economische Zaken 

LAKA Landelijk Kernenergie Archief 
documentatie en onderzoekscentrum kernenergie 

SNM Stichting Natuur en Milieu 

SoZaWe Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

VMD Vereniging Milieudefensie 

VROM Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu 



Successtrategieën van de Nederlandse milieubeweging 

2 Geschiedenis en strategieën van de 
Nederlandse milieubeweging 

2.1 Inleiding 

Van der Heijden vergelijkt de Nederlandse milieubeweging met een reus op lemen voeten: een 
hele grote, brede beweging met veel verschillende organisaties met uiteenlopende doelen, maar 
met een beperkte mobilisatiekracht vergeleken met bijvoorbeeld de vredesbeweging. 
(J.W. Duyvendak, 1997, blz. 40) 

"De totale inkomsten van Greenpeace (14 miljoen), Natuurmonumenten (35 miljoen) en 
het Wereldnatuurfonds (24 miljoen) alleen al bedroegen in 1989 73 miljoen gulden. De 
grootste milieu-organisaties zijn daarmee ware ondernemingen geworden, waarbij 
woorden als merchandising, sponsoring en royalty's niet vreemd zijn. " (Van der Heijden , 
1992, blz. 88) 

Met daarbij een gemiddeld ledenaantal in 1996 van 3.288.358 is de milieubeweging zeker een 
indrukwekkende organisatie. Of de mobilisatiekracht van deze reus tegenvalt is één van de 
vragen die ik in mijn onderzoek wil beantwoorden en stelt ik dus uit tot hoofdstuk 5. Waar ik in 
dit hoofdstuk wel dieper op in wil gaan zijn de vele organisaties die onder de milieubeweging 
vallen. De milieubeweging is niet een grote organisatie van milieubewuste mensen, maar kent 
vele vogels van verschillende pluimage. Grofweg is daarbij een onderscheid te maken in drie 
verschillende stromingen: 

+ instrumentele; 
+ subculturele: en 
+ tegenculturele bewegingen. 

Instrumentele bewegingen kennen duidelijk omschreven (instrumentele) doelen en zijn naar 
buiten toe gericht; ze proberen de samenleving en politiek te beïnvloeden. 
Subculturele bewegingen daarentegen zijn naar binnen toe gericht en hun doel is voornamelijk 
het ontwikkelen en in stand houden van collectieve groepsidentiteit 
Tegenculturele beweging streven ook naar een gezamenlijke identiteit, maar stellen deze 
nadrukkelijk tegenover de rest van de samenleving en zijn dus weer meer extern georiënteerd. De 
milieu-, vredes-, en solidariteitsbeweging worden ingedeeld bij de instrumentele bewegingen. 
Voorbeelden van subculturele bewegingen zijn de homo- en vrouwenbeweging. Autonomen 
tenslotte vallen onder de categorie tegenculturele bewegingen. 

De grootste tak van de milieubeweging wordt gevormd door instrumentele bewegingen, die weer 
zijn onder te verdelen in traditionele natuurbewegingen (zoals Natuurmonumenten), op 
beleidsbeïnvloeding gerichte bewegingen (Stichting Natuur en Milieu) en mobiliserende 
organisaties (Vereniging Milieudefensie; zie tabel 1 ). In mijn onderzoek wil ik mij bezighouden 
met de laatste twee typen bewegingen. Daarom zal aan het eind van dit hoofdstuk een aparte 
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paragraaf gewijd worden aan de Stichting Natuur en Milieu en de Vereniging Milieudefensie. 
Maar eerst een stuije algemene geschiedenis'. 

2.2 Protestgolven 

Bij de beschrijving van de geschiedenis van de Nederlandse milieubeweging maak ik gebruik van 
het theoretische begrip protest golven. Dit is een belangrijk begrip in de sociale bewegingen 
literatuur en duidt op de interactie tussen een sociale beweging en de overheid. Deze verloopt 
namelijk niet willekeurig, maar blijkt volgens onderzoe~ plaats te vinden op basis van een steeds 
terugkerend patroon Kriesi et al. geven in hun boek over 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in 
Nederland (Tussen verbeelding en macht, 1992, blz. 27) de volgende definitie aan een 
protestgolf 

"Protestgolven worden gekenmerkt door een sterke toename van bewegingsactiviteit 
over een langere periode (enkele jaren of langer) in een groot deel van de 
bewegingssector (dus niet beperkt tot één campagne of één beweging) en van het 
nationale te"itorium (dus niet beperkt tot één plaats of regio). :• 

Grofweg worden in een protestgolfvier fasen onderscheiden: 

l. de take-off-fase, waarin de protestactiviteit geleidelijk toeneemt door een gunstige politieke 
mogelijkheden structuur (zie hoofdstuk 3 en 4); 

2. de boom-fase, waarin dit protest zich doorzet en explosieftoeneemt De acties hebben vaak 
nog een lage organisatiegraad en worden nauwelijks ondersteund door formele 
bewegingsorga.nsaties en alliantiepartners (zie hoofdstuk 5, paragraaf 9). Door de toename 
van het protest wordt het voor deze organisaties echter steeds interessanter om deel te 
nemen aan deze acties, bijvoorbeeld voor het trekken van kiezers. Daarmee begint de derde 
fase; 

3. de massamobilisatie-fase, waarin door de toegenomen facilitatie grote groepen mensen 
gemobiliseerd worden. Dit leidt vaak tot een matiging van actievormen en doelstellingen 
en een toenemende dominantie van een aantal centrale bewegingsorganisaties, ten koste 
van radicale stromingen die willen vasthouden aan de oorspronkelijke actievormen en 
doelstellingen De overheid probeert vaak in deze fase een bewegingssector op te splitsen 
in een meer gematigd en een meer radicaal deel en zal proberen deze tegen elkaar uit te 
spelen. Dit leidt tot de vierde fase; 

4. de institutionalisering-fase, waarin de gematigde stromingen door concessies en facilitatie 
van de overheid nog gematigder worden en deel gaan uit maken van de institutie van de 
overheid. Daardoor worden deze organisaties steeds minder afhankelijk van het 
mobiliseren van hun achterban en zal het aantal onconventionele protestacties afhemen. 
Slechts een kleine tegenculturele minderheid van activisten zal verder radicaliseren door de 
toegenomen repressie van de overheid en daardoor steeds minder aantrekkelijk en 
toegankelijk worden voor participatie door buitenstaanders. 

1 V oor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de Nederlandse milieubeweging verwijs ik naar: 
Heijden, Van der H.A. (1992) Van kleinschalig utopisme naar postgiro-activisme? De milieubeweging 1970-1990. In: 
Duijvendak et al. (1992) Tussen verbeelding en macht.· 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland Amsterdam: 
SUA 

2 Karstedt-Henke 1980, DelJa Portaffarrow 1986, Tarrow 1989, Koopmans l990b. 
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Deze laatste fase betekent vaak het einde van een protestgolf Deze vier fasen vormen geen 
echter wetmatigheid, het is alleen een vaak voorkomend interactiepatroon. Juist omdat het een 
interactiepatroon is, zijn beide partijen (sociale beweging en overheid) instaat om deze fasen te 
sturen of te veranderen. Door het kiezen van een bepaalde strategie, bijvoorbeeld door het 
versterken van de interne cohesie en solidariteit kan een sociale beweging voorkomen dat de 
overheid succes heeft met haar verdeel- en heerspolitiek Op deze interactie tussen overheid en 
sociale bewegingen zal dieper worden ingegaan in de volgende twee hoofdstukken. Hier zal de 
tenn protestgolf alleen gebruikt worden om de geschiedenis van de milieubeweging te 
beschrijven. 

2.3 De geschiedenis van de Nederlandse milieubeweging 

De geschiedenis van de Nederlandse milieubeweging begint rond de eeuwwisseling met de 
oprichting van aantal organisaties die zich bezig houden met natuurstudie en natuur- en 
landschapsbescherming, zoals de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels (1899) en 
de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (1901). Deze organisaties waren in het algemeen 
apolitiek en elitair georiënteerd. 

de eerste protestgolf 
De milieubeweging zoals we die nu kennen ontstond in de jaren '60 toen door de voltooide 
wederopbouw en ongekende economische groei, en daaraan gekoppelde welvaart, mensen 
kritisch gingen nadenken over de gevolgen van deze groei voor het milieu; de zogenaamde eerste 
protestgolf Zo werd er geprotesteerd tegen de luchtverontreiniging in Rijnmond, tegen de 
vestiging van de zwavelfabriek Progil in Amsterdam. tegen de inpoldering van de Waddenzee, de 
Markerwaard en de afsluiting van de Oosterschelde, wat resulteerde in verschillende organisaties, 
zoals de Vereniging Tegen Luchtverontreiniging in en om het Nieuwe Waterplasgebied (1963), 
de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (1965), de Actiegroep Oostersehelde 
Open (1968) en de Vereniging tot Behoud van het Usselmeer (1972). 

Deze protestgolf betekende een bloeiperiode voor de Nederlandse milieubeweging vooral in de 
eerste helft van de jaren zeventig (de take-off- en de boom-fase): in deze jaren werden in 
Nederland zo'n 600 tot 700 milieuactiegroepen opgericht. Dit betekende dat 1 op de 20.000 
Nederlanders lid was van zo'n groep. Deze groepen hadden meestal een lokaal karakter en waren 
van tijdelijke aard Op nationaal niveau werden er ook een aantal milieuorganisaties opgericht 
die het langer uithielden en zich ook meer richten op de milieuproblematiek in zijn geheel, zoals 
de Aktie Strohalm (1970), de Vereniging Milieudejènsie (1972), de Stichting Natuur en Milieu 
(1972) en De Kleine Aarde (1972). Al deze organisaties keerden zich tegen de mentaliteit van 
ongebreidelde economische groei en bepleitten fundamentele maatschappelijke veranderingen. 

Vanaf 1974 vond er een sterke politisering plaats (de massamobilisatie- en institutionalisering
fase van de eerste protestgolf). Het kabinet Den Uyl zette toen milieuverontreiniging en 
selectieve economische groei op de politieke agenda, waarmee het milieu ook een belangrijk 
politiek probleem werd. De discussie ontwikkelde zich tot partijpolitieke conflicten, waardoor 
niet zelden actiegroepen zich verbonden aan politieke partijen. Een voorbeeld is de Stichting 
Natuur en Milieu die oorspronkelijk veel affiniteit had met de Partij van de Arbeid Daarnaast 
kreeg de milieubeweging veel toegangskanalen tot de politieke besluitvorming door de vele 
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inspraakprocedures die door het kabinet 'Den Uyl' werden ingesteld en de zitting die zij kreeg in 
tal van advies- en overlegorganen. 

Het belangrijkste milieu-item in deze jaren was de kernenergie. Discussie over dit onderwerp 
werd aangezwengeld door de plannen die het Kabinet presenteerde in 1974 om drie extra 
kerncentrales te bouwen naast de twee al bestaande kerncentrales in Borssele en Dodewaard. Dit 
leidde tot grote maatschappelijke kritiek en het Kabinet besloot daarom tot het organiseren van 
een brede maatschappelijk discussie over het energiebeleid, waaraan vanuit de milieubeweging 
organisaties als het Centrum voor Energiebesparing (1978) en de Werkgroep Energie Discussie 
meededen. Deze laatste organisatie was een samenwerkingsverband van 55 maatschappelijke 
organisaties. 

Met de val van het kabinet Dett Uyl en het doorzetten van de economische crisis eind jaren 
zeventig vond er een verandering plaats in het belang dat werd toegekend aan milieuproblemen. 
Planning werd minder belangrijk en daarmee de mogelijkheid van de milieubeweging om 
invloed uit te oefenen op de totstandkoming van overheidsplannen. Ook het belang van 
adviesorganen nam af. De belangenrepresentatie uit de jaren zeventig werd vervangen door een 
meer infonnele representatie van voor de overheid belangrijke groepen. Maar de subsidiekraan 
bleef open. (Duyvendak et al., 1992, Tussen verbeelding en macht, blz. 80-82). 

Dit leidde tot een strategische heroriëntatie bij diverse milieugroepen. Anti-kapitalistische 
ideologieën werden vervangen door het gedachtengoed van de zogenaamde ecologische 
modernisering. Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals computers en 
biotechnologie moest de milieubeweging haar technologiekritiek herzien: de technologische 
ontwikkeling was niet langer een uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling, maar kon 
worden gebruikt voor energiebesparingsdoeleinden en het onschadelijk maken van bepaalde 
verontreinigde chemische verbinden. Niet langer bepleitte de milieubeweging alternatieven voor 
de industrialisatie (zoals een economie gebaseerd op zelfvoorziening en lokale markten), maar 
werd gezocht naar alternatieven binnen de industriële samenleving op basis van ecologische 
uitgangspunten. Deze strategische heroriëntatie luidde het begin in van een nieuwe protestgolf 

de tweede protestgolf 
Een belangrijk milieu-item werd in de jaren tachtig het onderwerp zure regen: zo werd de uitstoot 
van zwaveldioxide door olieraffinaderijen door milieu-organisaties aan de kaak gesteld. Deze 
periode wordt de tweede protestgolf genoemd: de venninderde infonnele en meer fonnele 
toegang tot de overheid leidde tot een splitsing binnen de milieubeweging in een deel dat nog 
steeds toegang tot de politieke besluitvonning nastreefde en een deel dat zich genoodzaakt zag tot 
radicale acties. Illustratief voor dit laatste deel zijn de twee massale blokkade-acties bij de 
kerncentrale in Dodewaard in 1980 en 1981, waarvan de laatste leidde tot een gewelddadige 
confrontatie tussen politie en demonstranten. 

Hiernaast deed globalisering zijn intrede: het broeikaseffect, de aantasting van de ozonlaag en de 
aantasting van de tropische regenwouden deden de milieubeweging beseffen dat veel 
milieuproblemen mondiaal van aard waren en daarom een internationaal benadering verdienden. 
Eind jaren tachtig verbeterde de situatie zich voor de milieubeweging: met de terugkeer van de 
economische welvaart won ook het milieu weer politiek en maatschappelijk aan belang, 
waardoor de beweging weer meer te zeggen kreeg in Den Haag. 

10 



Successtrategieën van de Nederlandse milieubeweging 

In de jaren negentig hebben, illustratief voor de globalisering. een tweetal grote internationale 
milieuconferenties plaats gevonden: de wereldmilieuconferentie in Rio de Janeiro in 1992 en de 
klimaatconferentie in Kyoto, Japan eind 1997. Op de laatste conferentie werden er concrete 
afspraken gemaakt over de reductie van broeikasgassen; de uitstoot daarvan moet in het jaar 2010 
gemiddeld maar liefst 15 procent lager liggen dan de uitstoot in 1997. Voorafgaand aan de eerste 
wereldmilieu-conferentie in Rio de Janeiro publiceerde de Verenging Milieudefensie het 
Actieplan Nederland Duurzaam3

• Dit veelomvattende rapport schetst een samenleving. die veel 
meer in evenwicht is met de natuur dan de huidige en waarin een zekere economische groei toch 
mogelijk blijft. Het rapport kreeg tijdens en na de conferentie veel aandacht van zowel politici als 
de media 

Belangrijkste item in de jaren negentig is duurzaamheid Dit onderwerp fungeert als kapstok voor 
veel met milieuproblemen samenhangende onderwerpen, zoals ontwikkeling. emancipatie, recht 
en winstbejag. Een belangrijk onderwerp daarnaast in deze jaren was (en is) de groei van het 
luchtverkeer. SNM en VMD pleiten allebei voor een beperking van deze groei. Dit debat bereikte 
in 1997 een hoogtepunt met de discussie over de groei van luchthaven Schiphol 

Al met al is het moeilijker om in de tweede protestgolf verschillende fasen aan te duiden. De 
politieke mogelijkheden voor de milieubeweging waren in de tweede pratestgolf een stuk minder 
dan in de eerste protestgolf, van een grote bloeiperiode was daarom geen sprake. Wel van 
massale radicale acties in 1980 en 1981, maar dit leverde geen grotere politieke toegang en 
facilitatie door de overheid op voor de milieubeweging. Hiervan was wel weer sprake eind jaren 
tachtig. 

Een schematisch overzicht van de belangrijkste organisaties binnen de Nederlandse 
milieubeweging is te zien in tabel1 (peildatum 1990). 

2.4 De geschiedenis en strategieën van de Stichting Natuur en Milieu 

De Stichting Natuur en Milieu (SNM) werd in 1972 opgericht als werkorganisatie van vier 
landelijke instellingen voor natuurbehoud en milieubeheer. In 1977 werd de stichting een 
zelfstandige landelijke organisatie met een gekozen bestuur. Dit landelijke bestuur is gevestigd in 
Utrecht met een groot professioneel bureau. Tot de Stichting Natuur en Milieu behoren de twaalf 
provinciale milieufederaties en acht landelijk organisaties. Deze deelnemende organisaties 
behouden hun zelfstandigheid; het landelijk bestuur heeft slechts een coördinerende en 
ondersteunende functie. De betaalde medewerkers specialiseren zich vaak op een bepaald 
inhoudelijk gebied, en nemen deel aan meer dan 60 adviescolleges van de overheid en meer dan 
50 overleggroepen en samenwerkingsverbanden. Daarnaast is de stichting internationaal actief: 
zij is lid van het European Environmental Bureau in Brussel, dat zich bezig houdt met 
milieubeleid op EG-niveau, en de International Union for Conservation of Nature. In 1997 
beschikte de Stichting Natuur en Milieu over duizenden vrijwilligers, verenigd in meer dan 1000 
lokale groepen. Daarnaast beschikt SNM over een sterke professionele structuur met meer dan 
200 vaste medewerkers. 

3 zie het rapport: Nederland duurzaam plus. duurzame ontwikkeling in Europees per&pectief (Sustainable Netherlands 
Revised), 1992, Amsterdam: Vereniging Milieudefensie. 
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De belangrijkste strategieën van de Stichting Natuur en Milieu zijn conventioneel. In de woorden 
van Van der Heijden: 

''Natuur en Milieu bewandelt alle legale wegen om de overheid te bei"nvloeden, inclusief 
lobbyen, deelnemen aan inspraak, indienen van bezwaarschriften, zitting nemen in 
adviesorganen en commissies, en overleg. Ook voorlichting is een structurele activiteit 
van de Stichting Natuur en Milieu. Zij heeft een vraagbaakfunctie, geeft tijdschriften en 
brochures uit, heeft veel contacten met de pers, organiseert tentoonstellingen, publiceert 
eigen of in samenwerking met anderen verkregen onderzoeksresultaten, en organiseert 
hoorzittingen en een maandelijkse persconferentie. "(Heijden in Duyvendak et al., 1992, blz. 92). 

2.5 De geschiedenis en strategieën van de Vereniging Milieudefensie 

De Vereniging Milieudefensie (VMD) is in 1972 opgericht als Nederlandse tak van Friends of 
the Earth. In tegenstelling tot de Stichting Natuur en Milieu is Milieudefensie een 
gedecentraliseerde organisatie met plaatselijke kerngroepen, in 1996 waren dat er 118. Deze 
kerngroepen mogen zelfbepalen of ze landelijke acties van Milieudefensie ondersteunen en of ze 
daarnaast lokale en regionale activiteiten initiëren. VMD kent een aantal werkgroepen die zich 
bezighouden met specifieke thema's, zoals alternatieve energie en zure regen. De vereniging heeft 
een landelijk bureau in Amsterdam, waar 115 mensen werkzaam zijn, waarvan ruim een kwart 
als vrijwilliger. Milieudefensie kende in 1986 circa 32.000 leden en een begroting van 6,7 
miljoen. Het grootste deel daarvan (73%) werd gebruikt voor acties en campagnes, die zijn onder 
te verdelen in een zevental hoofdgroepen: Grondstoffen, Mobiliteit, Bossen, Landbouw, 
Duurzame ontwikkeling, Earth Alarm, en Energie/Broeikaseffect. 

De geschiedenis van Milieudefensie illustreert goed de ontwikkelingen binnen de Nederlandse 
milieubeweging: Vanaf het begin stelt zij zich, in lijn met de eerste protestgolf, kritisch op ten 
opzichte van de economische groeimaatschappij en staat zij een lokale zelfvoorzienende 
economie voor. Vanaf 1977 wordt het effect van de tweede protest golf zichtbaar: Milieudefensie 
radicaliseert zich en de ideologie richt zich voortaan op het veranderen van de kapitalistisch 
maatschappijstructuur in plaats van de afschaffing ervan. Met het afuemende belang van het item 
milieu in de politiek en de samenleving eind jaren tachtig vindt er binnen de Vereniging 
Milieudefensie een verdere bezinning plaats. Deze bezinning bereikte een climax in februari '83 
met een congres getiteld Dag van de toekomst'. Op dit congres werd gekozen voor de ideologie 
van ecologische modernisering: economische groei en zorg voor het milieu kunnen samengaan 
mits deze groei in een milieuvriendelijke richting wordt omgebogen. Deze pragmatische houding 
opende voor Milieudefensie de deur bij de overheid en leverde haar een plaats op aan de 
onderhandelingstafel bij de overheid. Maar nog steeds wordt directe actie niet geschuwd, zoals 
blijkt uit het artikel waarmee het de inleiding opende. 

De Vereniging Milieudefensie gebruikt dus niet alleen conventionele strategieën maar ook meer 
demonstratieve, confronterende en zelfs gewelddadige strategieën zoals bij de blokkade van de 
kerncentrale in Dodewaard in 1981. 
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Tabel 2..1. De belangrijkste organisaties binnen de Nederlandse milieubeweging 
onderscheiden naar stroming, met ledenaantal en begroting in 1990 (voor zover bekend). 

De instrumentele stroming De subculturele stroming 
tegen-

culturele 
stroming 

traditionele op beleids- mobiliseren- educatie- alternatief-
natuur bescherm- beïnvloeding de groepen exemplarische 
ingsorganisaties gerichte organisaties organisaties 

organisaties 

Vereniging tot Greenpeace Landelijke Aktie Nederlands Stichting de Kleine 
Behoudvan (1978) Vereniging tot Strohalm Instituut voor Aarde(1971) 
Natuurmonumenten 830.000 leden Behoud van de (jaren '70) Volksontwikke- 14.000 donateurs 
(1905) begroting: Waddenzee ling en Natuur- omzetjaren'80: 
306.000 leden 14 miljoen (1%5) onderzoek (1924) 1,5 miljoen 
begroting: 68.000 leden 42.000 leden 
35miljoen 

Wereldnatuurfonds Stichting Vereniging Anti- Koninklijke Stichting Mens en 
Nederland (1972) Natuur en Milieudefensie bontcomité Nederlandse Milieuvriendelijk 
328.000 leden Milieu (1972) (1971) Natuurhistorisch Ondernemen 
begroting: 7.500 27.000 leden Vereniging (1901) 700 aangesloten 
24miljoen donateurs begroting: 3,45 10.000 leden instellingen 

begroting: miljoen 
2,5 miljoen 

Nederlandse de Ziedende Instituut voor De Twaalf 
Vereniging tot bintjes Natuurbescher- Ambachten 
Beschermingvan mingseducatie 
Vogels (1899) (1960) 
65.000 leden 14.500 leden 

Dierenbevrij- Nederlandse 
dingstront Jeugdbond voor 
(1979) Natuurstudie 
120actieve (1920) 
leden 1.500/eden 
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Het Political Process-model van Kriesi et al. 

3 Het Political Process-model van Kriesi 
et al. 

3.1 Inleiding 

Voor mijn onderzoek heb ik een theoretisch kader nodig, waarin zowel de politieke, econo
mische als maatschappelijke context een plaats hebben. Met name de eerste is naar mijn 
mening essentieel voor de bestudering van effecten van invloedspogingen. Politieke 
beslissingen worden niet in het luchtledige genomen, maar spelen zich af in het politieke 
speelveld waar de daar geldende machtsverhoudingen en spelregels de mogelijkheden voor 
de Nederlandse milieubeweging bepalen om te handelen. 

Voor de constructie van dit kader maak ik dankbaar gebruik van de theorie bij een 
grootschalig vergelijkend onderzoek dat tussen 1987 en 1994 verricht is aan de Universiteit 
van Amsterdam in samenwerking met de Universiteit van Genève naar nieuwe sociale 
bewegingen in een viertal landen (Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland). De 
auteurs van dit onderzoek hebben hiervoor een theoretisch model ontwikkeld, dat de 
verschillende aspecten van de politieke omgeving in kaart brengt en met elkaar verbindt. 
Daannee zijn zij in staat om een zogenaamde mogelijkhedenstructuur voor sociale 
bewegingen te construeren (Political Opportunity Structure, zie §2.3). Deze 
mogelijkhedenstructuur bepaalt de manier waarop overheid, politieke partijen en anderen op 
de sociale bewegingen reageren. Dit roept natuurlijk weer tegenreacties (in de vorm van 
strategieen) op bij deze sociale bewegingen en zo ontstaat een interactiestructuur (§2.4) die 
kan uitlopen op verschillende typen uitkomsten (procedurele, substantiele en sensitieve, zie 
§3.3). Deze verschillende facetten van het model zal ik hieronder één voor één bespreken en 
vervolgens in hoofdstuk 4 toepassen op de Nederlandse situatie. Maar eerst zal ik kort ingaan 
op de theorievorming rond sociale bewegingen waar het model van Kriesi et al. een 
onderdeel van is. 

3.2 Theoriei!n over sociale bewegingen 
3.2.1 Theoriekader 

Een van de drie hoofdvraagstukken binnen de sociologie is de vraag naar samenwerking 
tussen mensen, oftewel het cohesieprobleem. Dit probleem werd onder andere aangekaart 
door Hobbes (1588-1679) die, na het meemaken van de Puriteinse Rebellie in het Engeland 
van 1642, zich afvroeg hoe het toch mogelijk is dat mensen vreedzaam met elkaar 
samenleven ondanks al het geweld dat hij zag. Eén van de belangrijkste grondleggers van de 
sociologie, Emile Durkheim (1858-1917) formuleerde in antwoord op deze vraag zijn 
integratie-theorie en werd daarmee de grondlegger van een grote theoretische traditie binnen 
de sociologie: het structureel-functionalisme. Volgens deze theorie vertoont een samenleving 
samenhang (en daarmee samenwerking tussen mensen) voor zover ze een structuur heeft. 
Deze structuur ontstaat doordat intermediaire groeperingen bepaalde normen en waarden 
naleven. Hoe hechter de leden in deze groeperingen geïntegreerd zijn, des te meer zij deze 
waarden naleven en des te groter is de samenhang. Mensen die dus een gemeenschappelijke 
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waarde nastreven, zoals het milieu, vertonen daarmee samenhang waardoor ze kunnen 
samenwerken en bijvoorbeeld (collectieve) acties op kunnen zetten. 

0/son 's Logic o[Collective Action 
Samenwerking tussen groepen mensen lijkt dus niet zo'n probleem: elke samenleving heeft 
wel gedeelde waarden en nonnen en er is dus altijd een basis voor samenwerking. Olson 
plaatste echter kanttekeningen bij deze redering in 1978 met het verschijnen van zijn boek 
'The Logic of Collective Action'. Daarin verdedigt hij het standpunt dat rationele individuen 
zich niet zullen inzetten voor hun gemeenschappelijke belangen, ook al is het in hun eigen 
belang dat dit gemeenschappelijke doel bereikt wordt. Dit heeft volgens Olson te maken met 
een belangrijk kenmerk van collectieve goederen (waaronder ook het milieu valt): mensen 
die geen bijdrage leveren aan het collectieve goed zijn niet uit te sluiten van consumptie (je 
kunt mensen niet verbieden om schone lucht in te ademen), waardoor de mogelijkheid 
ontstaat om gratis mee te rijden op de rug van groepsleden die wel een bijdrage hebben 
geleverd, ook wel 'freeriding' genoemd. En aangezien niemand graag gratis ritjes op zijn rug 
geeft, zal niemand bereid zijn een bijdrage te leveren aan het collectieve goed. Resultaat: het 
collectieve goed komt niet tot stand, terwijl een schoon milieu voor iedereen voordeel 
oplevert. 

Dit probleem vormt de basis van onderzoek naar een speciale soort collectieve actie, 
namelijk de georganiseerde actie binnen sociale bewegingen. Een sociale beweging is te 
definiëren als een georganiseerd verband van mensen die gezamenlijk een collectief doel 
nastreven. Uitgaande van Olson's stelling is het dan de vraag hoe het toch mogelijk is dat 
mensen zich in de praktijk organiseren in zulke verbanden. 

Bij de bespreking van theorie in dit hoofdstuk lopen eigenlijk twee vragen door elkaar. Ten 
eerste: onder welke voorwaarden is het mogelijk om collectieve actie op te zetten? En ten 
tweede: indien dit lukt, wanneer is deze actie dan succesvol? Met andere woorden: wanneer 
heeft de georganiseerde actie invloed op de publieke opinie en de politieke besluitvorming. 
De eerste vraag komt aan bod in de bespreking van de verschillende theoriestromingen in 
§3.2.2. Het vervolg op deze vraag (wat zijn succesfactoren voor collectieve actie?) vormt de 
probleemstelling van deze scriptie. Zoals gezegd zal daarbij gebruik worden gemaakt van het 
'Political Process' -model van Kriesi et al. Dit model beschrijft de politieke mogelijkheden 
structuur waarbinnen een sociale beweging opereert. Deze structuur vormt het interactiekader 
tussen de overheid en sociale bewegingen. Deze interactie resulteert niet alleen in een 
bepaalde mate van collectieve actie (het mobilisatieniveau van een sociale beweging), maar 
ook in een bepaalde beïnvloeding van de overheid en de publieke opinie met de 
georganiseerde acties (zie ook§ 3.5). Het model van Kriesi et al. wordt besproken in§ 3.3 en 
3.4. 

Dit model zal in het volgende hoofdstuk worden toegepast op de Nederlandse situatie, 
waarna in hoofdstuk 5 een beschrijving volgt van de ontwikkeling van het mobilisatieniveau 
bij de Nederlandse milieubeweging. Ook zal in dit hoofdstuk de dynamiek bekeken worden 
in het interactiesysteem tussen de overheid en de milieubeweging, al is daarbij geen sprake 
van een harde toetsing van factoren die verantwoordelijk zijn voor het bereikte 
mobilisatieniveau van de beweging. Daarvoor is de data die Kriesi et al. verzameld hebben te 
beschrijvend en ontbreekt er informatie over het succes van de door de milieubeweging 
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georganiseerde acties (zie bijlage 1). Om dit probleem op te lossen is een enquête gehouden 
onder verschillende milieu-experts over het succes van een groot aantal milieucampagnes. 
Deze enquête wordt besproken in hoofdstuk 6. Met de resultaten van de enquête is het 
mogelijk om in dat hoofdstuk op zoek te gaan naar succesfactoren voor de collectieve actie 
die de milieu-beweging heeft opgezet. Deze succesfactoren zullen nader bekeken worden in 
twee case-studies in respectievelijk de hoofdstukken 9 en 10. 

3.2.2 Theoriestromingen 

Resource- Mobilization-theorie 
Om de eerste vraag, naar het ontstaan van collectieve actie, te beantwoorden zijn in de loop 
der tijd een aantal theorieën ontwikkeld, waaronder de Resource Mobilization-theorie1 (RM). 
Deze theorie gaat ervan uit dat mensen proberen hun doelen te realiseren met de middelen 
(geld, tijd, expertise, status en toegang tot mobilisatie-netwerken en beslissers) die tot hun 
beschikking staan. Organisaties zijn daarbij, door het poolen van resourses, beter in staat om 
de belangen van individuen te behartigen. Waar het op aankomt volgens de RM-theorie is de 
aanwezigheid van bekwame leiders (entrepreneurs) die in staat zijn voldoende hulpmiddelen 
te mobiliseren. De twee centrale elementen van RM-theorie zijn: 

+ de rationele motieven van de deelnemers in sociale bewegingen. Participanten wegen 
de kosten en baten van deelneming af; en 

+ de nadruk op de rol van organisaties in sociale bewegingen. Organisaties zijn essentiële 
hulpbronnen voor een sociale beweging, onder andere voor de vermindering van de 
kosten van participatie voor deelnemers (steun, financiële middelen, solidariteit), in de 
rekrutering van deelnemers en in de kans op succes van de beweging. 

Vanuit de politicologische hoek kwam er kritiek op dit model: McAdam verwijt de RM
theoretici een te eenzijdige kijk op de machtsverhoudingen tussen elites en het volk, dat de 
basis vormt voor de sociale beweging. Volgens de RM-theorie is het volk door haar gebrek 
aan toegang tot geïnstitutionaliseerde kanalen en middelen afhankelijk van de steun van 
elites. Hierdoor is het model alleen geschikt voor de analyse van hervormingspogingen door 
leden van het politieke bestel. Zonder de benodigde middelen van de elites kan een sociale 
beweging volgens deze gedachtengang niks bereiken. 

Politica! Process-model 
McAdam bekritiseert het model niet alleen, maar komt ook met een nieuw model: het 
Political Process-modef (PP). Volgens McAdam zijn het niet de beschikbare middelen, maar 
cognities dat een sociale toestand onwenselijk en veranderbaar is, die er voor zorgen dat een 
groep mensen zich mobiliseert en samenwerkt voor een gemeenschappelijk belang. Hij 
introduceert hiervoor het begrip 'cognitive liberation' om de veranderingen in overtuiging en 
zienswijze van mensen aan te duiden. De politieke realiteit waarmee de sociale beweging 
geconfronteerd wordt, is verbonden met de 'structure of politica! opportunities' die 
voorhanden zijn voor de groep betrokken in collectieve actie. McAdam omschrijft deze 

1 McCarthy!Zald 1973, 1977~ Oberschall1973~ Jenkins/Perrow 1977~ en Van Noort 1988. 

2 Tilly 1978; McAdam 1982; en Tarrow 1989. 
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structuur als "the distribution of memher support and opposition to the politica/ aims of a 
given chal/enging group. "(McAdam, 19988, blz. 128). Toenemende politieke kansen 
(externe factoren) en een gevestigde organisatiestructuur (interne factoren) zijn noodzakelijk 
om de mobilisatie van een sociale beweging mogelijk te maken. Daarnaast noemt McAdams 
de politieke stabiliteit in een samenleving, de afwezigheid van politieke repressie, het bestaan 
van 'suddenly imposed grievances' (belangrijke gebeurtenissen die het protest aanwakkeren) 
en de algemene politieke ontwikkeling van de uitbreiding van de verzorgingsstaat en 
politisering van het private leven als belangrijke macro-politieke factoren voor de 
ontwikkeling van collectieve actie (McAdams, 1988, blz. 129-131). 

New Social Movement-benadering 
Een derde theoriestroming binnen de literatuur over sociale bewegingen is de New Social 
Movement-benadering3

. Deze benadering heeft eveneens kritiek op het RM-model, maar 
daarnaast ook het PP-model. Voortrekker Melucci heeft kritiek op de nadruk die het laatste 
model legt op het politieke niveau (de politieke besluitvorming bij de overheid). Sociale 
bewegingen opereren volgens hem tegenwoordig voornamelijk in de publieke ruimte: de 
zogenaamde civil society, ook wel maatschappelijk middenveld genoemd Dit veld bestaat uit 
een groot aantal publieke organisaties en instellingen die hun belangen proberen te 
behartigen. Deze verschuiving naar het publieke niveau komt volgens hem doordat 
hedendaagse sociale conflicten zich meer afspelen op het culturele niveau in plaats van op 
het politieke niveau, waardoor ze een symbolische waarde krijgen die tot uitdrukking komt in 
de organisatie van de sociale bewegingen. De RM-theorie is volgens Melucci te beperkt 
omdat met deze theorie alleen het functioneren van een sociale beweging te verklaren is en 
niet waarom deze beweging ontstaan is: waarom zijn mensen gaan samenwerken in een 
sociale beweging? 

De New Social Movements-benadering ziet de organisatie van een sociale beweging niet als 
een instrument voor het realiseren van externe doelen, maar als een doel op zichzelf, door het 
creêren van een collectieve identiteit voor haar leden en onderlinge solidariteit. Deze 
benadering probeert vooral het ontstaan van huidige sociale bewegingen te verklaren die 
gekenmerkt worden door meer gecentraliseerde en anti-hiêrarchische organisatiestructuren. 
De NSM-benadering ziet de oorzaak in het opkomen van deze nieuwe sociale bewegingen in 
het verschijnen van nieuwe eisen en wensen vanuit de samenleving. De nieuwe sociale 
bewegingen (zoals de milieubeweging, de vrouwenbeweging, de solidariteitsbeweging, de 
vredesbeweging, de homo-en lesbiebeweging en de kraakbeweging) verschillen van de oude 
bewegingen (zoals de vakbeweging) in waarden, thema's, actievormen en samenstelling (zie 
§ 2.2.4). 

Aanhangers van de verschillende scholen 
De NSM-benadering werd vooral populair in Europa. Vertegenwoordigers zijn onder andere 
Jamison, Melucci, Brand en Offe. In Nederland is deze benadering toegepast door Cramer. In 
de Verenigde Staten zijn vanaf de tweede helft van de jaren zeventig de RM-theorie en het 
politieke procesmodel centraal komen te staan. Met name Zald en McCarthy hebben de RM
theorie als sociale bewegings( deel)theorie ontwikkeld. De belangrijkste vertegenwoordigers 

3 Touraine 1978; Mullici 1990; en Klandennans (1989). 
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van het politieke procesmodel zijn McAdam en Tilly. In Nederland zijn Van Noort, Huberts 
en Klandermans sterk door de RM-theorie beïnvloed. 

Synthese 
Het Political Process-model van Kriesi et al. probeert meer tot een synthese te komen tussen 
de RM-theorie en het PP-model van McAdams. Het model van deze onderzoekers is een 
aangepast versie van het laatste model in een poging om deze twee concurrerende 
theoriestromingen binnen de literatuur over sociale bewegingen dichterbij elkaar te krijgen. 
Daartoe benaderen Kriesi et al. sociale bewegingen als rationele actoren waarvan de 
deelnemers en organisaties de kosten en baten van collectieve actie tegen elkaar afwegen, en 
op basis van die afweging besluiten al dan niet tot collectieve actie over te gaan. Die 
beslissing wordt met name bepaald door de politieke omgeving van sociale bewegingen die 
hun mogelijkheden tot ontwikkeling en invloed geeft en ook grenzen daaraan stelt. Daarnaast 
is ook het karakter van een sociale beweging van belang: deze kan identiteits- of 
instrumenteel gericht zijn en is medebepalend voor de reactie van een sociale beweging op de 
aanwezige politieke mogelijkheden. 

3.2.3 Definitie van een sociale beweging 

In de bovenstaande bespreking van verschillende theoriestromingen komt veelvuldig de term 
sociale bewegingen voor. Om meer zicht te krijgen op dit fenomeen zal in deze paragraaf 
worden ingegaan op de definitie van sociale bewegingen, met name nieuwe sociale 
bewegingen. Het onderwerp van deze scriptie, de milieubeweging, wordt namelijk 
geclassificeerd als een nieuwe sociale beweging. Bij onderzoek naar deze beweging is het 
dus van belang te weten wat de theoretische betekenis ervan is. 
In hun boek over 25 jaar nieuwe sociale bewegingen definiëren Kriesi et al. sociale 
bewegingen als volgt: 

"Sociale bewegingen zijn een samenhangende reeks van gebeurtenissen 
geproduceerd in interactie met tegenstanders en gedragen door een netwerk van 
actoren met politieke doelen die hierbij hoofdzakelijk gebruik maken van niet
institutionele middelen." (Kriesi et al. 1992, blz. 14). 

samenhangende reeks van gebeurtenissen 
Hiennee sluiten zij zich gedeeltelijk aan bij de definitie van Tilly, die sociale bewegingen 
definieert als 'een sustained series of interations between powerholders and persons succesfully 
c/aiming to speak on behalf of a constituency lacking forma/ presentation' (Tilly in Kriesi et al, 
1992, blz 12). Met deze definitie willen zij minder nadruk leggen op de organisatiegraad van een 
sociale beweging en meer op de interacties (gebeurtenissen) tussen 'uitdagers' en 'autoriteiten' 
.van het politieke systeem en de gebeurtenissen. 

uitdagers en autoriteiten: (niet-) institutionele middelen 
Alleen leggen Kriesi et al. het onderscheid tussen uitdagers en autoriteiten niet bij het al dan niet 
hebben van geïnstitutionaliseerde toegang tot de politieke besluitvorming, maar bij het verschil in 
gehanteerde actievormen. Sociale bewegingen maken in hun definitie hoofdzakelijk gebruik van 
onconventionele actievormen; dit is alles tussen een petitie en een bomaanslag, terwijl politieke 
partijen zich hoofdzakelijk beperken tot institutionele middelen. Maar wanneer de PvdA 
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bijvoorbeeld zitting zou nemen in het Komitee Kruisraketten Nee en oproept tot demonstraties, 
dan neemt deze partij daannee tijdelijk en gedeeltelijk een bewegingskarak:ter. Het onrealistische 
onderscheid tussen sociale bewegingen als buitenstaanders en politieke partijen als leden van het 
politieke bestel zwakken Kriesi et al in hun definitie dus af 

politieke doelen 
Daarnaast moeten de interacties volgens Kriesi et al. een politiek karakter hebben: ze moeten 
gericht zijn op politieke doelen. Dit heeft te maken met de nadruk die zij leggen op de politieke 
structuur van een land als bepalend voor de mogelijkheden van een sociale beweging (zie de 
bespreking van het Political Process-model in § 3.3 en 3.4). 

netwerk van participanten 
Door tenslotte uit te gaan van een netwerk van participanten binnen een sociale beweging wordt 
een sociale beweging afgebakend tot alleen die acties die uitgevoerd worden door mensen en 
organisaties die onderling verwant zijn. Daarmee wordt voorkomen dat bijvoorbeeld neo
fascistische organisaties die eenmalig of marginaal milieudoelen ondersteunen tot de 
milieubeweging worden gerekend 

3.2.4 Nieuwe sociale bewegingen 

In de literatuur over sociale bewegingen wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen oude en 
nieuwe sociale bewegingen. Verschillende auteurs hebben op basis van verschillende criteria 
(onderwerpen, actievormen, basis van handelen en klassebasis) geprobeerd dit onderscheid te 
operationaliseren. Kriesi et al. stellen voor om deze criteria niet afzonderlijk te gebruiken, maar 
in combinatie om nieuwe sociale bewegingen te karakteriseren: 

"Nieuwe sociale bewegingen richten zich op relatief nieuwe of op heiformuleringen van 
oude problemen; lopen voorop bij de introductie van nieuwe actiemiddelen,· leggen een 
relatief sterke nadruk op identiteitsvorming als doel van collectieve actie; richten zich 
vooral op niet materiële zaken; hebben een belangrijke universalistische component en 
worden sterk gedomineerd door leden van de nieuwe middenklasse." (Kriesi et ai. 1992, blz. 
18/19). 

Met deze definitie vallen regionale of nationalistische bewegingen (die zich vaak op oude 
politieke tegenstellingen richten), studentenbewegingen (die vooral materiele groepsbelangen 
nastreven) en de arbeidsbeweging (waarin niet de nieuwe middenklasse domineert) buiten het 
onderzoekterrein van nieuwe sociale bewegingen. 

nieuwe problemen en actievormen 
Met 'nieuwe' problemen, wordt onderscheid gemaakt tussen problemen rond oude 
maatschappelijke tegenstellingen enerzijds, zoals klassen-, centrum-periferie- en religieuze 
tegenstellingen, en nieuwere problemen veroorzaakt door bijvoorbeeld technologische 
ontwikkelingen. Nieuwe actievormen duiden op middelen zoals de blokkade, de bezetting, de 
menselijke keten en het actiekamp, die voor een belangrijk deel hun oorsprong vinden in de 
nieuwe sociale bewegingen. 
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identiteit- vs. instrumenteelgericht handelen 
De sterke nadruk op identiteitsvonning verwijst naar het onderscheid dat Melucci (1980) 
gemaakt heeft tussen oude bewegingen waarin instrumenteel handelen dominant was en nieuwe 
bewegingen waarin identiteitsgericht handelen dominant is. Alleen zetten Kriesi et al. beide 
typen van handelen niet zo sterk tegen elkaar af als Melucci doet: instrumenteel en 
identiteitsgericht handelen zijn volgens hen beide strategisch en dus niet paradigmatisch 
verschillend Aan zowel oude als nieuwe bewegingen ligt volgens Duyvendak et ál. een 
instrumentele logica ten grondslag. 

de nieuwe middenklasse en het postmaterialisme 
De nieuwe middenklasse wordt gevormd door relatief hoog opgeleide werknemers in de sociale 
en culturele sector en door diegenen die een opleiding in deze richting volgen. Deze nieuwe 
middenklasse staat in tegenstelling met de oude middenklasse van boeren en middenstanders die 
in de oude bewegingen de boventoon voerden. De nieuwe middenklasse kenmerkt zich daarnaast 
door een postmaterialistisch waardenpatroon, waarin zaken als persoonlijke ontplooiing en de 
kwaliteit van het leven centraal staan, in tegenstelling tot de meer materialistische waarden 
(economische groepsbelangen) van de oude bewegingen. Deze postmaterialistische waarden 
tenslotte hebben vaak een universeel karakter; dat zeggen ze komen ten goede aan de hele 
mensheid (zoals bij een schoon milieu) in plaats van aan een specifieke groep. 

3.3 De mogelijkhedenstructuur: vier elementen 

De mogelijkheden voor nieuwe sociale bewegingen om invloed uit te oefenen, worden volgens 
Kriesi et al. vooral bepaald door de politieke structuur in een land. Deze structuur bepaalt 
namelijk de manier waarop overheid. politieke partijen en anderen op sociale bewegingen 
reageren en geeft daarmee de mogelijkheden aan voor sociale bewegingen tot intemctie met deze 
overheid De interactie resulteert uiteindelijk in een bepaalde mate van mobilisatie en invloed 
voor een sociale beweging. De politieke mogelijkhedenstructuur van een land bestaat volgens de 
Amsterdamse onderzoekers uit de volgende vier elementen: 

I. de belangrijkste politiek-maatschappelijke tegenstellingen; 
2. de formele institutionele structuur; 
3. de dominante strategie ten opzichte van de uitdagers; en 
4. de machtsconfiguratie binnen het politieke systeem. 

element 1: de belangrijkste politiek-maatschappelijke tegenstellingen 
Bij politiek-maatschappelijke tegenstellingen gaat het om tegenstellingen tussen verschillende 
klassen (arbeiders en bourgeoisie), tussen centrum en periferie (regionalisten en nationalisten), en 
de verhoudingen tussen kerk en staat, en religieuze groepen onderling (bijvoorbeeld protestanten 
en katholieken). De mate waarin deze oude conflictlijnen in de politiek geïntegreerd en 
gepacificeerd zijn, bepaalt de speelruimte voor sociale bewegingen. De pacificatie en politieke 
integratie van deze tegenstellingen vergroot namelijk de ruimte voor nieuwe onderwerpen op de 
politieke agenda en daarmee de toegang die nieuwe sociale bewegingen, die zich bezig houden 
met deze onderwerpen, hebben tot de politieke arena. Pacificatie van politiek-maatschappelijke 
tegenstellingen houdt in dat de conflictlijnen in de politiek geïnstitutionaliseerd zijn door het 
creëren van regulerende procedures, het integreren van de betrokken groeperingen in de politieke 
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netwerken van de besluitvonning en het niet langer gebruik maken van onconventionele 
middelen om de tegenstellingen uit te vechten. 

element 2: de fOrmele institutionele structuur 
De formele institutionele structuur van een land staat voor de fonnele toegankelijkheid van het 
politieke systeem en de slagvaardigheid in de besluitvonning en de uitvoering ervan. De 
toegankelijk en slagvaardigheid van een politiek systeem worden volgens Kriesi et al. bepaald 
door: 

a) de mate van (verticale) territoriale centralisatie; 
b) de mate van (horizontale) concentratie van staatsmacht; 
c) de representativiteit van het electorale systeem; en 
d) de rol van direct democratische procedures. 

ad a) Het eerste begrip, de mate van territoriale centralisatie, verwijst naar de mate waarin de 
staatsmacht gecentraliseerd is. V oor Nederland geldt de vraag hoeveel macht Den Haag heeft ten 
opzichte van de provincies en gemeenten. Een sterk gecentraliseerde staatsmacht is ongunstig 
voor sociale bewegingen. omdat re zich dan tot het nationale niveau moeten richten en dat werkt 
drempelverhogend voordere bewegingen. 

ad b) De horizontale concentratie van staatsmacht geeft daarbij aan hoe dere macht binnen de 
staat is verdeeld: hoeveel macht hebben de uitvoerende, de wetgevende, de rechterlijke en als 
vierde de ambtelijke macht ten opzichte van elkaar? Hoe meer de'ZJ! macht verdeeld is, des te 
meer kansen sociale bewegingen hebben om dere machten tegen elkaar uit te spelen en hoe meer 
toegangsmogelijkheden re hebben tot het politieke systeem. 

ad 3) De representativiteit van het electorale systeem is bepalend voor de toegang tot één van 
deze machten: de wetgevende macht Hoe lager de kiesdrempel, hoe makkelijker het is voor een 
politieke vleugel van een sociale beweging om in de Tweede Kamer te komen. Een ander 
voordeel van een lage kiesdrempel is het grote aantal partijen dat dit tot gevolg heeft in de 
Kamer. Een groot aantal partijen in de Tweede Kamer zorgt ervoor dat de onderlinge strijd om de 
gunst van de kierer groot is. De politieke partijen zullen dan meer openstaan voor de wensen van 
zelfs kleine groepen kierers, reker als die zich organiseren in een sociale bewegingen. 

ad 4) Direct-democratische procedures vonnen tenslotte een direct toegangskanaal van burgers 
tot de politiek. V oorbeelden zijn referenda en inspraakprocedures. 

element 3: de dominante strategie ten opzichte van de uitdagers 
Het derde element van de POS, de dominante strategie ten opzichte van de uitdagers, omhelst de 
informele procedures en de politieke strategieën waarvan de autoriteiten gebruik maken binnen 
het formele systeem in hun interactie met sociale bewegingen. Duyvendak et al. maken 
onderscheid tussen enerzijds integratieve strategieën ( faciliterende, assimilatieve, en 
coöperatieve) en anderzijds exclusieve strategieën (repressieve, confrontatieve, en polariserende). 

Beide typen strategieën hebben voor- en nadelen voor sociale bewegingen: integratieve 
strategieën betekenen voor een sociale beweging subsidie en toegang tot de overheid, maar 
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brengt ook het gevaar van coöptatie met zich mee: het onschadelijk maken van de beweging door 
het op de nemen in de institutionele structuur. 

Exclusieve strategietn hebben als voordeel dat een 'Zij-Wij' verhaal kan worden volgehouden wat 
de mobilisatiekracht ten goede komt, zoals Duyvendak aangeeft in zijn boek over paars: 

"De vraag is of de milieubeweging tot dergelijke massale dan wel radicale mobilisaties 
in staat is, zolang haar standpunt luidt dat iedereen even veel boter op zijn of haar hoofd 
heeft, dat iedereen evenveel schuld heeft en ook even veel te verliezen heeft. De afgelopen 
tijd spraken immers juist die acties het meest aan waarin er juist een duidelijk 
onderscheid gemaakt werd tussen Wij en Zij (bijvoorbeeld de consumentenacties tegen 
de Franse overheid in verband met haar kernproevenbeleid): [..]mensen lijken zichjuist 
aangesproken te voelen omdat ze uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor het 
concrete milieuprobleem: ze protesteren 'ouderwets' tegen het gedrag van anderen. " 
(Waar blijft de politiek?: Essays over de paarse politiek. maatscfwwelijk middenveld en sociale cohesi~ 1997. 
blz.S3). 

Zolang de milieubeweging de overheid kan afschilderen als een slechterik die economische 
belangen laat gelden boven milieu belangen. zal zij beter in staat zijn om mensen tegen deze 
overheid te mobiliseren dan wanneer deze overheid op tn minst suggereert ook het beste voor te 
hebben met het milieu. Alleen kan dit onderscheid niet te ver worden doorgetrokken. omdat 
anders de indruk ontstaat dat er niks meer te verwachten valt van Zij (de overheid) op 
milieugebied De milieubeweging moet dus de overheid bekritiseren zonder haar 
geloofwaardigheid als probleemoplossende macht te laten verliezen. Zo hier het strategische 
dilemma van de milieubeweging. Het nadeel van exclusieve strategietn is dat ze de contintüteit 
van een sociale beweging in gevaar brengen door repressie van leden en gebrek aan financiële 
middelen 

element 4: de machtsconfiguratie binnen het politieke systeem 
Het vierde element van de mogelijkhedenstructuur tenslotte, de machtsconfiguratie binnen het 
politieke systeem, beschrijft de structuur en ontwikkeling van het partijensysteem. Hoe groen is 
het politieke landschap? En welke positie neemt de groene partij in het machtspectrum? Is zij in 
staat om daarbinnen steun te mobiliseren en/of partijen tegen elkaar uit te spelen? Een grote 
hoeveelheid partijen biedt hiervoor meer mogelijkheden. zolang de kleuren groen verschillen. 
Een politieke partij kan zich dan onderscheiden van een minder groene partij door een alliantie 
aan te gaan met 'De Groenen'. Maar als alle partijen 'voor het milieu zijn' wordt de 
milieubeweging, zoals Duyvendak opmerkt (1997, blz. 48) een allemansvriend met weinig 
hechte banden. 

3.4 Het interactie-systeem: vier motivatiefactoren 

Nu bekend is hoe de politieke mogelijkhedenstructuur volgens Kriesi et al. in elkaar zit, is de 
vraag hoe deze structurele kenmerken leiden tot een bepaald mobilisatieniveau van sociale 
bewegingen en tot het uitoefenen van politieke invloed door deze bewegingen. Wat zijn de 
mechanismen die ervoor zorgen dat we deze stap kunnen maken? Daarvoor hebben Kriesi et al. 
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aan het model een interactiecontext toegevoegd waarin de interacties tussen overheid en sociale 
bewegingen wordt beschreven. 

Zoals gezegd bepaalt de mogelijkhedenstructuur de manier waarop overheid. politieke partijen en 
anderen op de sociale bewegingen reageren. Deze reactie leggen Kriesi et al. weer uiteen in vier 
mgenaamde motivatie-factoren die participatiebeslissingen van individuele participanten en 
mobilisatie beslissingen van bewegingsorganisaties beïnvloeden: 

l. de kansen op succes als tot collectieve actie wordt overgegaan; 
2. hervorming en dreiging, dw.z.: de kansen op realisatie of bedreiging van de doelen van 

een beweging indien niet tot collectieve actie wordt overgegaan; 
3. facilitatie: de mate van ondersteuning van bewegingsacties en -organisaties door 

gevestigde politieke actoren, inclusief de staat; en 
4. de te verwachten repressie. 

(HA van der Heijden et al, 1992. Tussen verbeelding en macht: 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in Nederland). 

Deze vier factoren vormen de mechanismen die de politieke mogelijkhedenstructuur van een 
land verbindt met de interactie tussen de overheid en sociale bewegingen De gangbare reactie 
van de overheid op de acties van sociale bewegingen motiveert deze bewegingen tot het 
ontwikkelen van strategieën om de aanwezige mogelijkheden maximaal te benutten. De overheid 
kan zoals gezegd kiezen tussen integratieve en repressieve strategieën Hierbij moet een sociale 
beweging bepalen wat deze keuze betekent voor haar succeskansen bij het mobiliseren van de 
massa en het beïnvloeden van politieke actoren en in hoeverre haar doelen in gevaar komen als 
zij van collectieve actie afziet. In hoeverre zal de overheid de acties van de beweging 
ondersteunen of juist bestrijden? Op basis van deze overwegingen moet een beweging besluit tot 
een bepaalde actievorm over te gaan. 

Van der Heijden maakt in zijn analyse van de milieubeweging in vier landen gebruik van vijf 
categorieën voor actievormen die oplopen in radicaliteit: 

+ conventionele gebeurtenissen: bezwaarschriften, lobbyen, persverklaringen etc.; 
+ direct-democratische gebeurtenissen: volksinitiatief of referendum; 
+ demonstratieve gebeurtenissen: petities aanbieden, demonstraties etc.; 
+ confrontatieve gebeurtenissen: bezettingen en blokkades etc.; en 
+ gewelddadige gebeurtenissen: ruiten ingooien, brand stichten, geweld tegen personen etc. 

Demonstratieve, confrontatieve en gewelddadige gebeurtenissen vormen samen de groep 
onconventionele acties. (Van der Heijden, 1995, Politieke mogelijkhedenstructuur en de 
institutionalisering van de milieubeweging. In Acta Politica, blz.l60) 

De keuze die een sociale beweging maakt voor een bepaalde strategie en de reactie van de 
overheid daarop bepalen de uitkomsten van de interactie tussen beide partijen. Daarbij valt te 
denken aan een bepaalde mate van mobilisatie voor een sociale beweging en invloed op enerzijds 
de politieke besluitvorming en anderzijds publieke opinie. In paragraaf 3.5 zal ik hier dieper op 
ingaan. Alle elementen van de politieke mogelijkhedenstructuur en het interactiesysteem zijn 
schematisch weergegeven in figuur3l op de volgende bladzijde. 
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Figuur3.l 
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De Amsterdamse onderzoekers nemen in de politieke mogelijkhedenstructuur van een land de 
politieke tegenstellingen als beginpunt: de mate waarin namelijk oude conflictlijnen 
gepacificeerd zijn, bepaalt de speelruimte voor de onderwerpen die nieuwe sociale bewegingen, 
zoals de milieubeweging. aandragen Voor de omgang met deze sociale bewegingen (en andere 
politieke uitdagers) hebben autoriteiten een strategie ontwikkeld om hun politieke belangen te 
verdedigen. Deze strategie van de overheid is gedeeltelijk vastgelegd in de formele institutionele 
structuur van de staat Daarnaast is de politieke machtsconfiguratie van belang voor de reactie 
van de overheid: een linkse meerderheidregering zal meer open staan voor de eisen van sociale 
beweging dan een rechtse minderheidsregering. De politieke machtconfiguratie is mede 
afhankelijk van de politieke tegenstellingen in een land en de formele institutionele structuur, 
vandaar dat deze structuur-kenmerken via pijlen in het model verbonden zijn met de politieke 
machtconfiguratie. 

De vier elementen in de POS bepalen de strategieën van politieke autoriteiten ten opzichte van de 
mobilisatie van sociale bewegingen (zie de pijlen van deze elementen in de richting van de 
strategieën van autoriteiten in het interactiesysteem). Deze strategieën zijn een mix van repressie
en facilitatie van deze mobilisatie, de kansen op succes daarbij en de mate van hervorming en 
dreiging waannee sociale bewegingen rekening hebben te houden. Deze mix bepalen de concrete 
mogelijkheden voor een sociale beweging. Op basis van de aanwezige mogelijkheden, maakt de 
milieubeweging een kosten en baten analyse voor haar mobilisatie en bepaalt ze de te gebruiken 
strategieën daarbij. De interactie die daardoor ontstaat tussen sociale bewegingen en de overheid 
bepaalt het mobilisatieniveau van een sociale beweging en het succes van deze mobilisatie 
(uitkomsten). 

De kosten en baten afweging wordt mede ingegeven door het karakter van een sociale beweging: 
identiteitgerichte bewegingen hebben andere doelen dan instrumentele bewegingen en zullen 
daardoor de aanwezige mogelijkheden tot mobilisatie en succes anders beoordeeld. Het blok 
'bewegingstype', dat via een pijl verbonden is met de mobilisatie en het succes, symboliseert 
deze relatie. 
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De interactie tussen overheid en sociale bewegingen zet ook een feedback mechanisme in 
werking: de overheid kan haar strategieën aanpassen aan de strategieën die de milieubeweging 
gekozen heeft Daarnaast kunnen door deze interactie de politieke mogelijkheden voor een 
sociale beweging veranderen en daardoor de politieke mogelijkheden structuur. Alliantie
structuren kunnen door de interactie veranderen en zelfs de informele strategie van de overheid 
kan zich wijzigen, wat weer zijn weerslag heeft op de formele institutionele structuren. In 
extreme gevallen kunnen de politieke tegenstellingen erdoor veranderen, daarbij moet dan 
gedacht worden aan een revolutie. Dit feedback mechanisme is in het model afgebeeld met 
behulp van pijlen die teruglopen van de strategieën van uitdagers naar de strategie van de 
overheid en het POS-kader. 

Dit model is natuurlijk niet volledig, het beoogt alleen de belangrijkste factoren in het proces van 
mobilisatie en succes in samen te brengen tot een bestudeerbare weergave van de werkelijkheid 
Indien alle factoren die met deze processen te maken in het model zouden worden opgenomen, 
mudoor de bomen het bos niet meer zichtbaar zijn. Wel van belang is dat model een verstandige 
samenvatting van de werkelijkheid is. Het beeld wat met dit model van een politiek systeem 
wordt geschetst is dat van een relatief stabiele structuur met een zekere mate van autonomie ten 
opzichte van zijn (economische en maatschappelijke) omgeving. De Amsterdamse onderzoekers 
verdedigen deze twee kenmerken met een verwijzing naar de periode waarvoor ze het model 
gebruiken (1975 to 1989): 

"During this period, the nationa/ cleavages, the prevailing strategies, and the 
institutiona?framework ofWestem European countries have been relatively stable, 
certainly if compared to what has happened in Eastem Europe since the late eighties. ,. 
(Kriesi et al. 1995, blz. xvii). 

Tegen deze argumentatie zou kunnen worden ingebracht dat de periode onder studie juist een 
periode van globalisering is waarin bijvoorbeeld de Europese Unie zijn beslag krijgt. Deze 
globalisering tendensen zorgen ervoor dat nationale politieke contexten aan belang inboeten. 
Waarom dus een model ontwikkelen dat uitgaat van het nationale politieke niveau? De 
verschillen in mobilisatieniveau tussen landen voor dezelfde sociale bewegingen die de 
Amsterdamse onderzoekers in hun onderzoek tegen komen (Kriesi et al, 1995), laten echter zien 
dat national politieke contexten nog steeds relevant zijn en daarom als basis kunnen dienen voor 
het model. 

3.5 De uitkomsten van collectieve actie bij sociale bewegingen 

Kriesi et al. onderscheiden in het laatste hoofdstuk hun boek verschillende typen uitkomsten van 
collectieve actie voor sociale bewegingen. Op drie typen zal ik in dit onderzoek nader ingaan: 
procedurele, substantieve en 'sensitizing' uitkomsten. 

procedurele uitkomsten 
Procedurele uitkomsten betekenen een grotere acceptatie door politieke autoriteiten, dit kan 
mwel ad hoc en eenmalige als permanent zijn. In beide gevallen krijgt een sociale beweging een 
grotere toegang tot de overheid. Dit kan in de vorm van inspraakprocedures, onderhandelingen, 
officiële erkenning door de overheid of door coöptatie/ institutionalisering. 
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substantiële uitkomsten 
Bij substantiële uitkomsten gaat het om het verkrijgen van nieuwe mogelijkheden. Dit kan zowel 
in de negatieve zin door het voorkomen van een verslechtering van de situatie (reactive impacts) 
als in de positieve zin door het daadwerkelijk creëren van nieuwe kansen (proactive impacts). Bij 
'reactive impacts' valt te denken aan het uitspreken van een veto door de milieubeweging tegen 
een wetsvoorstel voor bijvoorbeeld de bouw van nieuwe kerncentrales. Van 'proactive impacts' 
is sprake wanneer de milieubeweging aanzienlijke concessies van de minister krijgt ten aanzien 
van haar doelstellingen bij een wetsontwerp. Substantiële uitkomsten komen dus neer op 
verkrijgen van invloed op de politieke besluitvorming. Daarmee zijn deze uitkomsten te 
vergelijken met de output die Huberts beschrijft in zijn besluitvormingsmodel (zie figuur 7.1, 
blz&). 

'sensitizing' uitkomsten 
Van 'sensitizing impacts' is sprake wanneer o.a. politieke actoren gevoelig worden voor de eisen 
van een sociale beweging en deze eisen op de politieke agenda terecht komen. Dit gaat 
gemakkelijker in een politiek systeem met institutionele kanalen voor het introduceren van 
issues, waarbij de beweging over belangrijke bondgenoten beschikt binnen de administratieve en 
parlementaire arena's. In het model van Huberts is dit slechts één stap in het politieke proces dat 
uitloopt op een beslissing van een politieke gezagdrager en dat leidt tot een uitkomst in de zin van 
een regel, wet of voorziening. Deze uitkomst kan dan weer procedurele en substantieve effecten 
hebben. Een ander type 'sensitizing impacts' is invloed op de publieke opinie. Dit kan in de 
vorm van het bekendmaken van de doelstellingen aan een groter publiek of door het 
vergroten van de motivatie van reeds bereikte mensen (de achterban). 

Volgens het 'political process' -model van Kriesi et al. bepaalt de structurele politieke setting van 
een land de mogelijkheden voor nieuwe sociale bewegingen om procedurele en substantieve 
uitkomsten te hebben. Hoe groter de decentralisatie en scheiding tussen de wetgevende, 
uitvoerende en rechtelijke macht, des te gevarieerder en groter is de mate van formele toegang tot 
de staat en des te kleiner dus haar vermogen om zelfstandig te handelen. Daarnaast is de strategie 
van de overheid van belang: deze kan een exclusief of inclusief karakter hebben. Bij een 
exclusieve strategie stelt de staat zich agressief en verdedigend op ten opzichte van zogenaamde 
uitdagers, terwijl bij een inclusieve strategie de staat veel meer bereid is om te luisteren en samen 
te werken, vaak gaat het daarbij om het verstrekken van subsidies. 

Kriesi et al. bestempelen de politieke structuur in Nederland als een situatie van informele 
inclusie: de uitvoerende macht is sterk gecentraliseerd, maar met een open kiesstelsel en relatief 
heterogene coalities met veel institutionele toegangen voor belangengroepen. Deze Nederlandse 
setting van informele inclusie is gunstig voor beide typen uitkomsten. Procedurele uitkomsten 
zijn mogelijk doordat politieke autoriteiten een inclusieve strategie gebruiken ten opzichte van 
uitdagers. De sterke Nederlandse staat zorgt er daarnaast, in combinatie met deze strategie, voor 
dat ook proactive impacts mogelijk zijn, doordat de overheid bereid en in staat is om concessies 
te doen aan nieuwe sociale bewegingen. Een andere belangrijke factor die van invloed is op de 
uitkomsten is het politieke belang dat aan een onderwerp kleeft: het politieke systeem is meer 
gesloten voor uitdagers met zogenaamde high-profile issues; issues die een bedreiging vormen 
voor politieke leiders en organisaties, omdat er veel materiële middelen mee gemoeid zijn, het 
een aantasting kan beteken van hun machtsbasis, of omdat het onderwerp van nationaal belang is 
en meespeelt in de verkiezingen. 
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4 De Nederlandse Politieke Mogelijkheden 
Structuur 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ik een beeld schetsen van de mogelijkheden die de Nederlandse 
milieubeweging heeft voor het mobiliseren van mensen voor haar campagnes. Daarvoor zal ik 
een beschrijving geven van de zogenaamde politieke mogelijkheden structuur (Political 
Opportunity Structure) voor sociale bewegingen in Nederland en daarbij gebruik maken van de 
indeling die K.riesi et al. daarvoor gemaakt hebben (zie hoofdstuk 3). Zij onderscheiden zoals 
besproken in hoofdstuk 3 vier elementen binnen deze structuur die ze vervolgens met elkaar 
verbinden: 

1. de belangrijkste politiek-maatschappelijke tegenstellingen; 
2. de formele institutionele structuur; 
3. de dominante strategie ten opzichte van de uitdagers; en 
4. de machtscanfiguratie binnen het politieke systeem. 

Deze vier elementen bepalen de manier waarop overheid, politieke partijen en anderen op de 
sociale bewegingen reageren en geven vorm aan de interactie tussen overheid en sociale 
bewegingen. Deze elementen zal ik in §4.2 t/m §4.6 puntsgewijs bespreken1

• 

4.2 De belangrijkste politiek-maatschappelijke tegenstellingen 

Bij politiek-maatschappelijke tegenstellingen gaat het om de verhoudingen tussen kerk en staat, 
tegenstellingen tussen verschillende klassen (arbeiders en bourgeoisie) en tussen centrum 
(nationalisten) en periferie (regionalisten). Deze tegenstellingen speelden in de meeste West
Europese landen ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. De mate waarin deze oude conflictlijnen 
in de politiek geïntegreerd en gepacificeerd zijn, bepaalt de speelruimte voor sociale bewegingen. 
De pacificatie en politieke integratie van deze tegenstellingen vergroot namelijk de ruimte voor 
nieuwe onderwerpen op de politieke agenda en daarmee de toegang die nieuwe sociale 
bewegingen, die zich bezig houden met deze onderwerpen, hebben tot de politieke arena. 

Door de verzuiling in Nederland was het conflict tussen de verschillende religies en de 
verhouding kerk en staat al snel gepacificeerd. Iedere stroming had zijn eigen zuil en leefde 
geïsoleerd van de andere zuilen. Ook de klassentegenstellingen werden in een vroeg tijdig 
stadium gepacificeerd. Met de invoering van het algemeen kiesrecht en de achturige werkdag 
vlak na de Eerste Wereldoorlog werden belangrijke stappen gezet tot de politieke integratie van 
de arbeidersbeweging. Deze integratie zette zich verder door toen de SDAP (de belangrijkste 
arbeiderspartij) in 1939 in de regering werd opgenomen. Van 1945 tot 1958 was de PvdA 

1 voor een uitgebreide beschrijving zie J.W. Duyvendak en R Koopmans (1992) Protest in een pacificatie
democratie. In: Duyvendak et al. (1992) Tussen verbeelding en macht: 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in 
Nederland. Amsterdam: SUA 
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onafgebroken in de regering en werd de basis gelegd voor het Nederlandse sociale 
zekerheidsstelsel. Ook de vakbeweging (NKV en CNV) kreeg gelnstitutionaliseerde toegang tot 
de sociaal-economische besluitvorming op nationaal niveau door haar participatie in de Stichting 
van de Arbeid (1943) en de Sociaal-Economische Raad (1950). Wat de centrum-periferie 
tegenstellingen betreft is er in Nederland nooit echt sprake geweest van grote regionale 
tegenstellingen, of zoals Duyvendak en Koopmans in hun analyse van het Nederlandse politieke 
systeem aangeven: "De Friezen krijgen al jaren een beetje hun zin." ( 1992, blz. 41) 

4.3 De formele institutionele structuur 

De formele institutionele structuur van het Nederlandse politieke systeem is, in de woorden van 
dezelfde auteurs, niet eenduidig gunstig te noemen, maar ook niet eenduidig ongunstig voor de 
mobiliserings- en belnvloedingsmogelijkheden van sociale bewegingen: 

''De aanzienlijke mate van verticale centralisatie, de relatief zwakke positie van de 
rechterlijke macht en het ontbreken van direct-democratische bei'nvloedings
mogelijkheden vormen de negatieve kant van de balans. De politieke onafhankelijkheid 
en heterogeniteit van het ambtenarenapparaat, de relatieve sterke positie van het 
parlement ten opzichte van de regering, de structuur van het maatschappelijk middenveld 
en, last but not least, de grote openheid van het electorale systeem staan aan de positieve 
kant. "(Duyvendak en Koopmans, 1992, blz. 46). 

Verticale centralisatie van staatsmacht zorgt ervoor dat er in de praktijk maar weinig speelruimte 
over blijft voor gemeenten en provincies, omdat zij financieel met handen en voeten gebonden 
zijn aan het Rijk Dit dwingt nieuwe sociale bewegingen ertoe om hun invloedspogingen 
voornamelijk te richten op het nationaal niveau. En omdat in Nederland alleen de Eerste en 
Tweede kamer bevoegd zijn om wetten te toetsen aan de grondwet, kan de burger zich niet tot de 
rechter wenden om voorstellen of beslissingen juridisch aan te vechten met een beroep op de 
grondwet. De enige wettelijk manier voor de burger om zich beslissend uit te spreken over het 
gevoerde overheidsbeleid is via verkiezingen, al zijn ideeën over referenda de laatste tijd in 
opkomst, maar een initiatiefrecht tot het organiseren van een referendum bestaat nog niet. 

Wat wel in het voordeel van nieuwe sociale bewegingen werkt, is de vierde macht: in Nederland 
hebben ministers niet de beschikking over 'eigen' politieke ambtenaren. In tegenstelling tot 
andere landen wordt na een regeringswissel niet de top van de ambtenarij vervangen door 
politieke vrienden van de nieuwe regering. Het ambtenarenapparaat in Nederland is dus tamelijk 
stabiel en dit biedt de mogelijkheid voor sociale bewegingen om contacten op te bouwen binnen 
dit apparaat. Daarnaast is het voor de activisten uit bewegingen mogelijk om zelf ambtenaar te 
worden, doordat de nadruk binnen het apparaat ligt op kwaliteit en niet op politieke loyaliteit, 
hetgeen de toegang voor sociale bewegingen nog verder vergroot. 

Ook de sterke positie in Nederland van de wetgevende macht (het parlement) is gunstig voor 
sociale beweging. Kamerleden zijn directer aanspreekbaar dan de uitvoerende en rechtsprekende 
macht. Het grote aantal partijen dat in de (Eerste en Tweede) Kamer zit versterkt dit effect en 
zorgt er ook voor dat het Kabinet luistert naar de Kamer, omdat er altijd sprake is van 
coalitiekabinetten, die afhankelijk zijn van de steun van de Kamer. Daarnaast kent het 
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Nederlandse electorale systeem, in vergelijking met andere Europese landen, een zeer lage 
kiesdrempel: 0,67 procent van de stemmen is genoeg om een zetel in de Tweede Kamer te 
krijgen. 

Buiten Den Haag bestaan er ook vele mogelijkheden voor sociale bewegingen: Nederland kent 
een sterk ontwikkeld maatschappelijk middenveld bestaande uit vele organisaties op 
uiteenlopende gebieden als arbeid, onderwijs, media, welzijns- en gezondheidszorg, die als 
alliantiepartner kunnen dienen tegen de overheid 

4.4 Informele procedures en dominante politieke (elite)strategieën 

''De informele kant van het politieke systeem haalt de scherpe kantjes van de formele 
institutionele structuur. Door de grote mate van informele openheid en de gerichtheid op 
het bereiken van consensus, ook wat betreft eisen van politieke minderheden. is het 
Nederlandse politieke systeem veel opener, maar tegelijk ook minder slagvaardig dan het 
zou kunnen zijn op basis van zijnformele structuur. Voor sociale bewegingen betekent dit 
dat zij in Nederland vaker substantiële beleidswijzigingen voor elkaar kunnen krijgen. 
die vervolgens een redelijke kans maken ook uitgevoerd te worden. De andere kant van 
de medaille is natuurlijk dat het in Nederland relatief moeilijk is om eenmaal genomen 
beslissingen die een beweging niet aanstaan terug te draaien. " (Duyvendak en Koopmans 
1992, blz. 48). 

Dit citaat vat de effecten van de informele procedures binnen het Nederlandse politieke systeem 
goed samen. Een effect van het Nederlandse systeem met zijn lage kiesdrempel is dat de 
competitie met potentiele nieuwkomers groot is. De bestaande politieke partijen moeten zich 
direct iets aantrekken van tekenen van onvrede, zelfs als deze zich slechts voordoen bij kleine 
groepen kiezers. Aangezien in Nederland iedereen tot een minderheid behoort, zijn 
compromissen en tolerantie noodzakelijk om te kunnen overleven. Dit leidt tot een dominante 
strategie gericht op het bereiken van consensus en op coöptatie van nieuwe politieke uitdagers. 
Daarnaast is er in Nederland sprake van een gematigd radicalisme bij sociale bewegingen door 
het lage repressieniveau van de overheid. De overheid faciliteert liever met subsidies en nodigt 
sociale bewegingen uit aan de onderhandelingstafel voor het sluiten van compromissen. Dit leidt 
volgens de Amsterdamse onderzoekers tot veelvuldig gebruik van confrontatieve strategieen, 
terwijl zowel voorzichtigere, demonstratieve actievormen als gewelddadigere actievormen 
minder voorkomen dan in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk 

De Nederlandse nieuwe sociale bewegingen hebben in vergelijking met andere landen 
verbluffende ledenaantallen: naar schatting een kleine tien procent van de Nederlanders is 
aangesloten bij een nieuwe sociale bewegingsorganisatie en dat is veel meer dan het percentage 
dat lid is van een politieke partij (4% in 1986). Naast facilitatie door de overheid door subsidies 
speelt het Nederlandse mediasysteem ook een faciliterende rol: door de voorheen verzuilde 
structuur en de bescheiden plaats van de nationale omroep (NOS), ontstaat de voor bewegingen 
gunstige situatie van concurrentie tussen omroepen die zichzelf, mede met behulp van acties voor 
bewegingen willen en kunnen profileren. Deze situatie in de media biedt veel mogelijkheden 
voor bewegingen om bijvoorbeeld leden te werven. 
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4.5 Machtsconfiguratie: structuur en ontwikkeling van het 
partijensysteem 

Door de vroege pacificatie van de klassenverhoudingen in Nederland heeft zich geen strijd van 
betekenis ontwikkeld tussen communistische en sociaal-democratische partijen, zoals in andere 
landen, waardoor er zoals gezegd veel ruimte bestond voor nieuwe issues waarop de politieke 
partijen zich ook wilden profileren in hun gevecht om de kiezersteun. Tegelijkertijd deden zich 
ingrijpende veranderingen voor in de Nederlandse politieke verhoudingen vanaf eind jaren 
vijftig: De confessionele partijen begonnen grote groepen leden te verliezen gevolgd door andere 
grote partijen zoals de PvdA in de jaren zestig. Volgens Duyvendak en Koopmans waren dit 
voortekenen van grote maatschappelijke veranderingen die Nederland eind jaren zestig te 
wachten ston~ met name de ontzuiling (1992, blz. 52). 

Sociale bewegingen van het eerste uur, zoals de vredesbeweging, kregen vrij snel toegang tot de 
politieke besluitvorming, doordat ze vertegenwoordigd werden door politieke partijen zoals de 
PSP (1957) en D66 (1966). Toch bleven de partijpolitieke verhoudingen in Nederland 
gedomineerd worden door het christen-democratische centrum, desondanks zijn teruggang in 
stemmen- en ledenaantal van 1955 tot 1980. Een uitzondering was het linkse kabinet-Den Uyl 
(1973-1977), dat mogelijk was door een crisis binnen de christen-democratische partijen. Dit 
kabinet zorgde ervoor, zoals in hoofdstuk 2 beschreven staat, dat de milieuproblematiek op de 
politieke agenda kwam en luidde een bloeiperiode in voor de Nederlandse milieubeweging (de 
eerste protestgolt). 

Met de val van het kabinet Den Uyl en het doorzetten van de economische crisis eind jaren 
zeventig vond er een verandering plaats in het belang dat werd toegekend aan milieuproblemen. 
Planning werd minder belangrijk en daarmee de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de 
totstandkoming van overheidsplannen. Ook het belang van de adviesorganen nam af. De 
belangen-representatie uit de jaren zeventig werd vervangen door een meer informele 
representatie van voor de overheid belangrijke groepen. Maar de subsidiekraan bleef open 
(Duyvendak et al., 1992, blz. 80-82). 

De regeringswisseling van 1977 creëerde ook kansen voor de nieuwe sociale bewegingen: er 
kwamen namelijk weer alliantiepartners beschikbaar voor de bewegingen nu de linkse partijen 
weer in de oppositie terecht kwamen. Daarnaast konden sociale bewegingen profiteren van de 
grote maatschappelijke oppositie tegen onderwerpen als kernenergie en kernwapens, die hun de 
steun opleverde van deze linkse partijen. 

Halverwege de jaren tachtig zette de neergang van de tweede protestgolf zich in: de 
christendemocratische partijen (KVP, ARP en CHU) hadden zich verenigd in het Christen 
Democratisch Appel (CDA). Hierdoor kwam een einde aan de gunstige strategische positie van 
de PvdA, die immers vooral berustte op de verdeeldheid binnen het christelijke kamp. 
Toen het CDA bij de verkiezingen van 1986 niet de verwachte afstraffing kreeg en de PvdA niet 
de gehoopte electorale beloning voor haar engagement in de vredesbeweging, was het pleit 
beslecht Dit betekende het einde van het tijdperk van PvdA als actiepartij. 

Nu wreekte zich ook de voortrekkersrol die Nederland begin jaar zestig vervulde ten tijde van de 
eerste protestgolf (zie hoofdstuk 3): door de lage kiesdrempel en vroege partijpolitieke 
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institutionalisering van de nieuwe sociale bewegingen vond er geen doorbraak plaats van 
radicaal-linkse partijen zoals de PSP en de CPN wat wel in de Bondsrepubliek en Zwitserland het 
geval was; elke partij ging zijn eigen koers. Aan de interne crisis van radicaallinks kwam pas in 
1989 een einde toen PPR, PSP, CPN en EVP samengingen onder de naam Groen Links, maar 
toen waren ze al geen factor van betekenis meer. Met een verzwakt PvdA betekende dit een 
sterke teruggang in de politieke steun aan sociale bewegingen in de tweede helft van de jaren 
tachtig. 

In de jaren negentig verbeterde de situatie weer voor de milieubeweging. Na het verschijnen van 
het UN-rapport 'Our Common Future' in 1987 publiceerde het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) het rapport 'Zorgen voor Morgen'. Dit rapport 
zorgde voor een omslag in het denken en beleid van zowel politici als de publieke opinie en 
diende als basis voor het Nationaal Milieuplan dat de overheid in 1989 publiceerde. In dit plan 
werd aangedrongen op een 70 tot 90 procent reductie van de uitstoot van gevaarlijke stoffen om 
milieurampen te voorkomen: eisen die de milieubeweging al jaren eerder formuleerde. De 
nieuwe interesse voor het item milieu uitte zich niet alleen in een sterke toename van het aantal 
leden bij verschillende milieuorganisaties (vooral Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en 
Greenpeace), maar ook in een hernieuwde belangstelling van de politiek voor milieuorganisaties. 
De overheid verwachte min of meer steun van deze organisaties bij het opzetten van nieuw 
milieubeleid, wat vooral bij VMD weer de discussie deed oplaaien het gevaar van coöptatie door 
de overheid en de beperking daardoor van haar autonomie. Om haar visie te verduidelijken en 
daannee haar autonomie te onderstrepen, publiceerde VMD in 1992 het Actieplan Nederland 
Duurzaam (Action Plan Sustainable Netherlands) waarin berekend staat hoeveel 'milieuruimte' 
gebruikt mag worden door huidige en toekomstige generaties zonder de natuurlijke hulpbronnen 
verder te beperken. Ook dit rapport oogstte veel waardering, zowel nationaal als internationaal. 
(Pleune, 1997, blz.38-41). 

4.6 Het economisch klimaat als verklarende factor 

Eén factor van betekenis voor de politieke mogelijkheden van de milieubeweging is tot nu toe 
buiten beschouwing gebleven of slechts impliciet genoemd: het economische klimaat Uit de 
geschiedenis van de milieubeweging (hoofdstuk 3) en de beschrijving van de politieke 
mogelijkhedenstructuur voor Nederland in dit hoofdstuk, met name de ontwikkeling van de 
machtsconfiguratie, blijkt dat een verandering in het economische klimaat vaak een belangrijke 
rol speelt bij de mate van toegang die de milieubeweging heeft tot de overheid en het publiek. 

'l.J) ontstond de eerste protestgolf na de voltooide wederopbouw en de ongekende economische 
groei in de jaren zestig, waardoor mensen kritisch gingen nadenken over de ecologische 
gevolgen van deze groei. Aan deze protestgolf kwam mede een eind door de economische crisis 
eindjaren zeventig (naast de val van het kabinet 'Den Uyl'), waardoor er minder politiek belang 
werd gehecht aan het milieuproblemen. Eind jaren tachtig verbeterde de situatie weer voor de 
milieubeweging door de terugkeer van de economische welvaart, waardoor het milieu aan 
politiek en maatschappelijke belangstelling won. Het lijkt er dus op dat economische groei 
ruimte schept voor een luisterend oor bij de overheid en het publiek voor milieuproblemen, 
terwijl ten tijde van een economische crisis beide partijen niet thuis geven en hun prioriteiten 
ergens anders leggen, zoals bij werkgelegenheid 
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De vraag is echter hoe deze factor zich verhoudt tot het Political Process-model van Kriesi et al. 
Eén mogelijkheid is het toevoegen van deze factor aan de politieke mogelijkenstructuur. Naast de 
politieke tegenstellingen, de formele institutionele structuur, de informele procedures en 
strategieên van de overheid en de machtconfiguratie verwacht ik dan dat ook het economische 
klimaat van invloed is op de strategie van de overheid. Bij een gunstig economische klimaat 
(groei) zal de overheid meer open staan voor de eisen van de milieubeweging dan ten tijde van 
een economische crisis. Daarmee verandert het model van Kriesi et al in een meer politiek
economisch procesmodel, waarin zowel politieke factoren als economische van invloed zijn. Bij 
deze toevoeging aan het model zijn vraagtekens te zetten, omdat het hier om een voornamelijk 
politiek model gaat. Daarbij is een factor als de economische situatie meer een context-variabele 
die buiten het model staat. Een model is altijd een samenvatting van de werkelijkheid waarin per 
definitie een aantal factoren niet zijn opgenomen. De vraag is dan hoe goed het model instaat is 
om zonder deze factor het succes van de milieubeweging te verklaren en hoe dit verbetert door 
deze factor wel op te nemen. Probleem is dat ik in dit onderzoek niet over economische gegevens 
beschik om de toegevoegde waarde van de economische situatie te toetsen. Deze factor laat ik 
daarom over aan vervolgonderzoek. 

4.7 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat aan de inputkant het Nederlandse politieke systeem een halfopen 
systeem is waarin eisen van uitdagers een redelijke kans maken tot de politieke besluitvorming 
door te dringen. Aan de output kant kan de Nederlandse staat sterk genoemd worden: ze is sterk 
gecentraliseerd en eenmaal genomen besluiten kunnen moeilijk teruggedraaid of aangevochten 
worden, maar daarnaast moet ze rekening houden met een relatief autonoom maatschappelijk 
middenveld De beïnvloedingsmogelijkheden voor nieuwe sociale bewegingen liggen dus vooral 
aan de input kant, al liggen er ook mogelijkheden aan de output-kant: de milieubeweging kan 
bijvoorbeeld beslissingen van de overheid aanvechten bij de rechter. De Nederlandse staat is in 
potentie repressief, omdat ze instaat is om slagvaardig op te treden tegen uitdagers. Daarentegen 
geeft ze ook mogelijkheden tot facilitatie, omdat veel partijen in vertegenwoordigende posities 
terecht kunnen komen. 

4.8 Hypothesen 

Nu bekend is hoe de politieke mogelijkhedenstructuur in Nederland eruit ziet, kunnen op basis 
daarvan verwachtingen worden geformuleerd voor de mobilisatiekracht van de Nederlandse 
milieubeweging. Om structuur aan te brengen in mijn hypothesen maak ik gebruik van het 
onderscheid dat Kriesi et al. maken in verschillende typen uitkomsten bij het interactieproces 
tussen de overheid en politieke uitdagers (de milieubeweging). Aan het einde van hoofdstuk 3 
zijn drie soorten uitkomsten behandeld: procedurele, substantiële en 'sensitizing' uitkomsten. 
Daarbij is nog een vierde type uitkomst, of beter: tussenuitkomst, te onderscheiden: de 
mobilisatiekracht een sociale beweging. 

Kriesi en al. benoemen de mobilisatiekracht van een sociale beweging niet als een uitkomst van 
het interactieproces, omdat daarvan volgens hun definitie slechts sprake is als er een verandering 
optreedt binnen de beweging zelf, het politieke systeem of de publieke opinie. Bij procedurele, 
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substantieleen 'sensitzing' uitkomsten is daar wel sprake van, de bereikte mobilisatie van een 
sociale beweging zien zij meer als een intervenierende factor die samen met de politieke 
mogelijkhedenstructuur de uitkomsten voor een sociale beweging bepaalt. Ik ben het grotendeels 
met hen eens, alleen zie ik de bereikte mobilisatie van de milieubeweging niet alleen als een 
intervenierende factor maar ook als een tussenuitkomst Het realiseren van milieu-acties en het 
mobiliseren van mensen daarbij is wel degelijk een resultaat van de inspanningen van de 
milieubeweging. Kriesi et al benoemen dit liever als een onderdeel van het succes van een sociale 
beweging (Kriesi et al. 1995, blz. 209-218). 

In het volgende hoofdstuk (5) zal deze vierde factor, de mobilisatiekracht, en de procedurele 
uitkomsten voor de milieubeweging beschreven worden. In hoofdstuk 6 zullen de substantiele en 
'senziting' uitkomsten aan bod komen met bijbehorende hypothesen. In de hoofdstukken 9 en 10 
zal dieper worden ingegaan op substantiele uitkomsten Hypothesen daarvoor zullen aan het eind 
van hoofdstuk 6 geformuleerd worden. Hier zal ik mij beperken tot de hypothesen voor het 
volgende hoofdstuk m.b.t. de mobilisatiekracht van de Nederlandse milieubeweging en 
procedurele uitkomsten. 

mobilisatiekracht 
De politieke mogelijkhedenstructuur in Nederland is gunstig voor de Nederlandse 
milieubeweging: de klassentegenstellingen zijn al vroeg gepacificeerd, de uitvoerende macht is 
weliswaar sterk gecentraliseerd, maar het politieke systeem kent een open kiesstelsel en relatief 
heterogene coalities met veel institutionele toegangen voor belangengroepen. Daarnaast hanteert 
de overheid een inclusieve, op consensus gerichte strategie ten opzichte van sociale bewegingen 
en kent Nederland een sterk ontwikkeld maatschappelijk middenveld dat als bondgenoot kan 
dienen voor de milieubeweging. 

Hyp.1. Op basis van deze gunstige politieke mogelijkhedenstructuur wordt verwacht, dat de 
Nederlandse milieubeweging in staat is om grote groepen mensen te mobiliseren, met 
name halverwege de jaren zeventig, wanneer een groeiende welvaart het milieubesef 
heeft aangewakkerd Dit vermogen zal eind jaren zeventig weer aftlemen door de val van 
de linkse regering 'Den Uyl'2 en de aanhoudende economische crisis. Door de 
economische opleving eind jaren tachtig zal de mobilisatiekracht van de Nederlandse 
milieubeweging weer toenemen. 

strategiekeuze 

Hyp.2. Naarmate het politieke systeem meer openstaat voor politieke uitdagers en deze ook 
faciliteert, zullen de politieke kosten van meer gematigde, op beleidsgerichte 
invloedstrategioon lager zijn dan de meer radicale, op mobilisatiegerichte strategioon. 
Door de inclusieve strategie van de Nederlandse overheid zal de milieubeweging haar 
arsenaal beperken tot voornamelijk vooral conventionele en demonstratieve strategioon. 

2 Het effect van de politieke kleur van een kabinet kan ook de andere kant oplopen: i.p.v. het vergroten van de 
mobilisatiekracht kan een linkse regering ook de noodzaak tot mobilisatie voor de milieubeweging verkleinen. 
Een linkse regering zal namelijk meer geneigd zijn om aan de eisen van de milieubeweging tegemoet te komen. 
Zie ook de eindnoot bij hoofdstuk 5. 
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Hyp.3. De sterk gecentraliseerde overheid in Nederland dwingt de milieubeweging om haar 
strategieën voornamelijk op de nationale overheid te rich~ in plaats van op lokale of 
regionale overheden De milieubeweging zal haar acties dus voornamelijk op de nationale 
overheid richten. 

toegang tot de overheid: procedurele uitkomsten 
Procedurele uitkomsten betekenen een grotere acceptatie door politieke autoriteiten, dit kan 
zowel ad hoc en eenmalig als permanent zijn In beide gevallen krijgt een sociale beweging een 
grotere toegang tot de overheid Daarbij valt te denken aan inspraakprocedures, 
onderhandelingen, officiële erkenning door de overheid of coöptatie/ institutionalisering door de 
overheid 

Het politieke systeem is meer gesloten voor uitdagers met zogenaamde high-profile issues; 
onderwerpen die een bedreiging vormen voor politieke autoriteiten, omdat er veel materiële 
middelen mee gemoeid zijn, het een aantasting kan beteken van hun machtsbasis, of omdat het 
onderwerp van nationaal belang is en een keerpunt is in de verkiezingen. Dit onderwerp zal pas 
in hoofdstuk 8 en later nog in hoofdstuk 10 aan de orde komen. Met het afleiden van hypothesen 
voor het effect van issue-profileness zal daarom gewacht worden tot hoofdstuk 8 (zie § 8.6). 

invloed op de politieke agenda: 'sensitizing' uitkomsten 
Van 'sensitizing impacts' is sprake wanneer o.a politieke actoren gevoelig worden voor de eisen 
van een sociale beweging en deze eisen op de politieke agenda terecht komen Dit gaat 
gemakkelijker in een politiek systeem met institutionele kanalen voor het introduceren van 
issues, waarbij de beweging over belangrijke bondgenoten beschikt binnen de bureaucratische en 
parlementaire arena's. 

Hyp.4. Naarmate een politiek systeem meer institutionele kanalen aanbiedt voor de introductie 
van onderwerpen, zal een sociale beweging beter in staat zijn om invloed uit te oefenen 
op politieke besluitvorming over dit onderwerp. 

Hyp.5. Naarmate een sociale beweging meer belangrijke bondgenoten heeft binnen de 
bureaucratische en parlementaire arena's, zal zij beter in staat zijn om invloed uit te 
oefenen op de politieke besluitvorming over dit onderwerp. 

Hyp.6. Gezien het informele inclusieve karakter van de Nederlandse overheid zal zij vooral 
positief reageren op de meer gematigde, op beleidsgerichte invloedstrategieën 
(conventionele en demonstratieve acties) van de milieubeweging en negatief op de meer 
radicale, op mobilisatiegericht strategieën (confrontatieve en gewelddadige acties) van de 
beweging. 

In deze scriptie zal niet gekeken worden naar de manier waarop de uitkomsten van de 
Nederlandse milieubeweging zich verhouden tot de uitkomsten van milieubewegingen in andere 
landen Dit gaat de reikwijdte van deze scriptie te buiten. Hiervoor verwijs ik naar het boek van 
Kriesi et al. uit 1995: 'New Social Movements in Western Europe', waarin uitgebreide 
vergelijkingen staan beschreven tussen sociale bewegingen, waaronder de milieubeweging, in 
verschillende landen met betrekking tot hun mobilisatieniveau. 
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5 De mobilisatiekracht van de 
Nederlandse milieubeweging 

5.1 Inleiding 

Nu bekend is hoe de politieke mogelijkheden structuur in Nederland eruit zi~ zal in dit 
hoofdstuk een uitgebreide beschrijving worden gegeven van de ontwikkeling van de 
mobilisatiekracht van de Nederlandse milieubeweging tussen 1975 en 1989~ op basis van de 
dataset van Kriesi et al (zie bijlagen. Achtereenvolgens zal in dit hoofdstuk gekeken worden 
naar het aantal georganiseerde acties van de Nederlandse milieubeweging (§5.2), het aantal 
participanten bij deze acties (§5.2.1 ), de gebruikte strategieên van de milieubeweging (§5.3) en 
de overheid (§5.7), het actieniveau van de milieubeweging (§5.6), en de steun van andere 
maatschappelijke organisaties (§5.8) . 

De gebruikte data is verzameld op basis van krantenartikelen. Voor de Nederlandse 
milieubeweging houdt dit in dat van elke maandageditie tussen 1975 en 1989 van het NRC
Handelsblad de daarin voorkomende artikelen over acties van de milieubeweging verzameld zijn. 
Deze artikelen zijn vervolgens ondergebracht in een databestand op basis van een vijftiental 
kenmerken zoals de plaats, het tijdstip en de duur van een actie~ het aantal deelnemers, de 
betrokken organisaties, hun strategieên, de reactie van de overheid en eventuele bijzonderheden 
zoals het aantal arrestanten en gewonden (zie bijlage n. Daarmee vormt deze data geen precieze 
afspiegeling van het mobilisatieniveau van de milieubeweging. Het gaat immers slechts om alle 
in de maandagkrant vermelde acties van de milieubeweging. Toch claimen de onderzoekers 
daarmee een redelijk betrouwbare afspiegeling te hebben van het totale aantal georganiseerde 
acties, omdat uit controles bleek dat met de maandageditie bijna 50 procent van alle in het 
NRC-Handelsblad vermelde protestgebeurtenissen te achterhalen waren. Voor wat betreft de 
grotere bewegingsacties lag de representativiteit van de gegevens nog hoger, deze vinden 
haast onveranderlijk in het weekeinde plaats. Daarnaast wordt deze data hier vooral gebruikt 
voor het bekijken en vergelijken van trends in het mobilisatieniveau, waardoor het precieze 
aantal acties minder van belang is. 

Het toetsen van de hypothesen die in het vorige hoofdstuk geformuleerd zijn, is hier dan ook 
gebaseerd op het vergelijken van de verwachte trends met de in de dataset aangetroffen 
ontwikkelingen. Waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van correlaties, al blijven dit 
univarlate en bivariate verbanden. Dit hoofdstuk heeft dan ook niet de pretentie van toetsend 
onderzoek, maar vormt een inleidende beschrijving op de hoofdvraag van deze scriptie: wat zijn 
successtrategieên van de Nederlandse milieubeweging? Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
moet eerst duidelijk zijn welke collectieve acties de milieubeweging georganiseerd heeft en hoe 
de factoren uit het model van Kriesi et al. zich daarbij ontwikkelen. Daarna zal in hoofdstuk 6 
gekeken worden naar het succes van deze acties en het effect van deze factoren daarbij. 
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5.2 Het aantal georganiseerde acties 

Eén manier om naar de mobilisatiekracht van de milieubeweging te kijken, is de mate waarin zij 
instaat is geweest om acties te organiseren. Dit betreft dan wel de geslaagde acties van de 
milieubeweging; pogingen die niet uitmonden in een actie die de krant haalt, zijn niet in deze 
mobilisatiekracht-meting verdisconteerd Door aan te nemen dat het aantal pogingen over de tijd 
van redelijk stabiel, kan het aantal georganiseerde acties van de milieubeweging toch dienen als 
een maat voor haar mobilisatiekracht Figuur 5.1 geeft hieronder het aantal acties weer dat de 
milieubeweging tussen 1975 
en 1989 gehouden heeft. De 
trend in deze figuur komt 
grofweg overeen met de in 
hoofdstuk 2 (§2.2) geschetste 
ontwikkeling van de milieu
beweging. Tijdens de eerste 
protestgolf in de jaren '70 
beperkt het aantal acties van 
de opkomende milieu
beweging zich tot een tiental 
per jaar. Opvallend is de sterke 
stijging naar zo'n dertig acties 
per jaar tijdens de tweede 

aantal acties van de milieubeweging 
~r------------------------------------, 

I figuur S.tl 
30 

1975-1989 

protestgolf in de eerste helft van de jaren '80. Met het uiteenvallen van de kernenergiebeweging 
zèt zich daarna weer een daling in van het aantal acties. In 1987 is een duidelijke opleving naar 
23 acties per jaar te zien die in overeenstemming is met de dan, volgens Van der Heijden, 
terugkerende economische welvaart en de groeiende politieke en maatschappelijke belangstelling 
voor het milieu. Eind jaren '80 is het aantal acties per jaar weer teruggelopen naar het niveau van 
halverwege de jaren zeventig. Deze ontwikkeling is echter grotendeels in tegenspraak met de 
ontwikkeling van de mobilisatiekracht zoals die verwacht mag worden op basis van de 
Nederlandse politieke mogelijkhedenstructuur. Eind hoofdstuk 4 was namelijk de vorige 
hypothese geformuleerd: 

Hl. Op basis van de gunstige politieke mogelijkhedenstructuur in Nederland wordt 
verwacht, dat de Nederlandse milieubeweging in staat is om grote groepen mensen te 
mobiliseren, met name halverwege de jaren zeventig, wanneer een groeiende welvaart het 
milieubesef heeft aangewakkerd Dit vermogen zal in eind jaren zeventig weer afnemen 
door de val van de linkse regering 'Den Uyl' en de aanhoudende economische crisis. 
Door de economische opleving eind jaren tachtig zal de mobilisatiekracht van de 
Nederlandse milieubeweging weer toenemen. 

In de eerste helft van de jaren zeventig is geen opleving te zien in de mobilisatie van de 
milieubeweging en eind jaren zeventig ook geen daling. Het aantal acties in dit decennium blijft 
daarentegen redelijk stabiel. Wel vindt in overeenstemming met deze hypothese eind jaren 
tachtig een opleving van de mobilisatie plaats. 

Het probleem ligt misschien in het feit dat de dynamiek van de politieke mogelijkhedenstructuur 
(POS) in het model van de Amsterdamse politicologen vooral zit in de ontwikkeling van de 
machtconfiguratie. 
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Door verkiezingen (minimaal eens in de vier jaar) kan de samenstelling van het kabinet en de 
Tweede Kamer veranderen en daarmee de mogelijkheden voor sociale bewegingen De andere 
factoren in deze structuur (de politiek-maatschappelijke tegenstellingen, de formele institutionele 
structuur en de dominante strategie van de overheid) zijn redelijk stabiel over de tijd. De 
afleiding van deze hypothese is dus vooral gebaseerd op één factor in de POS. De dynamiek in 
het model van Kriesi et al. zit meer in het tweede deel van hun model: het interactiesysteem 
tussen de strategieën van de overheid en politieke uitdagers als de milieubeweging. In de rest van 
dit hoofdstuk zal op deze interactie nader bekeken worden. Eerst zal nog gekeken worden naar de 
ontwikkeling van de mobilisatiekracht voor de milieubeweging op basis van het aantal 
participanten. 

5.3 Het aantal participanten 

Een tweede manier om het mobilisatieniveau van de Nederlandse milieubeweging vast te stellen 
is het meten van het aantal participanten dat op komt dagen bij de acties van de milieubeweging. 
Figuur 5.2 hieronder laat ongeveer hetzelfde patroon van mobilisatie zien als figuur 5.1: een 

aantal participanten bij acties van de milieubeweging 
1~rr=======~----------------------~ I figuur 5.21 
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1975-1989 

sterke toename van de 
mobilisatie in het begin van de 
jaren ··8o met de tweede 
protestgolf. Alleen beperkt de 
piek zich vooral tot het jaar 
·1981 met een recordaantal van 
112.361 participanten, met 
name veroorzaakt door de 
tweede blokkade van de kern
centrale Dodewaard. Wat ook 
opvalt is de toename van het 
aantal participanten in de 
periode '77-'78, vlak voor het 
Maatschappelijk Debat over 

het Energiebeleid, terwijl het aantal acties in deze periode stabiel blijft. De tijdelijke opleving van 
de mobilisatiekracht in de tweede helft van de jaren tachtig met de economische welvaart vindt 
hier eerder plaats, namelijk in 1985 en beperkt zich ook tot dat jaar. Over het algemeen blijken de 
schommelingen in het mobilisatieniveau groter te zijn wanneer de mobilisatiekracht wordt 
gemeten op basis van het aantal participanten in plaats van het aantal georganiseerde acties. 
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5.4 De strategieën van de Nederlandse milieubeweging 

De volgende vraag is of het gebruik van strategieën ook verschilt met het mobilisatieniveau. 
Gemiddeld genomen over de 
periode 1975-1990 maakt de 
milieubeweging vooral gebruik 
van conventionele (35%) en 
demonstratieve (36,5%) strate
gieên. Conventionele strategieën 
zijn het schrijven van bezwaar
schriften, lobbyen en het geven 
van persverklaringen, terwijl 
demon-stratieve strategieën 
vooral bestaan uit het aanbieden 
van petities en het houden van 
demonstraties. 

actierepertoire van de milieubeweging 

lfiguur5.3l 

demonstratief confrontatief geweldadg 

strategieën 

Daarnaast gebruikt de Nederlandse milieubeweging in vergelijking met andere landen 
(Duitsland, Frankrijk en Zwitserland; zie tabel 5.4) relatief vaak confrontatieve strategieën 
(bezettingen, blokkades etc.) . 

Tabe/5.4 Actierepertoire van de milieubeweging in de jaren 1975-1990 in vier landen (in 
%). 

Duitsland Frankrijk Nederland Zwitserland 
conventioneel 40,0 17,1 33,9 61,1 
direct democratisch 5,0 
demonstratief 42,3 52,7 37,5 30,4 
confrontatief 11,2 14,0 23,5 1,6 
gewelddadig 6,5 16,2 5,1 1,9 

totaal 1000/o 100% 100% 1000/o 
N= 984 444 277 616 

Dat betekent niet dat het actierepertoire in Nederland erg gewelddadig is, want vergeleken met 
Frankrijk is het aantal gewelddadige acties hier gering, maar wel een meer gevarieerd gebruik 
van actievormen dan in andere landen Koopmans verklaart deze ontwikkeling uit de openheid 
van het politieke systeem en het verhoudingsgewijs lage repressieniveau in Nederland, waardoor 
het aandeel van geweld in het actierepertoire beperkt blijft. Tegelijkertijd stelt hij, dat de grotere 
tolerantie ten opzichte van vormen van illegaal protest en burgerlijke ongehoorzaamheid ervoor 
zorgt dat de Nederlandse bewegingen het zich meer dan hun buitenlandse tegenhangers kan 
veroorloven om gebruik te maken van confrontatieve strategieën (Duyvendak, 1997, blz. 60). 
Deze gegevens bevestigen hypothese 2 uit het vorige hoofdstuk: 

H2. Naarmate het politieke systeem meer openstaat voor politieke uitdagers en deze ook 
faciliteert, zullen de politieke kosten van meer gematigde, op beleidsgerichte 
invloedstrategieën lager zijn dan de meer radicale, op mobilisatiegerichte strategieën. Door 
de inclusieve strategie van de Nederlandse overheid zal de milieubeweging haar arsenaal 
beperken tot voornamelijk vooral conventionele en demonstratieve strategieën. 

De Nederlandse milieubeweging maakt zoals figuur 5.3 laat zien het meeste gebruik van 
conventionele en demonstratieve strategieën. 
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5.5 Verschillen in het gebruik van strategie~n tussen 1975 en 1990 

Als vervolgens gekeken wordt naar de ontwikkeling van het actierepertoire tussen 1975 en 1990 
en het gebruik van de verschillende strategieën bij de verschillende mobilisatieniveaus, dan 
ontstaat het volgende beeld: 
Figuur 5.5 en 5.6 geven informatie 
over de ontwikkeling van het 
actierepertoire van de Nederlandse 
milieubeweging bij de verschil
lende mobilisatieniveaus. 
Beide figuren gaan uit van een 
mobilisatiekracht die gebaseerd is 
op het aantal georganiseerde acties, 
waarbij figuur 5.5 meer de trend
matige ontwikkeling van het actie
repertoire laat zien, en figuur 5.6 

ontv.;kkeling van het actie repertoire 
van de mtieubeY.eging 

~r---------------------------~ 

l figuur S.S I 
actierepertoire 
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• oontontatief 

lE!J demonsbatiet 

1975-1989 

conventioneel 

..,.......,.................., D conventioneel 

meer de relatieve ontwikkeling 
ervan toont Op de volgende 
bladzijde zal de ontwikkeling van 
elke strategie apart besproken 
worden en daarna worden ingegaan 
op de totale ontwikkeling van het 
actierepertoire van de milieu
beweging . 

76 78 82 84 86 88 

1975-1989 

conventionele strategieën 
Als eerst wordt gekeken naar het gebruik van conventionele strategieën door de jaren heen, dan 
wijkt de trend hierin af van de ontwikkeling van de mobilisatiekracht tussen 1975 en 1978 neemt 
het gebruik van conventionele strategieën af, terwijl het mobilisatieniveau in die periode gelijk 
blijft (gemeten naar het aantal acties) of toeneemt (gemeten naar het aantal participanten). Vanaf 
1978 tot 1982 neemt het gebruik van deze strategie weer langzaam toe, maar een echte piek in 
het gebruik vindt pas plaats in 1987, terwijl er bij het mobilisatieniveau dan slechts sprake is van 
een kleine opleving. 

demonstratieve strategieën 
Demonstratieve strategieën schommelen het meest in hun gebruik door de jaren heen en worden 
in een groot deel van de onderzochte periode ( 1977 t/m 1984) het vaakst gebruikt, met 
uitzondering van de periode '80-'81, waarin confrontatieve strategieën domineren. Er is sprake 
van een oplopend 'zigzag' patroon dat na 1982 weer sterk afueemt 
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confrontatieve strategieën 
Het gebruik van confrontatieve strategieën loopt veel meer in de pas met de ontwikkeling van de 
mobilisatiekracht met één uitzondering: in de periode '83 -'86 loopt het gebruik van deze 
stmtegie veel verder terug dan bij de ontwikkeling van het aantal acties het geval is. Het meest 
worden deze strategieën, zoals hierboven al is opgemerkt, toegepast in de periode '80-'81. 

gewelddadige strategieën 
Gewelddadige strategieën tenslotte worden slechts marginaal gebruikt met uitzondering van een 
grote piek in het jaar 1984, waarin bij 25% van de acties (N=16) gewelddadige strategieën 
worden gebruikt, en twee kleine pieken in '79 en '87. De grote piek in 1984 kan grotendeels op 
het conto worden geschreven van het Dierenbevrijdingsfont, die in dat jaar een aantal dieren, 
waarondermoerasbevers en chincilla's, 'bevrijdde' bij verschillende fokkers in Nederland. 

Figuur 5.7laat de relatieve ontwikkeling van het actierepertoire zien, maar dan voor het aantal 

aantal participanten onderscheiden naar strategie 
120000 .-------:=----;:::====::::::;-! 

jr.guur 5.71 

participanten dat deelge
nomen heeft aan de acties 
van de Nederlandse milieu
beweging. Deze figuur wijkt 
weer op een aantal punten af 
van de vorige twee figuren 

76 78 80 

actierepertoire (5.5 en 5.6): het gebruik van 
• geweldadig demonstratieve strategieën 
• contontatief domineert sterk het actie-
E.ldemonstratief repertoire in alle jaren, met 

r-......._....r.....-.... ...-&.~ Oconventioneel uitzondering van het jaar 
1985 waarin conventionele 
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86 88 strategieën de boventoon 
voeren. Dit is logisch, omdat 
demonstraties bij uitstek 

acties zijn waarbij veel participanten betrokken zijn. Demonstraties zijn namelijk speciaal gericht 
op het mobiliseren van zoveel mogelijk mensen. Confrontatieve strategieën worden alleen 
gebruik in 1980, '81 en '87. De piek van '84 in het gebruik van gewelddadige strategieën is hier 
nergens terug te vinden, alleen in 1987 wordt er van deze strategieën gebruik gemaakt. Het grote 
aantal participanten in 1985 bij conventionele acties wordt veroorzaakt door één 'event': een 
financiële ondersteuningsactie voor Greenpeace georganiseerd door Veronica met behulp van 
65.000 schoolkinderen. Een mobilisatiemeting op basis van participanten blijkt wederom een 
extremer en in dit geval vertekend beeld te geven, waarin bepaalde trends versterkt worden (het 
gebruik van demonstratieve strategieën) en andere sterk afgezwakt. 

Samengenomen blijkt er in de periode 1975-1978 sprake te zijn van een omslag in het gebruik 
van twee typen strategieën: conventionele strategieën komen steeds minder voor, terwijl het 
gebruik van demonstratieve strategieën steeds verder toeneemt Na 1978 neemt het gebruik van 
conventionele strategieën weer toe, maar demonstratieve strategieën blijven domineren tot 1983. 
In de periode '80-'81 nemen confrontatieve strategieën tijdelijk het roer over, maar daarna is het 
weer de beurt aan de demonstratieve strategieën. In 1982 wordt er een trend ingezet naar een 
lager gebruik van alle zowel demonstratieve als conventionele strategieën, veroorzaakt door een 
sterk verminderd mobilisatieniveau bij de milieubeweging. Deze trend duurt tot ongeveer 1984. 
Na 1984 stijgt het aantal acties sterk, waarbij conventionele strategieën worden gebruikt om dan 
in 1988 weer flink te dalen. Demonstratieve strategieën winnen dan weer terrein. 
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Grofweg kan de ontwikkeling van het actierepertoire van de milieubeweging worden omschreven 
als stuivertje wisselen tussen conventionele en demonstratieve strategieën, waarbij 
demonstratieve strategieën het wonnen in de periode 1975 tot 1983 (radicaliseringsgolf), terwijl 
conventionele strategieën het heft overnamen van 1984 tot 1988. De enige uitzondering is de 
periode 1980-1981: toen domineerden confrontatieve strategieën met de blokkade-acties rond de 
kerncentrale Dodewaard. 

5.6 Het adressanten-niveau van de Nederlandse milieubeweging 

Naast de keuze voor een type strategie maakt de milieubeweging ook een keuze voor het 
overheidsniveau waarop ~ haar strategieën richt: moeten de strategieën op internationaal, 
nationaal, regionaal of lokaal niveau worden ingezet om het grootste effect te sorteren? Figuur 

owrheidsniwau Wàarop de nifieubeY.eging zich richt 
ror---------------------------~====~ 

60 5.8 

50 

'frame of reference' 

5.8 geeft informatie over deze 
keuze van de milieubeweging. 
Het vaakst richt de milieu
beweging zich met haar eisen 
tot de nationale niveau (in 
51% van de gevallen). De 
andere niveau's ontlopen 
elkaar niet veel: internationaal 
(16%), regionaal (15%) en 
lokaal (11%). Dit is in 
overeenstemming met de poli
tieke mogelijkhedenstructuur 
in Nederland, waarin een 
verticaal gecentraliseerde 

overheid de milieubeweging ertoe aanzet haar eisen rechtstreeks tot de nationale overheid te 
richten Daarmee is hypothese 3 uit het vorige hoofdstuk eveneens bevestigd: 

HJ. De sterk gecentraliseerde overheid in Nederland dwingt de milieubeweging om haar 
strategieën voornamelijk op de nationale overheid te richten, in plaats van op lokale of 
regionale overheden. 

Figuur 5.8 kan een enigszins vertekenend beeld geven, omdat het te verwachten is dat acties 
gericht tot de eigen nationale overheid eerder de krant halen dan acties gericht tot een 
internationale overheid. In dat geval zou het aantal werkelijke acties op internationaal niveau 
kunnen worden opgewaardeerd. Toch blijft het verschil tussen acties gericht op de nationale 
overheid en acties gericht op de internationale overheid substantieel en moet hypothese 3 worden 
aangenomen. 
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5. 7 De reactie van de overheid 

De keuze die de milieubeweging maakt voor een bepaalde strategie staat niet op zichzelf. Ook de 
overheid kiest een bepaalde strategie in reactie op de acties van de milieubeweging of ter 
anticipatie op verwachte acties. Deze anticipatie is al in hoofdstuk 4 besproken als kenmerk van 
de politieke mogelijkhedenstructuur. De dominante strategie van de Nederlandse overheid is 
gericht op consensus en coöptatie van politieke uitdagers zoals de milieubeweging. Door een 
inclusieve strategie van overleg en facilitatie te voeren probeert de overheid politieke uitdagers 
voor zich te winnen. In deze paragraaf zal de ad hoc-reactie van de overheid op de acties van de 
milieubeweging besproken worden Verwacht wordt dat naarmate de aanpak van de 
milieubeweging agressiever is, de overheid zich meer bedreigd zal voelen en daarom des te 
strenger zal optreden. Dus des te agressiever de strategie van de milieubeweging, des te 
agressiever de strategie van de milieubeweging. Wel kent de Nederlandse overheid, vanwege 
haar inclusieve strategie, een hoge tolerantie ten opzichte van (milieu)acties en zal ze een 
redelijke mate van agressiviteit in de strategieën van de milieubeweging toestaan. Pas als een 
bepaalde grens, bijvoorbeeld de grens van legaliteit, wordt overschreden verwacht ik dat de 
overheid zelf ook agressiever zal optreden. 

Figuur 5.9 toont de ontwikkeling 
van de reactie van de overheid en 
laat zien dat de overheid op de 
meeste acties niet reageert 
(75,2%)1

• Opvallend is dat 
wanneer zij dit wel doet, dit vaak 
een repressieve reactie is (15,4%; 
zie ook tabel 5.10). De openheid 
van de overheid uit zich dus 
vooral door niet te reageren op 
acties van de milieubeweging. 
Alleen wanneer zij deze acties te 
ver vindt gaan reageert de 

reactie van de owrheid op -de acties 

van de rrilieu~ing 

I figuur 5.91 

$ 0\elheidsreactie 
y .repressief 
~ ~assimilatief 

i 0 w...,....u....,........"_..a.."..u.....,...JL.,.-J..._._.~.._~~..._~~..,.....u....,...t.....,...L,.,....JL..,,...w Ogeen reactie 
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76 78 80 82 84 86 88 

197~1989 

overheid verde-digend. Hiervan was met name sprake in de periode 
milieubeweging veel gebruik maakte van confrontatieve strategieën. 

1980-1983, toen de 

Tabe/5.10 De reactie van de overheid 

____ ____!~uentie 
geen reactie 200 
assimilatief 25 
repressief 41 

Percentage 
75,2 
9,4 
15,4 

totaal 266 100% 
Valid cases 266 Missing cases 0 

Cum Percentage 
75,2 
84,6 
100,0 

1 Enige voorzichtigheid is hier wel geboden. Het hoge percentage acties waarop de overheid niet reageert kan 
ook aan de verzamelde data liggen. Indien een krantebericht geen melding maakt van de reactie van de overheid, 
is dit in de dataset van Kriesi et al. opgenomen als geen reactie van de overheid_ 
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Deze reactie van de overheid op de gebruikte strategie van de milieubeweging blijkt ook uit 
onderstaande kruistabel. 

Tahel5.11 De reactie van de overheid op de strategieën van de milieubeweging 

strategie/ conventioneel demonstratief confrontatief gewelddadig rij totaal 
reactie 
geen reactie 80 77 33 10 200 

86,0 79,4 53,2 71,4 75,2 
assimilatie/ ll ll 3 25 

11,8 11,3 4,8 9,4 
repressief 2 9 26 4 41 

2,2 9,3 41,9 28,6 15,4 
kolom totaal 93 97 62 14 266 

35,0 36,5 23,3 5,3 100,0 

Bij 86% van de conventionele acties vertoont de overheid geen reactie, terwijl bij confrontatieve 
acties dit percentage gedaald is naar ruim 53%. Bij maar liefst 42% van de confrontatieve acties 
treedt de overheid repressief op. Bij demonstratieve acties ligt dit percentage nog op 9,3%. Bij 
gewelddadige acties treedt de overheid weer minder vaak op (bijna 29% ), maar dit heeft 
waarschijnlijk te maken met het feit dat de overheid bij deze acties vaak niet de kans krijgt om te 
reageren. Gewelddadige acties zijn voornamelijk illegale acties en daardoor is het voor de 
overheid moeilijk vast te stellen wie de verantwoordelijken zijn. 

Er blijkt dus sprake te zijn van een (weinig verrassend) verband tussen de gebruikte strategie van 
de milieubeweging en de reactie van de overheid: de overheid reageert repressiever naarmate de 
strategie van de milieubeweging agressiever is. De associatie tussen beide ordinale variabelen in 
de kruistabel kan berekend worden met Kendall's Tau-c-toetsen is gelijk aan .21, dit verband is 
significant (p<. 0. 001 ). Dit bevestigt hypothese 6: 

H6. Gezien het irifàrmele inclusieve karakter van de Nederlandse overheid zal zij vooral 
positief reageren op de meer gematigde, op beleidsgerichte invloedstrategieën 
(conventionele en demonstratieve acties) van de milieubeweging en negatief op de meer 
radicale, op mobilisatiegericht strategieën (confrontatieve en gewelddadige acties) van 
de milieubeweging. 

De overheid staat de meer gematigde, legale acties van de milieubeweging toe door niet te 
reageren en pas op te treden als deze naar haar zin te agressief worden zoals bij illegale 
confrontatieve en gewelddadige acties. 

5.8 Alliantiepartners 

Een derde partij binnen het interactiesysteem tussen politieke uitdagers en de overheid wordt 
gevonnd door de alliantiepartners van de milieubeweging. Volgens de hypothesen in paragraaf 
4.8 is de milieubeweging beter in staat om een onderwerp op de politieke agenda te krijgen 
naarmate zij meer (belangrijke) bondgenoten heeft (H6). Ook deze factor is meegenomen in de 
dataset van de Amsterdamse politicologen en stelt mij in staat om de ontwikkeling van 
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alliantiepartners bij acties van de milieubeweging na te gaan. Hypothese 6 zal ik pas in het 
volgende hoofdstuk toetsen. 

De onderzoekers onderscheiden verschillende soorten alliantiepartners: het linkse politieke veld, 
rechtse partijen, de kerk en andere gevestigde belangengroepen (zoals boerenorganisaties), en 
sociale bewegingen (zowel lokaal als nationaal). Het linkse politieke veld wordt door de 
onderzoekers als een belangrijke bondgenoot gezien vanwege de postmaterialistische waarden 
(persoonlijke en politieke vrijheid, democratie, milieubescherming etc.) die zij samen met de 
milieubeweging onderschrijven. Kriesi et al. maken daarbij een onderscheid tussen 'the old left' 
(vakbonden, sociaal-democratische en communistische partijen) en 'the new left' (groene 
partijen en nieuwe. sociale bewegingen) op basis van één van de elementen van de politieke 
mogelijkenhedenstructuur: de pacificatie van oude en de introductie van nieuwe politieke 
tegenstellingen. 'The old left' vertegen-woordigt daarbij de oude politieke tegenstellingen tussen 
klassen, centrum en periferie, en de verhouding tussen kerk en staat en onderscheidt zich verder 
van 'the new left' door het gebruik van exclusieve strategieën. 'The new left' daarentegen heeft 
een voorkeur voor inclusieve strategieën en vertegenwoordigt meer de postmaterialistische 
waarden. Vooral van de laatste groep (the new left) verwachten de Amsterdamse onderzoekers 
veel steun voor sociale bewegingen. 

De steun van (gematigde) rechtse partijen, de kerk en andere belangengroepen zal volgens hen 
medeafhankelijk zijn van de openheid van het politieke systeem. Naarmate dit systeem meer 
openstaat voor politieke uitdagers zullen haar leden eerder geneigd zijn de acties van de 
milieubeweging te ondersteunen. Onderstaande tabel geeft een eerste indicatie van deze steun. 

Tabe/5.12 Het aantal alliantiepartners bij acties van de milieubeweging 

Frequentie Percentage Cum Percentage 
geen alliantiesteun 75 28,2 28,2 
1 alliantiepartner 181 68,0 96,2 
2 alliantiepartners 5 1,9 98,1 
3 alliantiepartners 3 1,1 99,2 
6 alliantiepartners 1 0,4 99,6 
7 alliantiepartners 1 0,4 100,0 

totaal 266 100% 

Validcases 266 Missing cases 0 

Ruim 70% van de acties van de milieubeweging wordt ondersteund door tenminste één van de 
hierboven opgesomde alliantiepartners. In veruit de meeste gevallen ( 68%) gaat het daarbij maar 
om één partner. Dit blijkt vaak een andere sociale beweging te zijn of in een klein aantal gevallen 
(4%) een andere belangenorgansatie. Uit de dataset wordt niet duidelijk welke organisaties dit 
ZIJD. 
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Als vervolgens gekeken wordt naar de ontwikkeling van de steun van alliantiepartners, dan blijkt 
deze over de tijd redelijk stabiel en licht stijgend te zijn (zie figuur 5.13 en 5.14) met één 

percentage door alliantiepartners ondersteunde acties uitzondering: de periode '76-
'77. In deze periode daalt het 
aantal door alliantiepartners 
ondersteunde acties sterk naar 

8l 20 procent, terwijl tussen 
~ 1975 en 1986 dit percentage 
f schommelt rond de 67 

I
; procent. Deze daling kan ik 

niet goed verklaren met de 
gegevens die ik tot mijn 
beschikking heb 1• 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

1975-1989 

Na de afuemende steun voor acties van de milieubeweging in de jaren '75-'77 volgt er een sterke 
stijging in hetjaar daarop. Vanaf dat moment stabiliseert de steun zich enigszins met twee pieken 
in 1980 (83%) en 1984 (88%). Vanaf 1986 zit er weer een duidelijke stijging in de steun die de 
milieubeweging ontvangt. In 1989 krijgt zelfs elke actie van de milieubeweging de steun van 
minimaal een alliantiepartner. De twee pieken in 1980 en 1984 kan ik niet direct verklaren. De 
piek in 1980 kan mogelijk te maken hebben met de sterke anti-kernenergie houding in de 
publieke opinie, waardoor voor alliantiepartners de drempel lager werd om de meer radicale 
acties van de milieubeweging in dat jaar te steunen. Een andere mogelijkheid is dat de politieke 
verhoudingen in die jaren zo sterk gepolariseerd waren, dat linkse alliantiepartners in de armen 
van de milieubeweging gedreven werden. 

Een interessante vraag is vervolgens welke type acties de alliantiepartners ondersteunen: onder
steunen zij vooral de meer gematigde 'veilige' acties of zijn ze juist bereid hun steun te geven aan 
de radicale, publiciteits-gevoelige acties van de Nederlandse milieubeweging? In figuur 5.14 is te 
zien dat conventionele 
acties weliswaar de grootste 
steun genieten (88% van 
deze acties worden onder
steund), maar dat ook 
demonstratieve (57%) en 
zelfs confrontatieve acties 
(66%) op aanzienlijke steun 
van alliantiepartners kan 
rekenen. De meer risico
volle confrontatieve acties 
worden zelfs vaker ge
steund dan de minder 
riskante demonstratieve 
acties. 

actierepertoire van de rrileubeY.eging 

onderscheiden naar alliantiesteun 
100~--------------------------~ 

80 I figuur 5.141 

oontonlatief 
demonstratief gewelddadig 

strategieên 
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Naast het type strategie kan ook gekeken worden naar het aantal participanten bij acties: 
ondersteunen alliantiepartners vooral acties waarbij veel participanten op komen dagen i.v.m. 
publiciteit en het verwachte effect van acties? 

In figuur 5.15 ts de 
ontwikkeling van het 
aantal participanten te 
zien, onderscheiden naar 
de steun van alliantie
partners. Het overgrote van 
de acties wordt, of er nou 
veel of weinig. partici
panten bij komen opdagen, 
ondersteund door een 
alliantiepartner. Alleen bij 
acties waar meer dan 50 
participanten komen op

55 
VJ 
VJ ·; 

aantal participanten uitgesplitst naar alliantiesteun 
~r-------------~======~ I tiguur s.tsl # alliantiepartners 
60 • 7 

• 6 
40 

i20 
c:i3 3 

BB 2 

«i ~ 1:: 
~ 0 D 0 

11-50 501-1500 
2-10 51-500 1501-6500 

aantal participanten 

dagen, worden bij wijze van uitzondering meerdere (zes à zeven) ondersteunende organisties 
aangetroffen. Het schijnt dus voor alliantiepartners bij hun keuze om een milieuacties te 
ondersteunen niet uit te maken hoeveel participanten erbij komen opdagen. 

5.9 Toegang tot de overheid 

Een factor die tot nu toe nog niet aan bod is gekomen maar wel belangrijk is voor de 
interactie van de milieubeweging met de overheid is de toegang tot de overheid voor de 
beweging. Daarmee loop ik alvast vooruit op het volgende hoofdstuk waarin de invloed van 
milieucampagnes op o.a. de politieke besluitvorming wordt bekeken. Een middel om invloed 
uit te oefenen op de overheid is namelijk toegang hebben tot deze overheid waardoor eisen 
en belangen kunnen worden overgebracht en verdedigd. 

Naast een middel om invloed uit te oefenen kan toegang tot de overheid ook een resultaat 
zijn van de inspanningen van de milieubeweging: door het organiseren van milieuacties kan 
een luisterend oor bij de overheid ontstaan en zo de toegang tot deze overheid voor de 
milieubeweging toenemen. Aan het einde van hoofdstuk 3 werd gesproken over drie type 
uitkomsten bij de interacties tussen overheid en politieke uitdagers, waaronder procedurele 
uitkomsten. Procedurele uitkomsten betekenen een grotere acceptatie door politieke autoriteiten, 
dit kan zowel ad hoc en eenmalige als permanent zijn. In beide gevallen krijgt een sociale 
beweging een grotere toegang tot de overheid. Dit kan in de vorm van inspraakprocedures, 
onderhandelingen, officiële erkenning door de overheid of door coöptatie/ institutionalisering. 
Deze uitkomst zal ik in deze paragraaf in kaart brengen. In het volgende hoofdstuk zal nader 
worden ingegaan op het effect van toegang hebben tot de overheid op de politieke 
besluitvorming. 

Een manier om toegang tot de overheid te meten, is het tellen van het aantal adviescolleges 
van deze overheid waaraan de milieubeweging deelneemt. Voor de lobby-organisatie 
Stichting Natuur en Milieu is dat hieronder nagegaan Alle overheidscommissies en -raden 
waarin SNM zitting had, zijn daarin meegeteld, dus ook de verschillende commissies die 
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onder een adviescollege vallen. Onderstaande figuur geeft de ontwikkeling van het aantal 
adviescolleges weer waarin de milieubeweging tussen 1973 en 1993 vertegenwoordigd was. 

onWkkeling wn het aamal ad\liesraden waaraan 
de SNv1 deelneerrt 

jtïguur 5.16j 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

1975-1989 

Deze figuur laat zien dat 
dit aantal steeds boven de 
vijftig ligt, maar dat er 
wel wat fluctuaties zijn: 
De jaren 1975 en 1976 
springen eruit als piek
jaren met een vertegen
woordiging in 82 advies
raden. Het jaar daarop ligt 
dit aantal nog maar op 61, 
maar stijgt dan weer 
geleidelijk. Vanaf 81 
vindt er weer een daling 
plaats met een dieptepunt 

in 1987 wanneer de SNM nog maar deelneemt aan 54 adviesraden. Daarna stijgt de 
vertegenwoordiging weer snel tot 79 adviesraden in 1989 waarna weer een lichte daling 
inzet. In 1993 zit SNM weer op het niveau van begin jaren tachtig met een deelname aan 68 
adviesraden. 

Deze ontwikkeling volgt meer de ontwikkeling van de politieke mogelijkhedenstructuur dan 
dat bij de ontwikkeling van de mobilisatiekracht het geval was. Hier is wel sprake van een 
hoogtepunt halverwege de jaren zeventig met het bloeiende milieubesef, gevolgd door een 
daling met het aftreden van het kabinet 'Den Uyl' en de aanhoudende economische crisis 
eind jaren zeventig. Na de grote politieke en maatschappelijke commotie rond kerncentrales 
in 1980 en 1981 zet zich een verdere daling in die zich pas weer hersteld na 1987 wanneer de 
economie en het milieubesef weer opbloeit. 

Daarnaast hangt de toegang van de milieubeweging tot de overheid enigszins samen, maar 
dan negatief, met het aantal acties dat de milieubeweging gedurende de periode 1975-1989 
organiseerde: Hoe groter het aantal acties dat de milieubeweging in een jaar organiseerde, 
des te kleiner het aantal adviesraden van de overheid waaraan Stichting Natuur en Milieu 
deelnam in dat jaar. Al is deze relatie niet echt sterk (Pearson corr.= -.097, Sig.= .115). De 
relatie lijkt logisch: indien de overheid minder bereid is om te luisteren naar de wensen van 
de milieubeweging (verminderde toegang) ziet deze zich genoodzaakt tot het voeren van 
actie om zo alsnog de aandacht te trekken. Maar dit betekent wel dat actievoeren en praten 
in adviesraden (lobbyen) vanaf een zekere grens niet goed samengaan: er moet wel sprake 
zijn van een aanzienlijke afname in de toegang tot de overheid (met een coëfficiënt van -.097 
komt er per jaar een milieuactie voor elke I 0 adviesraden waarin de milieubeweging niet 
meer meepraat). 
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5.10 Conclusie 

Samengevat ontwikkelde zich de mobilisatiekracht van de Nederlandse milieubeweging vooral in 
de eerste helft van de jaren '80, tijdens de tweede protestgolf Opvallend is het relatief lage 
mobilisatieniveau ten tijde van de eerste protestgolf (jaren '70), wat toch een bloeiperiode qua 
achterban en organisatie was voor de Nederlandse milieubeweging. In vergelijking met andere 
landen (gemeten naar het aantal 'protest events') bezit de Nederlandse milieubeweging de laagste 
mobilisatiekracht met zijn 277 acties blijft Nederland ver achter bij Duitsland (n=984), 
Zwitserland (n=616) en Frankrijk (n=444). Het vergelijken van trends in mobilisatieniveau, 
strategieên, reacties van de overheid en de steun van alliantiepartners tussen landen valt helaas 
buiten het bereik van deze scriptie. Hiervoor verwijs ik naar het boek van Kriesi et al. ·~ew 
Social Movementsin Westem-Europe" uit 1995. 

In overeenstemming met het politiek open klimaat in Nederland maakt de milieubeweging het 
meest gebruik van conventionele en demonstratieve strategieên, al mag het relatief grote aandeel 
van confrontatieve acties (vooral beginjaren '80) niet vergeten worden. In de ontwikkeling van 
deze twee strategieên is competatief: een toenemend gebruik van demonstratieve strategieên in 
de periode 1975 tot 1983 gaat ten koste van het gebruik van conventionele strategieên, terwijl een 
groter aandeel van deze laatste strategieên in de periode 1984 tot 1988 leiden tot een lager 
gebruik van demonstratieve strategieên. De milieubeweging richt haar strategieên vooral op het 
nationale niveau. 

De reactie van de overheid op de strategieên van de milieubeweging beperkt zich vooral tot het 
repressiefreageren op confrontatieve acties. Tenslotte mag de Nederlandse milieubeweging zich 
in een warme belangstelling van alliantiepartners verheugen: ruim 70% van de acties van de 
milieubeweging wordt ondersteund door tenminste één alliantiepartners. In veruit de meeste 
gevallen blijft het ook bij deze ene alliantiepartner. De ontwikkeling van alliantiesteun over de 
tijd is stabiel en licht stijgend. Alliantiepartners ondersteunen zowel de meer gematigde, 
conventionele als de meer radicale, confrontatieve acties van de milieubeweging. Ze hebben 
daarbij geen duidelijke voorkeur voor een bepaald aantal participanten dat bij een actie komt 
opdagen. 
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Eindnoten 

1 Een mogelijke, nog nader toe toetsen, verklaring voor deze daling zou kunnen liggen in de 
politieke kleur van het kabinet in die tijd. In een hoofdstuk over 'alliance structures' (Kriesi et 
al., 1995, hoofdstuk 3) gaan de Amsterdamse politicologen in op de gevolgen van het al dan niet 
in de regering zitten van linkse partijen: 

"When the /eft takes power, the need for mobilization decreases for new social 
movements, because of anticipated chances of reform in their favor. At the same time 
their mobilization is no Jonger facilitated by their most poweifu/ ally. The net result 
predieled is a c/ear-cut decrease in the mobilization of new social movements. " (Kriesi et 
al., 1995, blz. 60). 

Wanneer linkse partijen in de regering zitten, neemt de noodzaak om druk op de politiek uit te 
oefenen voor de milieubeweging af, omdat de regering meer geneigd zal zijn om aan haar 
belangen tegemoet te komen. Tegelijkertijd zal deze linkse regering voorzichtiger zijn in het 
geven van steun aan de acties van de milieubeweging te ondersteunen, omdat zij nu deel 
uitmaakt van de gevestigde politieke orde waarin zij ook te maken heeft met andere 
maatschappelijke krachten, zoals de industrie, de banken en de technocratie. 

Van deze situatie was in Nederland sprake tussen 1973 en 1977: toen was het linkse kabinet Den 
Uyl aan de macht, waardoor de noodzaak om te mobiliseren voor de milieubeweging af nam. Dit 
verklaart het relatief lage mobilisatieniveau in de jaren '70 zoals dat in figuur 1 te zien was. In 
hoofdstuk 3, dat de geschiedenis van de Nederlandse milieubeweging behandelde, werd er al 
gesproken over een politisering in het beleid van de milieubeweging na 1974. Doordat het 
kabinet-Den Uyl het milieu als issue op de politieke agenda zette, kreeg de milieubeweging veel 
toegangskanalen tot de politieke besluitvorming door de vele inspraakprocedures die dit kabinet 
instelde en de zitting die zij kreeg in tal van advies- en overlegorganen. Dit maakte de 
ondersteuning van de toch al minder noodzakelijke acties van de milieubeweging overbodig. De 
enige vraag die overblijft, is waarom dit effect van verminderde steun pas zichtbaar is vanaf 
1976. Dit kan te maken hebben met de tijd die het kost om inspraakprocedures en adviesorganen 
effectief te laten werken. Daardoor trad dit effect pas na verloop van een aantal jaren op. 

Deze verklaring is te toetsen door een variabele in de dataset op te nemen die voor elk jaar de 
politieke kleur van het kabinet aangeeft. Daarbij valt te denken aan een vierpuntsschaal 
lopend van extreem recht naar gematigd rechts, centrum, gematigd links en extreem links. 
Door de ordinale associatie tussen deze variabele en het aantal adviesraden waarin SNM elk 
jaar vertegenwoordigd is te berekenen (Kendall-tau-c) en te toesten op significantie kan deze 
verklaring geverifieerd worden. 
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6 Het succes van milieucampagnes 

6.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is een uitgebreide beschrijving gegeven van de mobilisatiekracht van 
de Nederlandse milieubeweging. In dit hoofdstuk zal een begin worden gemaakt met het 
beantwoorden van de tweede hoofdvraag in deze scriptie, namelijk wat het effect is van alle 
inspanningen van de milieubeweging op publieke opinie en vooral de politieke 
besluitvorming. Is de milieubeweging naast het mobiliseren van mensen bij acties ook in staat 
om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Den Haag? Om dit na te gaan zullen in dit 
hoofdstuk de resultaten besproken worden van een enquête die onder milieu-experts 
gehouden is (zie § 6.6) In deze enquête zijn medewerkers van verschillende 
milieuorganisaties gevraagd naar hurrmening over het effect van een groot aantal campagnes 
die de milieubeweging tussen 1975 en 1989 heeft georganiseerd. Vervolgens zullen deze 
successcores per campagne gekoppeld worden aan de ingezette middelen en strategieên bij 
deze campagnes(§ 6.4) om na te gaan welke inzet van middelen en strategieën het meeste 
effect oplevert (§ 6.7). Kortom: wat zijn de successtrategieên van de Nederlandse 
milieubeweging? 

6.2 De enquête 

De enquête die onder de milieu-experts is verspreid, bestaat uit twee tabellen met een 
opsomming van de issuecampagnes die Kriesi et al. in hun onderzoek zijn tegengekomen (zie 
bijlagen en tabel 6.1 ). Deze campagnes zijn samengesteld uit acties die een thematische 
eenheid vormen, zoals de verschillende actie's tegen de kerncentrale in Dodewaard. De 
milieu-experts is gevraagd op een vijfpuntsschaal (!=helemaal geen invloed en S=zeer veel 
invloed) aan te geven hoe groot zij de invloed van elke campagne inschatten. Het gaat daarbij 
om twee succescores per campagne: één voor de invloed op de publieke opinie en één voor de 
invloed op de politieke besluitvorming. 

De volledige lijst van campagnes, zoals die te zien is in paragraaf 6.3 is opgesplitst in vier 
delen en in de vorm van twee tabellen voorgelegd aan de milieu-experts, waarbij elke tabel 
bestaat uit twee niet-chronologische delen. Door de lijst op te spitsen in twee tabellen werd de 
respondenten even adempauze gegund bij het invullen van de lijst. Door binnen deze twee 
lijsten een niet chronologische volgorde aan te brengen, werd voorkomen dat respondenten de 
invloed van minder oude campagnes aan het eind van de lijst gaan corrigeren voor de invloed 
van campagnes die eerder plaatsvonden en daarmee een schijnbaar tijdseffect creëren. 

Validiteit en betrouwbaarheid 
De (constructie )validiteit van de vijfpuntsschaal, d.w.z. het op juiste wijze operationaliseren van 
de theoretische begrippen, heb ik zoveel mogelijk proberen te vergroten door gebruik te maken 
van verschillende bronnen (medewerkers van SNM, VMD en LAKA) en het expliciteren van de 
bewijsvoering. Het eenzijdige gebruik van bronnen binnen de milieubeweging, zonder gebruik te 
maken van bronnen binnen de overheid en het bedrijfsleven, levert hier geen problemen op, 
omdat dit eerder leidt tot een systematische overschatting van invloed. Bij het meten van 
verschillen in invloed vindt waarschijnlijk geen vertekening plaats. De betrouwbaarheid van deze 
schaal, ofwel de mate waarin dit onderzoek door een andere onderzoeker herhaald zou kunnen 
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worden die vervolgens tot dezelfde conclusies komt, heb ik proberen te vergroten door een 
uitvoerige verantwoording van de onderzoeksopzet, door het uitwerken van archiefinateriaal op 
papier en het maken van verslagen van de interviews. 

6J De gebruikte campagnes 

De in de enquête gebruikte campagnes zijn afkomstig uit de dataset van Kriesi et al. Daardoor is 
het mogelijk om de relatie te bekijken tussen de verzamelde successcores voor de campagnes 
enerzijds en de ingezette middelen en strategieen bij deze campagnes anderzijds. V oor ik daar 
verder op inga, verduidelijk ik eerst de gekozen campagnes. 

6.3.1 Definitie van een 'protest event' 

Een campagne in de dataset van Kriesi et al. bestaat uit verschillende acties, zogenaamde 'protest 
events'. Dat zijn gebeurtenissen in de kmnt waarbij de milieubeweging betrokken is geweest 
Voor een periode van 15 jaar (1975 t/m 1989) hebben deze Amsterdamse onderzoekers elke 
maandageditie van een nationale kmnt in een viertal landen, waaronder Nederland, doorgenomen 
op zoek naar artikelen over o.a de milieubeweging. Zo'n artikel, een 'protest event', is de 
eenheid van analyse in hun dataset. Een 'protest event' definiëren zij op basis van zes criteria: 

l. de gebeurtenis bestaat uit zogenaamde 'grass-roots activities': dat wil zeggen dat het 
gedragen wordt door de basis van de milieubeweging; 

2. bij deze activiteiten moet spmke zijn van een minimaal niveau van betrokkenheid; 
3. ze moeten een publiek karakter hebben 1; 

4. ze moeten verwijzen naar een specifiek (milieu)'issue'; 
S. ze moeten een collectiefkamkter hebben; 
6. ze mogen niet routinematig voorkomen. 

De auteurs zijn zich bewust van het vage karakter van hun criteria, maar zien het als een 
noodzakelijk kwaad veroorzaakt door het continue verloop van de gebeurtenissen: 

"In fact, for each criterion one should specify a threshold in order to define an event, e.g. 
one shou/d give a minimal number of participant to clarify the grass-roots criterion. The 
specification of such thresholds can, however, not be done independently of a given form 
of action, because each form differs with regard to the characteristics which should be 
used to specify the thresholds. "(Kriesi, 1981, blz.I6-23). 

Daarom zien de auteurs meer heil in het definiëren van gebeurtenissen op basis van een lijst van 
actievonnen. Grofweg maken ze een onderscheid in conventionele, demonstratieve, 
confrontatieve en gewelddadige strategieen (zie bijlage 1). 

1 dit gaat niet op voor elk 'protest evenf, bijvoorbeeld voor lobbyen. 
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6.3.2 Actie- en issuecampagnes 

Om meer structuur aan te brengen in alle geregistreerde gebeurtenissen maken Kriesi et al. een 
onderscheid iti actie- en issuecampagnes. Campagnes zijn clusters van gebeurtenissen die op een 
bepaalde manier met elkaar samenhangen. Dit kan op basis van een strategie ( actiecampagne) of 
op basis van een thema (issuecampagnes). Voorbeelden van actiecampagnes zijn het 
volkspetitionnement tegen kruisraketten (bestaande uit een publiciteitscampagne, de petitie zelf, 
en de afsluitende manifestatie) en de Shell blokkade-dagen in april '89 in Amsterdam. 
Voorbeelden van issuecampagnes zijn de campagne tegen de neutronenbom en de acties voor 
vertrek van Shell uit Zuid-Afrika. Tussen deze verschillende clusters van gebeurtenissen bestaat 
een hiêrarchische relatie: issuecampagnes vallen vaak uiteen in verschillende actiecampagnes die 
op hun beurt weer verschillende gebeurtenissen met elkaar verenigen: om bijvoorbeeld Shell uit 
Afrika te krijgen ( issuecampagne) organiseert de milieubeweging blokkade dagen 
( actiecampagne) waarbij bij verschillende vestigingen van Shell blokkades worden opgeworpen 
(gebeurtenissen). 

Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van de classificatie naar issuecampagnes, omdat met deze 
indeling meer cases uit het onderzoek van de Amsterdamse politicologen zijn in te delen dan 
met de classificatie naar actiecampagnes. Daarnaast is het mogelijk, vanwege de 
hiêrarchische relatie tussen beide type campagnes, om de verschillende actiecampagnes onder 
te brengen bij specifieke issuecampagnes. In de tabel op de volgende bladzijde zijn de 
issuecampagnes uit het onderzoek van de Amsterdamse politicologen opgesomd met het 
aantal actiecampagnes dat onder elk van deze issuecampagnes valt. 
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01 acties tegen rijksweg 14 (vanaf'75) 
02 acties tegen de reactor in Kalkar (vanaf '75) 
03 acties tegen de bouw van de kerncentrale op Maasvlakte 

(vanaf'75) 
04 acties tegen de uitbouw van het burgervliegveld Welschap 

(vanaf75) 
05 acties tegen de bouw van rijksweg 28 (vanaf '75) 
06 acties tegen de kerncentrale in Borssele (vanaf'76) 
07 acties tegen UCN-Almelo (vanaf '76) 
08 acties tegen lozing op de Rijn (vanaf '76) 
09 acties tegen de opslag van radio-actief afval (vanaf '76) 
10 acties tegen de bouwvan centrales (vanaf '77) 
11 acties tegen inpoldering van de Markerwaard (vanaf '77) 
12 acties tegen storting van radio-actief afval in zee (vanaf '78) 
13 acties voor het behoud van de Waddenzee (vanaf '78) 
14 acties tegen overlast van Schiphol (vanaf'78) 
15 acties tegen de aanleg van rijksweg 27 door Amelisweerd 

(vanaf'78) 
16 acties tegen dierfokkerijen (vanaf '78) 
17 acties tegen Gasselte (vanaf '79) 
18 acties tegen de robbenjacht (vanaf '80) 
19 acties tegen bont (fokkerijen etc.) (vanaf'80) 
20 acties tegen de Krimpenerwaard (vanaf '80) 
21 acties tegen de kerncentrale in Dodewaard (vanaf '80) 
22 acties tegen de bio-industrie (vanaf'81) 
23 acties tegen de Dollardhaven (vanaf'81) 
24 acties tegen de aanleg van de Flevo-spoorlijn (vanaf'82) 
25 deelname milieubeweging aan de BMD (vanaf' 82) 
26 acties tegen rijksweg 69 (vanaf'83) 
27 acties tegen de jacht in het algemeen (vanaf' 83) 
28 acties tegen de kerncentrale Moerdijk (vanaf '85) 
29 acties tegen de aanleg van rijksweg 73 (vanaf' 86) 
30 acties rondom (herdenking van) Tsjernobyl (vanaf '87) 
31 acties tegen zure regen (vanaf '87) 
33 acties voor de stimulering van windenergieprojecten(vanaf88) 
34 acties de van chemisch afval 

• = aantal actiecampagnes 

1 
1 
2 

1 

1 
8 
9 
7 
9 
1 
3 
19 
1 
2 
15 

2 
1 
2 
9 
3 
18 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
3 
7 
1 
1 

0 
0 
0 

0 

0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
5 
0 
0 
3 

0 
0 
1 
2 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 

1 
1 
2 

1 

1 
5 
4 
3 
4 
1 
3 
3 
1 
2 
5 

2 
1 
0 
4 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
6 
1 
1 

** = aantallosse acties. Daarmee worden acties binnen een issuecampagne bedoeld die geen deel uitmaken 
van een specifieke actiecampagne. 
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Kriesi et al. onderscheiden in de periode 1975-1989 34 issuecampagnes, waarvan de meesten 
uit maar één of twee cases bestaan. Slechts drie issuecampagnes (IC): bestaan uit meer dan 
tien cases: de campagne 'Tegen storting van radioactief afval in zee' (n=19), de campagne 
'Tegen de aanleg van Rijksweg 27 door Amelisweerd' (n=15) en de campagne 'Acties tegen 
Dodewaard' (n=18). Deze campagnes met hun onderverdeling naar actiecampagnes (AC) en 
cases staan hieronder weergegeven. 

--:Ac· . 

IC: Tegen storting 
van radioactief afval 

in zee (n=l9) 

IC: Tegen de aanleg 
van rijksweg 27 
door Ameliseerd 

(n=IS) 

/~ingv~--~ 
i radio-actiefval l __.---- ···... . . . 
\ · · •80 i /AC: tegen\ : dumpmg van \ \ mmel /• .. radi .f. 

··· ... (n=4) _./ [U~-~Io 1 \ <>:-actie j 
_A.c: tentenkaniP. 
/ tegen \ 
i Amelisweerd- l 
\ snelweg in ! 
\.sept.'81 (n=2)/ 

/Áé~-~~~---
:' Amelisweerd: 
\ in mei-juni i 
\ .. '82 (n=2)./ 

··-----~- \ mJum 81 .: \ afval m sept. / 
\ {n=2) / ··., '81 (n=2) / 

-------···.. ·····---·r... ·· ... \ __ ... -· \ ...... .... 
/A.C: tegeri··.. ..+... .. .. 

f dumping van\ .-Áê· ~-- .---·· ··.\ 
: radio-actief : / ·. \ :' losse \ /;::~=~\ '·· ............ -··[ 
\ afval RTC · ! 1 dumpmg van \ : acties : 
\ m :' i radio-actief : \ : 

...... -- ...... , 
/ÁC: teg~·-. 

/ Amelisweerd: 
\ in sept. '82 / 
\, (n=6) ./ 

\. (n=S) J 
~.'82 (~~l) \ afval ECN in i \ {n=3) / 

....... \ augustus '82 / ·· ... ____ ,.. \ ........... / .... 

\ .. (n=7) .. / ·-.............. ~ 

IC: Tegen 
Dodewaard(n=l8) 

............ ____ .......... 

De issuecampagne tegen de storting van radio-actief 
afval bestaat uit vijf actiecampagnes, waarbij de 
meeste acties gevoerd worden in het kader van de 
actiecampagne 'tegen dumping van radioactief van 
ECN' in augustus 1982 (7 protest acties). Daarnaast 
vinden er bij deze issuecampagne drie losse acties 
plaats, die geen deeluitmaken van een specifieke 
actiecampagne. 
De aanleg van rijksweg 27 door Amelisweerd is op 
te delen in drie actiecampagnes, waarbij de meeste 
acties (n=6) plaatsvonden in de actiecampagne van 
september 1981. 
De issuecampagne tegen de kerncentrale in 
Dodewaard bestaat uit vier actiecampagnes en drie 
losse acties. De meeste acties maken deel uit van de 

twee blokkades in 1980 (n=6) en 1981 (n=5). 

Wat bij alle drie de issuecampagnes opvalt is het korte tijdsbestek waarin de actiecampagnes 
plaatsvinden. Alle drie de issuecampagnes spelen zich binnen één tot twee jaar af. De issue
campagne tegen de dumping van kernafval loopt van mei '80 tot augustus '82, de campagne 
tegen rijksweg 28 loopt van september '81 tot september '82 en de campagne tegen 
Dodewaard begint in het najaar van 1980 en eindigt een jaar later. 
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6.3.3 De mate van structuralisatie 

In de tabel valt verder op dat veel protestacties binnen een issuecampagne geen deel uitmaken 
van een actiecampagne; er zijn veel zogenaamde losse acties. Met andere woorden de 
structuralisatie van de actiecampagnes bij de milieubeweging is gering. De Amsterdamse 
politicologen hebben hiervoor een maat bedacht die gebaseerd is op drie vormen waarin de 
activiteiten van een sociale beweging gestructureerd en gebundeld kunnen worden: 

1. strategische concentratie van activiteiten op basis van actiecampagnes; 
2. thematische concentratie van 'resources' op een specifiek doel m.b.v. issuecampagnes; 
3. concentratie van de mobilisatie op bepaalde tijdstippen: de zogenaamde geïnstitutio

naliseerde gebeurtenissen. 

De mate van structwalisatie wordt vervolgens. berekend aan de hand van de volgende formule: 

De som voor alle gebeurtenissen van: het aantal andere gebeurtenissen waarbij thematische 
samenhang bestaat + het aantal waarbij strategische samenhang bestaat + het aantal waarbij 
institutionele samenhang bestaat, gedeeld door: het aantal gebeurtenissen x (x=n-1) 

Het getal dat hieruit komt varieert tussen de 0 (gemiddeld hangt elke gebeurtenis op geen enkele 
manier samen met de andere gebeurtenissen die de milieubeweging organiseert) en de 3 
(gemiddeld hangt elke gebeurtenis zowel thematisch als strategisch als institutioneel samen met 
de andere gebeurtenissen). Om de mate van structuralisatie voor de milieubeweging te kunnen 
berekenen, zijn de gegevens uit tabel 6.1 niet voldoende, omdat daarin geen gegevens zijn 
opgenomen voor de geïnstitutionaliseerde samenhang tussen de acties van de milieubeweging. 
GeJnstitutionaliseerde gebeurtenissen zijn gebeurtenissen die met een vaste regelmaat terugkeren, 
zoals de 1 mei viering, de internationale vrouwendag en paas- en pinkstermarsen. Deze acties zijn 
wel opgenomen in de dataset van Kriesi et al. Daarin blijken slechts 4 (1,5%) geïnstitutionali
seerde gebeurtenissen te zitten voor de Nederlandse milieubeweging. Met al deze gegevens is het 
nu mogelijk om de mate van structuralisatie van de Nederlandse milieubeweging vast te stellen: 

matevan = (thematische + strategische + institutionele I aantal gebeurtenissen 
structuralisatie samenhang samenhang samenhang) x (aantal geb. -1) 

= (1302 + 55 + 12) /266 x (266 -1) 
= (1369 ) /70.490 
= 0.02 

Dit is een score die dicht tegen nul aanligt, dus gemiddeld genomen hangt elke actie van de 
milieubeweging op bijna geen enkele manier samen met één van haar andere acties. Deze geringe 
samenhang kan echter ook te wijten zijn aan de selectiviteit van de kranten die in het onderzoek 
van Kriesi et al. gebruikt zijn. De Amsterdamse onderzoekers hebben er in het geval van 
Nederland voor gekozen artikelen te gebruiken uit elke maandageditie van het NRC Handelsblad 
(zie bijlage 1). De-ze keuze is bepalend geweest voor de artikelen die in de dataset zijn 
opgenomen en daarmee voor de samenhang tussen milieuacties op basis van deze artikelen. 
Wegens de beperkte omvang van deze scriptie kan hier helaas niet verder op worden ingegaan. 
Deze informatie dient hier puur als uitwerking van tabel 6.1 en ter illustratie van de gebruikte 
campagnes in de dataset van Kriesi et al. 
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6.4 Het te toesten model 
6.4.1 De operationalisatie van de atbankelijke variabelen 

Om de succesfactoren bij de beoordeelde campagnes te achterhalen zal een theoretisch model 
getoetst worden waarin de relatie onderzocht wordt tussen de ingezette middelen en 
strategieên enerzijds en de verzamelde successcores anderzijds. Op basis van deze 
vergelijkingen hoop ik succesfactoren te kunnen formuleren die samenhangen met het slagen van 
een campagne. De factoren die getoetst zullen worden, zijn afkomstig uit de dataset van Kriesi et 
al. en zullen worden afgeleid uit het in hoofdstuk 3 besproken Political Process-model. Dit model 
veronderstelt een interactiesysteem tussen de strategieên van politieke uitdagers (de 
milieubeweging) en die van de overheid. Deze interactie speelt zich af tegen de achtergrond van 
een zogenaamde politieke mogelijkheden structuur: de structureel politieke kenmerken van een 
land. Deze structuur bepaalt de mogelijkheden tot interactie tussen milieubeweging en overheid 
en de uitkomsten van deze interactie. Irl § 3.5 werden drie typen uitkomsten onderscheiden: 

+ procedurele uitkomsten: grotere toegang tot de overheid; 
+ substantieve: invloed op de politieke besluitvorming, en 
+ 'sensitizing' uitkomsten: invloed op de politieke agenda en de publieke opinie. 

Om de procedurele toegang van de milieubeweging tot de overheid vast stellen, zou je het liefst 
willen weten hoe vaak de milieubeweging contact heeft met de overheid, hoe vaak er onderling 
overleg plaats vindt en de milieubeweging aan de onderhandelingstafel wordt uitgenodigd. 
Precieze gegevens zijn hierover moeilijk te achterhalen, omdat er vaak informeel contact is dat 
niet in vergaderstukken is terug te vinden boeken. Wat wel te achterhalen is het aantal keren dat 
de milieubeweging formeel aan de praattafel is uitgenodigd door de overheid Zo neemt de SNM 
in haar jaarverslag steeds een lijst op van adviesorganen van de overheid waarin zij dat boekjaar 
zitting had. Het totale aantal adviesorganen per jaar waarin de SNM meepraat gebruik ik daarom 
als indicatie voor de toegang van de milieubeweging tot de overheid Deze indicatie blijft beperkt, 
omdat ze op de gegevens van één, weliswaar de grootste, milieu-organisatie gebaseerd zijn. 
Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar verschillende typen adviesraden, omdat ik over 
onvoldoende inhoudelijk informatie beschik om de adviesraden onder te verdelen naar mate van 
belangrijkheid 

Bij substantiêle uitkomsten gaat om het verkrijgen van nieuwe mogelijkheden. Dit kan zowel in 
de negatieve zin door het voorkomen van een verslechtering van de situatie (reactive impacts) als 
in de positieve zin door het daadwerkelijk creêren van nieuwe kansen (proactive impacts). Bij 
'reactive impacts' valt te denken aan het uitspreken van een veto door de milieubeweging tegen 
een wetsvoorstel voor bijvoorbeeld de bouw van nieuwe kerncentrales. Van 'proactive impacts' is 
sprake wanneer de milieubeweging aanzienlijke concessies van de minister krijgt ten aanzien van 
baar doelstellingen bij een wetsontwetp. 

Het meten van substantieve invloed is een lastig probleem, waaraan in deze scriptie zelfs een heel 
hoofdstuk (8) is gewijd. Ik heb ervoor gekozen om twee verschillende invloedsmeringen te 
gebruiken: een kwantitatieve meting en een kwalitatieve meting. Een kwantitatieve meting maakt 
een nauwkeurige statistische toetsing mogelijk, terwijl een kwalitatieve meting een 'indepth 
view' geeft en een meer objectievere meting van invloed mogelijk maakt (zie § 8.x). De 
kwalitatieve meting is namelijk gebaseerd op een standpuntenanalyse binnen 
besluitvormingsprocessen, terwijl de kwantitatieve meting gebaseerd is op een enquête onder een 
beperkt aantal milieu-experts. De kwalitatieve meting zal verder worden ingevuld in de 
56 



Successtrategieën van de Nederlandse milieubeweging 

hoofdstukken 9 en 10, in dit hoofdstuk richt ik mij op de kwantitatieve meting. Deze meting is al 
uit de doeken gedaan in § 6.2. 

Het derde type uitkomst, 'sensitizing impacts', is te vergelijken met de invloed van milieu
campagnes op de publieke opinie. Daarbij kan gedacht worden aan het bekendmaken van de 
doelstellingen van de milieubeweging aan een groter publiek of het vergroten van de 
motivatie van reeds bereikte mensen (de achterban). Voor het meten van 'sensitizing' 
uitkomsten gebruik ik eveneens de kwantitatieve meting: naast een vraag over de invloed van 
milieucampagnes op de politieke besluitvorming is ook een soortgelijke vraag over de invloed op 
de publieke opinie opgenomen. Ideaal zouden de resultaten van jaarlijkse publieke opinie 
onderzoeken zijn met vragen de campagnes van de milieubeweging. Relevante publieke opinie 
onderzoeken verschijnen echter onregelmatig zoals het Eurobarometer onderzoek (1978 en 1987) 
en de vragen beperken zich tot een zeer algemeen niveau, zoals het wel of niet acceptabel vinden 
van kernenergie of het rangordenen van doeleinden als 'de milieuverontreiniging bestrijden' 
(CV'92 en '93 in het Sociaal Cultureel Rapport 1994). Vandaar dat ik ervoor heb gekozen heb 
om de meningen van een beperkt aantal milieu-experts te gebruiken, omdat daarmee een 
onderscheid is te maken naar milieucampagnes. Dit is noodzakelijk om verschillen op te sporen 
in de invloed van campagnes op de publieke opinie en daarmee succesfactoren aan te wijzen voor 
de verschillen. 

De tweede type 'sensitizing' uitkomsten, het op de politieke agenda krijgen van milieu-issues, 
komt pas aan de orde in de case-studies in de hoofdstukken 9 en 10. Dit type uitkomst maakt 
namelijk deel uit van het besluitvormingsproces en gaat vooraf aan substantieve invloed: voordat 
de milieubeweging een wetsvoorstel in haar voordeel kan beïnvloeden moet zij eerst dit 
onderwerp op de politieke agenda zien te krijgen. V oor het meten van dit type uitkomst is dus een 
procesmatige reconstructie nodig van besluitvormingsprocessen. Deze reconstructie vindt plaats 
in de hoofdstukken 9 en 10. 

6.4.2 De operationalisatie van de onafhankelijke variabelen voor de politieke besluit
vorming 

Volgens het 'Political Process' -model van Kriesi et al. bepaalt de structurele politieke setting van 
een land de mogelijkheden voor nieuwe sociale bewegingen om procedurele en substantieve 
uitkomsten te hebben Hoe groter de decentralisatie en scheiding tussen de wetgevende, 
uitvoerende en rechtelijke macht, des te gevarieerder en groter is de mate van formele toegang tot 
de staat en des te kleiner dus haar vermogen om zelfstandig te handelen. Daarnaast is de strategie 
van de overheid van belang: deze kan een exclusief of inclusief karakter hebben Bij een 
exclusieve strategie stelt de staat zich agressief en verdedigend op ten opzichte van zogenaamde 
uitdagers, terwijl bij een inclusieve strategie de staat veel meer bereid is om te luisteren en samen 
te werken, vaak gaat het daarbij om het verstrekken van subsidies. 

Kriesi et al. bestempelen de politieke structuur in Nederland als een situatie van informele 
inclusie: de uitvoerende macht is sterk gecentraliseerd, maar met een open kiesstelsel en relatief 
heterogene coalities met veel institutionele toegangen voor belangengroepen. Deze Nederlandse 
setting van informele inclusie is gunstig voor beide typen uitkomsten. Procedurele uitkomsten zijn 
mogelijk doordat politieke autoriteiten een inclusieve strategie gebruiken ten opzichte van 
uitdagers. De sterke Nederlandse staat zorgt er daarnaast, in combinatie met deze strategie, voor 
dat ook substantieve impacts mogelijk zijn, doordat de overheid bereid en in staat is om 
concessies te doen aan nieuwe sociale bewegingen. 
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Aan het eind van hoofdstuk 4 is daarnaast geconcludeerd dat aan de inputkant het Nederlandse 
politieke systeem een halfopen systeem is waarin eisen van uitdagers een redelijke kans maken 
tot de politieke besluitvorming door te dringen. Aan de output kant kan de Nederlandse staat sterk 
genoemd worden: ~ is sterk gecentraliseerd en eenmaal genomen besluiten kunnen moeilijk 
teruggedraaid of aangevochten worden, maar daarnaast moet~ rekening houden met een relatief 
autonoom maatschappelijk middenveld. De Nederlandse staat is in potentie repressief, omdat ~ 
instaat is om slagvaardig op te treden tegen uitdagers. Daarentegen geeft ~ ook mogelijkheden 
tot facilitatie, omdat veel partijen in vertegenwoordigende posities terecht kunnen komen. 

Binnen het kader van de~ politieke mogelijkheden structuur voor Nederland vindt er dan een 
interactie plaats tussen de milieubeweging en de overheid die het uiteindelijke succes van de 
inspanningen van de milieubeweging bepaald Een zoektocht naar succesfactoren bij de~ 
inspanning is niet goed mogelijk zonder de ~t van de Nederlandse milieubeweging en de 
reactie van de ·uverheid daarin mee te nemen. Vandaar dat de~ factoren als afhankelijke 
variabelen worden opgenomen in het te toetsen model. 

De inzet van de milieubeweging is op verschillende manieren te operationaliseren Allereerst kan 
gekeken worden naar het aantal acties dat de milieubeweging organiseert Het aantal acties dat 
Kriesi et al. in hun onderzoek gemeten hebben, wijkt daarbij enigszins af van het werkelijk aantal 
acties van de milieubeweging in de onderzochte periode. Zoals al aan de orde kwam in hoofdstuk 
S zijn alleen alle in de maandagkrant vermelde acties van de milieubeweging in de dataset 
opgenomen. Toch claimen de onderzoekers daarmee een redelijk betrouwbare afspiegeling te 
hebben van het totale aantal georganiseerde acties, omdat uit controles bleek dat met de 
maandageditie bijna 50 procent van alle in het NRC-Handelsblad vermelde 
protestgebeurtenissen te achterhalen waren. V oor wat betreft de grotere bewegingsacties lag 
de representativiteit van de gegevens nog hoger, deze vinden haast onveranderlijk in het 
weekeinde plaats. Daarnaast wordt deze data hier vooral gebruikt voor het bekijken en 
vergelijken van trends in het mobilisatieniveau, waardoor het precie~ aantal acties minder van 
belang is. 

Ook kan gekeken worden naar het aantal participanten dat bij de~ acties komt opdagen Dit zegt 
dan iets over de mobilisatiekracht van de milieubeweging: hoe goed zijn zij instaat om mensen op 
de been te brengen in het kader van een campagne. Toch dekt de~ laatste variabele de lading niet 
helemaal. Een aanzienlijk deel van de door de milieubeweging georganiseerde acties verreist 
nauwelijks participanten. Bij het indienen van een bezwaarschrift bijvoorbeeld is alleen iemand 
nodig die het bezwaarschrift schrijft en hoogstens een kleine delegatie die het bezwaarschrift 
aanbiedt. Hetzelfde geld voor het aanspannen van een proces, het plaatsen van een advertentie om 
de publieke opinie te informeren, of het meepraten in adviesorganen van de overheid. 

Een andere manier om de ~t van de milieubeweging te operationaliseren, is het bepalen van de 
strategie die de milieubeweging gebruikt bij haar acties. In hoofdstuk 5 kwam al naar voren dat de 
Nederlandse overheid voornamelijk (repressief) reageert op agressieve acties van de 
milieubeweging. In het kader van de interactie is het dus van belang welke mate van agressiviteit 
de milieubeweging gebruikt bij haar acties. Kriesi et al maken in hun onderzoek hierbij gebruik 
van een voorgestructureerde lijst van 59 strategieën bij acties die oplopen in agressiviteit, 
beginnend bij het aanspannen van een administratief-rechtelijke procedure en eindigend bij 
geweld tegen personen, zoals gijzelingen (zij bijlage I). De~ lijst bestaat uit vijf 
hoofdcatergorieën: conventionele, direct-democratische, demonstratieve, confrontatieve en 
gewelddadige strategieën. In het model zal ik vooral gebruik maken van deze laatste indeling, 
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omdat volgens mij alleen substantiële verschillen in strategiegebruik van de milieubeweging een 
andere reactie bij de overheid teweeg brengen. Een lijst van verschillende strategieën kan 
natuurlijk nooit compleet zijn, hebben de onderzoekers ernaar gestreefd om een zo groot mogelijk 
scala aan strategieën op te nemen. De meeste krantenartikelen bleken dan ook met deze lijst in te 
delen. 

De reactie van de overheid kan eveneens op verschillende manieren geoperationaliseerd worden. 
Net als bij de acties van de milieubeweging kan ook een onderscheid gemaakt worden naar 
agressiviteit in de reactie an de overheid. De lijst die de Amsterdamse onderzoekers hiervoor 
opstellen kent 30 categorieën oplopend van het toegeven door overheidsinstanties aan de door 
de milieubeweging gestelde eisen tot de inzet van M.E. en para-militaire eenheden met gebruik 
van scherpe minutie (zij bijlage I). Grofweg valt deze lijst uiteen in vier hoofdcategorieën: 
assimilatief-politiek, assimilatief-politioneel, repressief-politiek en repressief-politioneel. V oor 
het model zal gebruik worden gemaakt van deze hoofdcategorieën om dezelfde reden als bij de 
variabele voor strategiegebruik het geval is: de overheid zal pas reageren bij een substantiële 
toename van agressiviteit bij de milieubeweging en met gelijke munt haar reactie opschroeven 
Hoofdstuk 5 liet zien dat als de overheid reageerde op de acties van de milieubeweging dit vooral 
een repressieve reactie was. Ook tegen deze lijst is aan te voeren dat ze niet compleet zal zijn Dit 
blijkt ook uit het aandeel cases dat niet met deze lijst ingedeeld kan worden, al heeft dit ook te 
maken met het niet vermelden van overheidsreacties in krantenartikelen, omdat de overheid meer 
niet reageert dan wel. 

Een andere manier om de reactie van de overheid te meten, is het aantal arrestanten bij acties van 
de milieubeweging. Het aantal arrestanten vormt dan een indicatie voor de agressiviteit van de 
overheid Dit is een grovere maat dan de hiervoor besproken lijst van de Amsterdamse 
onderzoekers. Indien de overheid namelijk tot arrestaties overgaat is dat al een repressief
politionele reactie van de overheid. Deze variabele meet dus vooral de mate van repressie in de 
reactie van de overheid Toch is deze variabele naar mijn mening van belang, omdat dit de meest 
voorkomende reactie, naast niet reageren, van de overheid is. Pas wanneer de overheid repressief 
reageert, verandert de interactie tussen de overheid en de milieubeweging wezenlijk en daarmee 
de uitkomst van deze interactie. Het normale interactie-patroon zijn conventionele tot 
demonstratieve acties van de milieubeweging, waarop de overheid niet tot nauwelijks reageert. 

In het interactie-schema van het 'Political Process' -model kan nog een derde actor geplaatst 
worden, namelijk het maatschappelijk middenveld In hoofdstuk 4 is er al op gewezen dat 
Nederland een sterk ontwikkeld maatschappelijk middenveld kent, bestaande uit vele organisaties 
op uiteenlopende gebieden als arbeid, onderwijs, media, welzijns- en gezondheidszorg. De 
milieubeweging kan gebruik maken van dit maatschappelijke middenveld en proberen daar steun 
te verwerven voor haar acties. De Amsterdamse onderzoekers spreken in dit verband van 
alliantie-partners, maar nemen deze factor niet concreet op in hun model. Andere potentiële 
bondgenoten voor de milieubeweging zijn politieke partijen: het grote aantal politieke partijen in 
de Tweede Kamer en de lage kiesdrempel zorgen voor veel onderlinge concurrentie, waardoor 
deze partijen gevoelig zijn voor de onderwerpen die de milieubeweging aandraagt. 

De Amsterdamse onderzoekers hebben de factor alliantiesteun geoperationaliseerd door een 
onderscheid te maken in veertien verschillende soorten maatschappelijk en politieke organisaties 
die acties van de milieubeweging al dan niet ondersteunen: 
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+ andere sociale beweging (opgesplitst naar regionale, nationale en al dan niet tijdelijke 
organisaties); 

+ de vakbond; 
+ de kerk of aanverwante organisaties; 
+ politieke partijen (opgesplitst naar sociaal-democraten, communisten, groenen, andere 

linkse partijen, centrum of rechtse partijen, extreem rechtse partijen); en 
+ andere gevestigde organisaties. 

Omdat bij de meeste acties slechts sprake is van één alliantiepartner (in ruim 70% van de 
gevallen; zie§ 5.7) en dit meestal een andere sociale beweging betreft (68% zie§ 5.7), heb ik de 
veertien dummy-variabelen samengevoegd tot een nieuwe dummy variabele voor alliantiesteun. 
Om het specifieke effect van politieke alliantiesteun te bekijken met name bij de politieke 
besluitvorming, heb ik daarnaast een dummy variabele aangemaakt voor de steun van de politieke 
partijen. De steun van deze alliantiepartners hangt volgens de Amsterdamse onderzoekers mede 
af van de openheid van het politieke systeem. Naarmate dit systeem meer openstaat voor politieke 
uitdagers, zullen haar leden eerder geneigd zijn de acties van de milieubeweging te ondersteunen. 
Aangezien dezelfde onderzoekers de strategie van de overheid als inclusief omschrijven ten 
opzichte van politieke uitdagers liggen hier zeker mogelijkheden tot steun voor de 
milieubeweging. 

Politieke Mogelijkheden Structuur 
Op basis van deze operationalisaties kom ik 
tot de volgende potentiele succesfactoren (zie J l 
ook de figuur hiernaast): ,.-------:s:::::::: ::::::z----------. 

+ het aantal georganiseerde acties; 
• het aantal participanten bij deze acties; 
+ de gebruikte strategieên; 
+ de reactie van de overheid; 
• het aantal arrestanten; en 
+ de ontvangen steun van alliantiepartners. 

aantal ~. 
georganiseerde ~· : interactie 

acties l~ : 

aantal 
arrestanten/ ~~ 

gewonden fi' 
"H'''''"··· ,,.,, 

I 

I Figuur 6.2 Dë onderzochte succesfoetoren I 
Verwacht wordt dat het aantal acties dat de milieubeweging organiseert, de daarbij gebruikte 
strategieên, het aantal participanten dat bij deze acties komt opdagen en het aantal mensen dat 
daarvan gearresteerd wordt de reactie (mee) bepaalt van de overheid De druk op de overheid zal 
toenemen met het aantal georganiseerde acties en het aantal participanten dat daarbij komt 
opdagen. Door deze druk zal de overheid meer openstaan voor de eisen van de milieubeweging 
en daar eerder gehoor aangeven. De druk op de overheid wordt verder vergroot indien de 
milieubeweging erin slaagt om alliantiesteun te mobiliseren. Vooral in de politieke 
besluitvorming verwacht ik dat deze factor van grote betekenis is, omdat de steun van met name 
politieke partijen de overheid in een minderheidspositie kan dringen, waardoor ze bijna niet 
anders kan dan gehoor geven aan de eisen van de milieubeweging. Alleen zal de overheid zich 
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bedreigd voelen door agressieve actievannen en daardoor weer minder openstaan voor de eisen 
van de milieubeweging. In plaats daarvan zal zij repressiever optreden, waardoor er meer mensen 
gearresteerd zullen worden of gewond zullen raken. 

Hypothese 7 luidt nu: 

H7: Naarmate de milieubeweging meer acties organiseert, deze acties gesteund worden 
door andere organisaties, het aantal participanten bij deze acties groter is en 
naarmate er meer gematigde actievormen worden gebruikt, zal het succes van een 
campagne op de politieke besluitvorming groter zijn. 

De gevonden succesfactoren zullen als input dienen voor de kwalitatieve cases (zie hoofdstuk 9 
en 10). Daar zal gekeken worden of de succesfactoren ook aanwezig zijn in de case-studies en of 
dit samenhangt met de uitgeoefende invloed van de milieubeweging in deze 
besluitvonningsprocessen. 

6.4.3 De operationalisatie van onafhankelijke variabelen voor de invloed op de 
publieke opinie 

Naast de invloed op de politieke besluitvorming is zoals gezegd iri de enquête ook een ander 
type invloed opgenomen, namelijk de invloed van milieucampagnes op de publieke opinie. 
Deze invloed heb ik de§ 6.4.1 al benoemd als een 'sensitizing' uitkomst, waarbij de publieke 
opinie door de campagnes van de milieubeweging gevoelig wordt gemaakt voor de eisen van 
deze beweging. V oor het verklaren van deze invloed gebruik ik hetzelfde model als ik 
gebruikt heb voor het verklaren van de invloed van milieucampagnes op de politieke 
besluitvorming. Ik verwacht namelijk dat de beïnvloeding van het publiek vooral zal afhangen 
van de mate waarin het denkt dat de acties van de milieubeweging succesvol zullen zijn, dat 
ze effect zullen hebben op de overheid2

• Daarom zal het publiek haar reactie laten afhangen 
van de reactie van de overheid. Indien de overheid niet afwijzend reageert op de acties van de 
milieubeweging, zal het publiek deze acties als potentieel succesvol waarderen en zich 
openstellen voor de doelstellingen van deze acties. In het model voor de invloed van 
milieucampagnes op de politieke besluitvorming hangt de reactie van de overheid af van het 
aantal acties dat de milieubeweging organiseert, de daarbij gebruikte strategieën, het aantal 
participanten dat bij deze acties komt opdagen en het aantal mensen dat daarvan gearresteerd 
wordt Daarom luidt ook hier de hypothese: 

HS. Naarmate de milieubeweging meer acties organiseert, deze acties gesteund worden 
door andere organisaties, het aantal participanten bij deze acties groter is en 
naarmate er meer gematigde actievormen worden gebruikt, zal de reactie van de 
overheid opener zijn, zal het publiek meer denken dat de acties succesvol zijn en 
zal het succes van een campagne op de publieke opinie ook groter zijn. 

2 In hun hoofdstuk over 'the polideal construction ofthe nuclear energy issue' (New Social Movementsin 
Western Europe, 1995, chapter 6) komen Kriesi et al tot een soortgelijke conclusie, namelijk dat de invloed van 
de milieubeweging op de publieke opinie vooral athangt van de eerder gerealiseerde mobilisatie en de daaraan 
gerelateerde succeskansen. Hoe groter de gerealiseerde mobilisatie en de mate waarin het publiek denkt dat deze 
mobilisatie succesvol is, des te groter de invloed op de publieke opinie. 
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6.5 De respondenten 

De enquête is ingewld door een medewerker van de Stichting Natuur en Milieu (drs. 
Blaugeers), een medewerker van Vereniging Milieudefensie (dhr. Kersten) en een 
tnedewerker van het LAKA. Daarnaast heeft dr. Van der Heijden als extern milieu-expert 
verbonden aan de vakgroep Politicologie van de Universiteit van Amsterdam de enquête 
ingevuld. Hieronder volgt een korte inleiding over iedere respondent: 

• Drs. H. Blaugeers maakt binnen de Stichting Natuur en Milieu deel uit van het themateam 
'Produkt en Bedrijf en houdt zich bezig met het afvalbeleid. afvalpreventie en afval in het 
algemeen. In die hoedanigheid is hij actief betrokken geweest bij de afsluiting van beide 
verpakkingsconvenanten. 

• Prof.dr. L. Reijnders maakt deel uit van het themateam 'Ecologie en Economie' en is 
daar-binnen verantwoordelijk voor de onderwerpen energie, bestrijdingsmiddelen. 
biotechnologie en stoffen. Daarnaast is hij betrokken geweest bij het Tweede Convenant 
Verpakkingen. 

• W. Kersten is kernenergiedeskundige bij de Vereniging Milieudefensie en heeft zich 
jarenlang beziggehouden met o.a. de kerncentrale in Dodewaard. Hij heeft twee jaar in 
Brussel gezeten als milieumedewerker van de Groene fractie en vertegenwoordigde 7 jaar 
lang de milieubeweging in de Raad van Advies van de PNEM. 

• Dirk Bannink tenslotte is als sinds 1974 actief in de Anti-kernenergiebeweging. Begonnen 
bij de Nijmeegse Stroomgroepen is hij betrokken geweest bij de grote blokkades in 1980 
en '81 van de kerncentrale in Dodewaard. Tegenwoordig werkt hij bij het Documentatie
centrum LAKA in Amsterdam. 

• dr. H.A.B. van der Heijden is als politicoloog verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam en doet al jaren onderzoek naar de (Nederlandse) milieubeweging. Mede van 
zijn hand is het boek 'Tussen eenheid en macht: 25 jaar nieuwe sociale bewegingen in 
Nederland'. 

Omdat het hier slechts gaat om de meningen van vier milieu-experts past bescheidenheid bij het 
gebruik van de resultaten. Het staat niet vast dat deze vier experts de mening van de 
milieubeweging vertegenwoordigen. Desalniettemin zijn de resultaten interessant en relevant 
voor toekomstig beleid van de Nederlandse. milieubeweging. Vervolgonderzoek kan dieper 
ingaan op de aangetroffen verbanden. Om meer inzicht te krijgen in de validiteit van de resultaten 
zal hieronder de samenhang in meningen tussen de vier milieu-experts onderzocht worden. 

6.6 Bevindingen 
6.6.1 De samenhang tussen de meningen van milieu-experts 

Voordat de resultaten van de enquête besproken worden. zal zoals gezegd eerst worden 
ingegaan op de meningen. en vooral de verschillen daartussen. van de milieu-experts over de 
invloed van milieucampagnes op de publieke opinie enerzijds en de politieke besluitvorming 
anderzijds. Om na te gaan in hoeverre de verschillende milieuexperts het met elkaar eens zijn 
is gebruik gemaakt van de kappa-toets. Deze toets meet de zogenaamde "interrater 
agreement", oftewel de mate van samenhang in de successcores tussen de verschillende 
milieu-experts. De toetsingsgrootheid kappa varieert tussen de 0 (geen samenhang) en 1 
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(volledige samenhang). Grofweg kunnen daarbij de volgende classificaties voor samenhang 
onderscheiden worden: 

• >0.00 poor (zwak); 

• 0.00-0.20 slight (matig); 

• 0.21-0.40 fair (tamelijk veel); 

• 0.41-0.60 moderate (middelmatig); 

• 0.61-0.80 substantial (aanzienlijk); 

• 0.81- 1.00 almost perfect (bijna perfect). 

(bron: Stata-manual) 

In de tabel hieronder staat de samenhang tussen de meningen van de milieu-experts 
weergegeven. 

Zoals in de tabel te zien, verschillen de milieuexperts onderling sterk in hun meningen over 
de invloed die de milieubeweging gehad heeft met haar campagnes. De gecombineerde 
toetsingsgrootheid kappa is voor zowel de invloed op de publieke opinie als de invloed op de 
politieke besluitvorming praktisch nul. 

Nader onderzoek leert dat in het geval van de invloed op de publieke opinie vooral milieu
expert Van der Heijden afwijkt in zijn mening over de invloed van milieucampagnes ten 
opzichte van de andere drie experts. Bij de politieke besluitvorming wijkt vooral Blaugeers 
van SNM af van de andere milieu-experts in zijn mening. Door deze heren niet op te nemen 
in de kappa-analyse verbetert in het eerste geval de 'interrater-agreement' tot .1274 en in het 
tweede geval tot .0889. De overgebleven milieu-experts (Kessel, Bannink en Van der 
Heijden) verschillen dus nog steeds van mening over de invloed van milieucampagnes op de 
politieke besluitvorming. Over de invloed van de milieucampagnes op de publieke opinie zijn 
de milieu-experts Blaugeers, Kessel en Bannink het meer eens, maar nog steeds in de 
onderlinge overeenstemming niet groot. 

Het is de vraag of deze verschillen een reële afspiegeling vormen van de werkelijkheid: 
verschillen de milieuorganisaties inderdaad onderling sterk verschillen in hun mening over 
hun gezamenlijke invloed of zijn de verschillen hier te wijten aan de selectie van milieu
experts? Een indicatie vormt misschien een onderzoek dat de Stichting Natuur en Milieu in 
april 1997 zelf onder haar eigen medewerkers en de medewerkers van de provinciale 
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Milieufederaties heeft laten verrichten naar de vijfentwintig grootste hits van de 
milieubeweging (Jubileumnummer SNM, 1997, blz. 40-43). 

Als deze top2S naast de topS van de milieu-experts wordt gelegd (zie dan § 6.3), is er de 
nodige overlap: drie van de vijf campagnes in de topS van de milieu-experts hebben te maken 
met kernenergie en dit onderwerp staat op nummer 1 in de top2S van SNM. De campagne 
tegen de inpoldering van de Markerwaard die in de topS op de eerste plaats staat, komt in de 
top25 van SNM op de vierde plaats voor. Alleen de campagne tegen de bio-industrie, de op 
vier na meest succesvolle campagne volgens de milieu-experts, komen we in de SNM top2S 
pas op de veertiende plaats tegen. Wel staat de doorbraak van biologische landbouw hoog 
genoteerd in de tipparade van SNM met een nummer twee positie. De overige successen in de 
topS van de SNM-lijst (het einde van de CFK's, de Oostersehelde open en vergroening van de 
ruilverkaveling) komen niet voor in de campagnes van Kriesi et al. verder nog voor. Op basis 
van deze vergelijking kan voorzichtig geconcludeerd worden dat meningen van de milieu
experts overeenkomst vertonen met de mening van een groot deel van de milieubeweging en 
dus tot op zekere hoogte representatief zijn voor de milieubeweging. 

Over deze overeenkomst kunnen sterkere uitspraken gedaan worden door een correlatie te 
berekenen tussen beide lijsten. Daarvoor heb ik een ranglijst van 2S categorieën opgesteld 
voor de gecombineerde successcores van de milieu-experts en deze gecorreleerd met de top2S 
van SNM. De resultaten van deze analyse staan in onderstaande tabel. Naast de gemiddelde 
successcores van de vier experts is ook gebruik gemaakt van de gemiddelde scores voor de 
drie experts met de grootste samenhang, beide uitgesplitst naar de invloed op de publieke 
opinie en de invloed op de politieke besluitvorming. 

Tabel 6.4 De correlaties tussen de successcores van de milieu-experts en de top25 van SNM 
n 

SNM 
top25 

invloed op . invloed op de 
. de publieke ·politieke 
opinie . besluitvorming 

.4811 
(90) 
-.ooo 

i invloed op 
de publieke 

:opinie 
(zonder Van 

, der Heijden) 
:-.1879 
'(90) 
: -.076 

invloed op de ' de gecombi- i de gecombi-
politieke neerdeinvloed : neerdeinvloed 
besluitvorming , (pubL opinie & ; (zonder Van der 
(zonder l poL besL vorm.) . Heijden en 
Blau_g_~ __ "_' __ i Blaugeers) __ 

.287S , .5619 :.0480 
(90) (90) : (90) 
-.oo6 -.ooo · -.6S3 

De tabel laat zien dat gerangschikte meningen van de milieu-experts sterke samenhang 
vertonen met de top2S van SNM, waarbij de samenhang met de succescores voor de invloed 
op de publieke opinie het grootst is. Opvallend zijn de veel lagere en zelfs negatieve 
correlaties (Van der Heijden) wanneer de samenhang met de drie milieu-experts die het meest 
met elkaar overeenstemmen wordt bekeken. Blijkbaar vertegenwoordigen de vier milieu
experts gezamenlijk meer de mening van de milieubeweging (in ieder geval een groot deel 
daarvan), ondanks hun onderling lagere samenhang. Dit zou erop kunnen duiden dat de 
meningen binnen de milieubeweging ook sterk uiteenlopen over haar invloed. Een andere 
verklaring ligt misschien in de selectie van milieu-experts. Deze is niet representatief voor de 
mening van de milieubeweging, maar hangt meer op basis van persoonlijke meningen samen 
met de SNM-top2S. Een aanwijzing hiervoor wordt geleverd door de correlatie te bekijken 
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tussen deze laatste lijst en de gerangschikte successcores van Blaugeers, die in mijn 
onderzoek de SNM vertegenwoordigd (zie tabel6.5). 

Tabel 6.5 De correlaties tussen de successcores van Blaugeers en de top25 van SNM (n) 

, de gerangscldlcte successcores Vtllf · de gerangschikte successcores Vtllf Blaugeers 
____ _j_ Bltutgeers (SN!!)_ voor de publieke l!l!!_~~_; (SNM) voor de politieke ~itvoi'ming __ 

SNM-top2S i -.2569 · -.2513 
;(91) (91) 
i -.014 .016 

De samenhang tussen beide ranglijsten is ver te zoeken: de correlaties zijn zelfs negatief, wat 
inhoudt dat wanneer Blaugeers een hoger dan gemiddeld succes toekent aan een milieu
campagne, de medewerkers van SNM en de milieufederaties juist een lager dan gemiddeld 
invloed toedichten aan deze campagne. Dit geldt zowel voor de invloed op de publieke opinie 
als de invloed op de politieke besluitvorming. 

Toch maak ik voor de constructie van mijn twee afhankelijke variabelen (het succes van 
milieucampagnes op de publieke opinie en de politieke besluitvorming) gebruik van de 
meningen van de drie milieu-expert die het meeste met elkaar overeenstemmen. Ondanks hun 
geringe samenhang met de top25 van SNM geef ik de voorkeur· aan een onderling grotere 
samenhang, omdat dit de validiteit van de twee afhankelijke variabelen vergroot. De 
betrouwbaarheid van een meting is namelijk groter als deze meting bij drie verschillende 
milieu-experts meer dezelfde antwoorden oplevert dan bij vier experts het geval is. 

6.6.2 Het succes van milieucampagnes 

Op de volgende bladzijde staat een tabel met daarin opgesomd de gemiddelde successcores 
per campagne voor zowel de publieke opinie als de politieke besluitvorming. 
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Tabel6.6 De gemiddelde successcores per campagne voor de publieke opinie en de 
politieke besluitvorming. 

mate van invloed 

01 tegen rijksweg 14 (vanaf'75) 
02 tegen de reactor in Kalkar (vanaf '75) 
03 tegen de bouw van de kerncentrale op Maasvlakte (vanaf '75) 
04 tegen de uitbouw van het burgervliegveld Welschap (vanaf75) 
05 tegen de bouw van rijksweg 28 (vanaf '75) 
06 tegen de kerncentrale in Borssele (vanaf '76) 
07 acties tegen UCN-Almelo (vanaf '76) 
08 tegen lozing op de Rijn (vanaf'76) 
09 tegen de opslag van radio-actief afval (vanaf '76) 
10 tegen de bouw van centrales (vanaf'77) 
11 tegen inpoldering van de Markerwaard (vanaf '77) 
12 tegen storting van radio-actief afval in zee (vanaf '78) 
13 voor het behoud van de Waddenzee (vanaf '78) 
14 tegen overlast van Schiphol (vanaf '78) 
15 tegen de aanleg van rijksweg 27 door Amelisweerd (vanaf '78) 
16 tegen dierfokkerijen (vanaf'78) 
17 tegen Gasselte (vanaf '79) 
18 aktiestegen de robbenjacht (vanaf'80) 
19 aktiestegen bont (fokkerijen etc.) (vanaf' 80) 
20 aktiestegen de Krimpenerwaard (vanaf '80) 
21 aktiestegen de kerncentrale in Dodewaard (vanaf'80) 
22 aktiestegen de bic-industrie (vanaf '81) 
23 akties tegen de Do Hardhaven (vanaf' 81) 
24 aktiestegen de aanleg van de Flevo-spoorlijn (vanaf'82) 
25 deelname milieubeweging aan de BMD (vanaf '82) 
26 aktiestegen rijksweg 69 (vanaf '83) 
27 tegen de jacht in het algemeen (vanaf'83) 
28 aktiestegen de kerncentrale Moerdijk (vanaf '85) 
29 akties rondom (herdenking van) Tsjernobyl (vanaf'87) 
30 akties tegen zure regen (vanaf '87) 
31 akties voor de stimulering van windenergieprojecten(vanaf88) 
32 aktiestegen de export van chemisch afval (vanaf'88) 
33 akties rondom het IIe Convenant Ve akkin en '91-'96 

2,00 
4,00 
1,75 
3,00 
1,00 
3,00 
3,25 
3,25 
2,50 
4,00 
4,00 
3,00 
2,50 
1,75 
2,25 
1,75 
3,33 
3,25 
3,00 
0* 

3,75 
3,50 
1,75 
2,00 
3,25 
2,00 
1,50 
1,75 
2,75 
2,75 
2,00 
2,00 
1,66 

3,00 
3,00 
2,00 
2,00 
1,00 
2,50 
3,00 
3,00 
2,50 
2,75 
3,50 
2,75 
2,25 
1,75 
1,00 
1,75 
2,75 
2,50 
2,25 
0* 

2,75 
3,00 
2,00 
2,00 
2,50 
1,00 
1,25 
1,50 
2,75 
2,75 
2,25 
3,50 
2,00 

nul-scores zijn niet meegenomen in de gemiddelde successcores. Indien een milieu
expert geen mening had over een campagne is voor deze expert het gemiddelde 
genomen van de andere experts bij deze campagne. 
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Deze tabel is samen te vatten in de onderstaande twee figuren. Gemiddeld zijn de milieu
experts van mening dat de invloed op de publieke opinie van de milieucampagnes tussen 
1975 en 1990 tamelijk veel is geweest (in bijna de helft van alle campagnes). In 16% van de 

20 

De invloed van milieucampagnes op de 
publieke opinie ( 1975-1990) 
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komt het zelfde beeld naar 
voren: invloed op de 
politieke besluitvorming 
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publieke opinie. Slechts in 
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omgekeerde: bij de 
campagne tegen rijksweg 
14 (vanaf '75) en de 
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campagne tegen export van chemisch afval (vanaf '88) heeft de milieubeweging volgens de 
milieuexperts meer invloed uitgeoefend op de politieke besluitvorming dan op de publieke 
opinie. Toch is geen sprake van een omgekeerd verband: campagnes die hoog scoren in de 
publieke opinie scoren ook relatief hoog in de politieke besluitvorming (Spearman corr. = . 77 
p<O.OOl). 

Als vervolgens gekeken wordt naar de meest succesvolle campagnes van de milieubeweging 
dan ziet de top5 er als volgt uit: 

*1. de campagne tegen de inpoldering van de Markerwaard; 
*2. de campagne tegen de reactor in Kalkar; 
*3. de campagne tegen de bouw van centrales (excl. Borssele & Dodewaard); 
*4. de campagne tegen Dodewaard; 
*5. de campagne tegen de bio-industrie. 

Opvallend is dat drie van de vijf campagnes in deze top5 te maken hebben met kernenergie 
(Kalkar, kerncentrales in zijn algemeenheid en Dodewaard specifiek). Kernenergie is een 
thema geweest waarbij de milieubeweging kennelijk veel invloed heeft kunnen uitoefenen 

67 



Het succes van milieucampagnes 

zowel op de publieke opinie als op de politieke besluitvorming, maar vooral op de eerste. 
Factoren die hierbij een rol speelden hoop ik te achterhalen in de multi-level analyse. 

6. 7 Ingezette middelen en strategieën bij de campagnes 

Voor het bepalen van het effect van de ingezette middelen en strategieên bij een campagne op 
het succes van deze campagne is gebruik gemaakt van regressie-analyse. Omdat de eenheden 
in de dataset gemeten zijn op het niveau van gebeurtenissen in de krant, terwijl de 
succescores ingedeeld zijn op het niveau van de issuecampagnes (die verschillende 
gebeurtenissen omvatten) is er sprake van clustering op het niveau van de afhankelijke 
variabele. Hierdoor wordt een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van standaard 
regressie-analyses geschonden, namelijk dat de residuen onafhankelijk van elkaar zijn. 

De residuen van een model zijn de afwijkingen van de onafhankelijke variabelen ten opzichte 
van het geschatte model. Omdat de gegevens een hiêrarchische structuur hebben (gebeurte
nissen binnen issuecampagnes) ligt het voor de hand dat de residuen niet onafhankelijk zijn, 
maar geclusterd. De kans is dan groot dat bij toepassing van standaard regressie-analyse de 
standaardfouten van de coêfficiênten te klein worden geschat. Met andere woorden: we 
zouden mogelijk significante verbanden vinden waar ze eigenlijk niet zijn. De Huber 
regressietoets (Huber 1967) corrigeert voor deze clustering in de data. 

In totaal zijn er twee modellen geschat: één voor de invloed van milieucampagnes op de 
publieke opitûe en één voor de invloed op de politieke besluitvorming. Bij elk model heb ik 
een aparte analyse uitgevoerd voor de milieu-expert die op basis van de kappa-analyses niet is 
opgenomen in de gemiddelde successcores voor de milieucampagnes om te achterhalen 
waarom deze milieu-expert afwijkt in zijn mening. Voor het model van de invloed van 
milieucampagnes op de publieke opinie heb ik dus het model geschat op basis van de 
successcores van Blaugeers, Kersten en Bannink en daarnaast apart voor de succescores van 
Van der Heijden. Voor het model voor de invloed op de politieke besluitvorming heb ik het 
model geschat op basis van de enquêtes van Kersten, Bannink en Van der Heijden en weer 
apart voor de enquête van Blaugeers. Alle vier de analyses zal ik apart bespreken en 
vervolgens vergelijken, ik begin met het model voor de publieke opinie op basis van de 
gemiddelde successcores (zie figuur 6.9). 
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6.7.1 Succesfactoren voor de publieke opinie IFiJ?Uur 6.9 Succesfactoren voor oublieke opinie I 

In de figuur hiernaast staan de regressie
coëffiënten voor de zes geschatte 

Politieke Mogelijkheden Structuur 
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door de milieu-experts gebruikte invloeds- 1-=significant effect op p<.J __ =met sign 1 
schaal van vijf punten (een verschuiving van '----=-.:,...__-=-~~------=--' 
meer dan een halve punt op deze schaal. dus in de richting van een hogere 
invloedscatergorie ). Het effect van arrestaties daarentegen is negatief: hoe meer arrestanten 
bij een campagne des te kleiner de invloed van deze campagne op de publieke opinie. Ook 
hier moet er sprake zijn van een groot aantal arrestaties (minimaal vijftig) wil er sprake zijn 
van een effect (een verschuiving van .50 naar een lagere invloedscategorie ). Een variabele die 
niet significant is. maar wel de vennelding waard, is alliantiesteun. Indien acties ondersteund 
worden is er een sterke aanwijzing dat dit het succes van milieucampagnes vergroot. Het 
effect van de strategie die de milieubeweging hanteert, is verrassend genoeg niet significant 
en erg klein (.034). hetzelfde geldt voor de reactie van de overheid (-.033; zie ook tabel6.11). 

Met deze resultaten moet hypothese 8 gedeeltelijk verworpen worden: 

HS. Naarmate de milieubeweging meer acties organiseert, deze acties gesteund worden 
door andere organisaties, het aantal participanten bij deze acties groter is en 
naarmate er meer gematigde actievormen gebruikt worden, zal de reactie van de 
overheid opener zijn, (zal het publiek meer denken dat de acties succesvol zijn en) zal 
het succes van een campagne op de publieke opinie groter zijn. 

Alleen het aantal acties dat de milieubeweging organiseert en het voorkomen van arrestaties 
draagt bij aan het succes van milieucampagnes op de publieke opinie. Het aantal 
participanten blijkt niet van invloed te zijn. De twee significante effecten in dit model werken 
elkaar tegen: een groter aantal acties vergroot het succes van een milieucampagne. maar 
wordt weer verkleind door meer arrestaties. 

Andere succesfactoren 
Naast het toetsen van het theoretische model is ook nog gezocht naar andere factoren in de 
dataset van Kriesi et al. die van invloed zijn op het succes van milieucampagne. Zo is 
gekeken naar het effect van de duur van acties; de hulp van gevestigde. professionele 
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milieuorganisaties; deelname aan adviesorganen en de zogenaamde 'frame of reference' van 
de milieubeweging: het overheidsniveau waarop de milieubeweging zich richt met haar 
acties. 

In het model voor de invloed op de publieke opinie bleek deze laatste factor en de duur van 
acties effect te hebben. De milieubeweging kan haar acties op vier niveaus richten: lokaal, 
regionaal, nationaal en internationaal (zie hoofdstuk 5, figuur x). Hoe hoger het niveau, des te 
groter het succes van de milieucampagnes (B.= -.247, T= -1.716, p<.1) Daarnaast bleek het 
aantal dagen dat de acties binnen een campagne duurde van belang: hoe langer een actie 
aanhield, des te groter het succes. Daarvoor is wel een aantal dagen nodig (minimaal een 
week; B.= .077, T-= .2.096, p<.05). Met deze aanvullende factoren kan ruim 17 procent van de 
variantie op de successcores voor de publieke opinie verklaard worden. Een effect wat in het 
uitgebreide model tegen significantie aanzit, is het aantal participanten dat komt opdagen bij 
acties ·van de milieubeweging, indien dit sterk toeneemt (50.000 participanten) neemt het 
succes op de publieke opinie toe. 

6.7.2 Invloed op de publieke opinie ll 

Door iets te sleutelen aan het bovenstaande model kan tot 27 procent van de variantie in de 
succescores die Van der Heijden gegeven heeft verklaard worden. Door in plaats van het 
aantal participanten het logaritme van deze variabele te gebruiken en de reactie van de 
overheid op te splitsen in een dummy-variabele voor het al dan niet positief reageren van de 
overheid (assimilatief politiek of -politioneel) worden niet alleen ruim een kwart van de 
variantie verklaard, maar worden ook drie significante effecten gevonden. Naast de gebruikte 
strategie van de milieubeweging, blijkt nu het aantal acties dat zij organiseert bij een 
campagne en de steun van alliantiepartners van invloed op het succes op de publieke opinie. 
Het idee achter het logaritme voor het aantal participanten is dat het verschil tussen 100 en 
150 participanten meer uitmaakt dan het verschil tussen 1500 en 1550 participanten voor het 
succes van een campagne. Daarnaast is ook . hier het overheidsniveau waarop de 
milieubeweging zich richt van belang. Hoe agressiever de actievorm van de milieubeweging, 
des te meer acties zij organiseert en indien zij daarbij verzekerd is van de steun van 
alliantiepartners, des te groter het succes van een campagne in zijn ogen op de publieke 
opinie. Arrestaties blijken daarentegen hier niets uit te halen, zij temperen niet het succes van 
een milieucampagne (zie tabel 6.11 ). 

De bal ligt volgens het model bij de succescores van Van der Heijden dus vooral bij de 
milieubeweging: zij moet acties organiseren, het liefst zo agressief mogelijk en daarbij 
alliantiesteun mobiliseren, zonder zich al te druk te maken om de reactie van de overheid en 
arrestaties. Terwijl in het model bij de succesccores van de andere milieu-expertstezamen 
deze laatste factor wel degelijk een factor van betekenis is waar de milieubeweging rekening 
mee dient te houden. 

6.7.3 interactie-effecten bij invloed op de publieke opinie 

Een laatste type effect waarnaar gekeken is bij de invloed van milieucampagnes op de 
publieke opinie zijn interactie-effecten. Een interactie-variabele is een vermenigvuldiging van 
twee variabelen in de regressievergelijking, waardoor de invloed van een variabele op een 
andere variabele onderzocht kan worden per categorie van nog een andere variabele. Een 
voorbeeld is de samenhang tussen het aantal participanten met de gebruikte strategie van de 
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milieubeweging. Deze twee variabele correleren hoog met elkaar (corr.=.59): een hoger 
aantal participanten hangt samen met agressiever strategiegebruik van de milieubeweging. De 
volgende vraag is dan of een groter aantal participanten bij agressievere acties ook meer 
effect heeft op de publieke opinie (of juist minder). Dit kan nagegaan worden met een 
interactie-effect van het aantal participanten en de gebruikte strategie van de milieubeweging. 
Andere theoretische verbanden die denkbaar zijn staan hieronder opgesomd: 

+ de door de milieubeweging gebruikte strategieën met (het logaritme van) het aantal 
participanten; 

+ de gebruikte strategieën van de milieubeweging met de reactie van de overheid; 
+ de reactie van de overheid met met het aantal georganiseerde acties; 
+ de gebruikte strategieën met het aantal acties dat de milieubeweging organiseert; en 
+ (het logaritme van) het aantal participanten met het aantal acties dat de milieubeweging 

organiseert. 

Volgens het model van Kriesi et al. bepaalt de interactie tussen de overheid en de 
milieubeweging het succes van de acties die de milieubeweging organiseert. Omdat de 
afzonderlijk input van beide partijen niet significant is in het getoeste model, is het daarom 
interessant om te kijken of de interactie van de strategieën die de milieubeweging gebruikt 
met de reactie van de overheid daarop wel een significant effect heeft op het publieke succes 
van een campagne. Een andere operationalisatie voor de inzet van de milieubeweging is het 
aantal acties dat zij organiseert (zie§ 6.4.2). De interactie tussen overheid en milieubeweging 
kan dus ook geoperationaliseerd worden als de interactie tussen het het aantal acties van de 
milieubeweging en de reactie van de overheid. 

Daarnaast is het interessant om de interactie tussen de strategie en het aantal acties van de . 
milieubeweging te bekijken. De gedachte daarachter is dat de milieubeweging zich 
agressievere strategieën kan permiteren bij een groter aantal acties en dat dit het effect van 
deze acties zal versterken. Een andere manier om het effect van het aantal georganiseerde 
acties te versterken, zit misschien in een groter aantal participanten bij deze acties. Vandaar 
dat ook het interactie-effect tussen het aantal participanten en het aantal georganiseerde acties 
is meegenomen in de analyse. 

Voor deze combinaties van variabelen zijn interactie-effecten berekend en getoetst binnen het 
model voor de invloed van milieucampagnes op de publieke opinie met behulp van multi
level regressie analyses. Slecht één interactieterm bleek net significant te zijn (op p<.l5): de 
agressiviteit van de gebruikte strategie bij een bepaald aantal acties van de milieubeweging: 
indien de milieubeweging ertoe besluit om agressievere actievormen te gaan gebruiken bij 
een vast aantal georganiseerde acties binnen een campagne, neemt het succes van de 
campagne op de publieke opinie juist af en niet toe zoals verwacht werd. De gekozen 
strategie van de milieubeweging blijkt wel van invloed te zijn, maar alleen in combinatie met 
het aantal acties dat ze organiseert en negatief Met dit interactie-effect neemt de verklaarde 
variantie in het model voor de publieke opinie toe tot ruim 18 procent (zie tabel 6.13). 
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6.7.4 Succesfactoren voor de politieke besluitvorming 
lrF_i_g-uu_r_6_.-J~O:....S_u_c_ce-s-ifa_c_t-or_e_n_v_o_o_r_p_o_l_it-ie_ke_b_e_sl-u-itv-or-m-in-,g I 

Als vervolgens wordt gekeken naar het 
model voor de politieke besluitvorming (op 
basis van de gemiddelde successcores van 
de drie meest samenhangende milieu
experts), ontstaat een ander plaatje: 
Alleen de steun van alliantiepartners heeft 
een significant effect op politieke 
besluitvorming. Net niet significant, maar 
toch noemenswaardig is de reactie van de 
overheid: hoe feller deze reactie des te 
kleiner de invloed van een milieu
campagne op de politieke besluitvorming. 
Maar dit effect is erg klein met een 
coëfficiënt van -.0081. Er moet dus een 
sterke toename van agressiviteit in de 
reactie van overheid plaatsvinden ( 60 
punten omhoog op de reactieschaal, wat 
inhoudt een verandering van toegeven aan 
de eisen van de beweging naar sterk 

Politieke Mogelijkheden Structuur 
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munitie), wil er een noemenswaardig effect 1-=significant effect op p<.J -- = niet sign.l 

optreden (een verschuiving van .50 naar een lagere invloedscategorie ). Dit is in 
overeenstemming met de resultaten van de mobiliteitsanalyse in hoofdstuk 5 (zie paragraaf 
5.7). Daar kwam naar voren dat de overheid vooral optreedt bij agressieve acties van de 
milieubeweging. Nu blijkt dat de milieubeweging daarmee waarschijnlijk haar eigen glazen 
ingooit: bij een reactie van de overheid op de acties van de milieubeweging daalt het effect 
van deze acties op de politieke besluitvorming. Dit is in tegenspraak met argumenten van de 
Amsterdamse onderzoekers. Die stellen namelijk in hun onderzoek dat de Nederlandse 
overheid een laag repressieniveau hanteert en liever consensus en coöptatie probeert te 
bereiken ten aanzien van politieke uitdagers dan deze de kop in te drukken (Duyvendak et al., 
1992, blz. 47-50). Confrontatieve acties zijn daarom volgens hen mogelijk zonder dat daar 
echt negatieve consequenties aanhangen. Mijn analyses laten zien dat de overheid wel 
degelijk reageert op deze acties en dat dat ook consequenties heeft voor de milieubeweging, 
namelijk dat hun invloed op de politieke besluitvorming afneemt. Maar dit effect is klein en 
hier net niet significant. 

Een ander effect dat in dit model tegen significantie aanzit, wordt bereikt door de gebruikte 
strategieën van de milieubeweging op te splitsen in twee categorieën: één voor gematigde 
conventionele en demonstratieve strategieën en één voor de meer agressieve confrontatieve 
ven en gewelddadige strategieën. Dit effect blijkt negatief te zijn (B= -.469, T= -.1438, 
p=.l61 ), wat inhoudt dat bij gebruik van de meer agressieve strategieën in plaats van de 
gematigde strategieën het succes van milieucampagnes afneemt. 
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Met deze resultaten moet hypothese 7 grotendeels verworpen worden: 

H7: Naarmate de milieubeweging meer acties organiseert, deze acties gesteund worden 
door andere organisaties, het aantal participanten bij deze acties groter is en 
naarmate er meer gematigde actievormen worden gebruikt, zal de reactie van de 
overheid opener zijn en zal het succes van een campagne op de politieke 
besluitvorming groter zijn. 

Voor de invloed van milieucampagnes op de politieke besluitvorming is alleen de 
aanwezigheid van alliantiesteun van belang. Daarmee kan wel hypothese 5 aangenomen 
worden: 

H5: Naarmate de milieubeweging meer belangrijke bondgenoten heeft binnen de 
administratieve en parlementaire arena 's, zal zij beter instaat zijn om invloed uit te 
oefonen op de politieke besluitvorming. 

De gebruikte actiestrategieën van de milieubeweging, het aantal acties dat zij organiseert, het 
aantal participanten bij deze acties en het aantal arrestanten daarentegen blijken hier niet van 
invloed te zijn op de politieke besluitvorming. Wel is er dus een sterke aanwijzing dat er een 
samenhang bestaat tussen de reactie van de overheid en de invloed van milieucampagnes op 
de politieke besluitvorming. Misschien dat vervolg onderzoek dit hard kan maken. 

Andere succesfàctoren 
Ook hier is gekeken naar andere factoren in de dataset van Kriesi et al. die naast het getoetste 
model van invloed zouden kunnen zijn op het succes van milieucampagnes op de politieke 
besluitvorming. Ook in dit model blijkt het overheidsniveau waarop de milieubeweging zich 
richt met haar acties van belang voor het succes: hoe hoger dit niveau, des te groter het 
succes. Dit is in overeenstemming met de Nederlandse politieke mogelijkhedenstructuur, 
zoals die beschreven is in hoofdstuk 4. Door de verticale centralisatie van staatsmacht in 
Nederland moet de milieubeweging zich noodgedwongen richten tot de nationale overheid 
met haar eisen, omdat het de lagere overheden, gemeenten en provincies, vaak ontbreekt aan 
zeggenschap over de zaken waartegen de milieubeweging protesteert. De reactie van de 
overheid is in dit uitgebreide model wel significant op p<.l5. 

Daarnaast is er een sterke aanwijzing dat het aantal adviesraden waarin de milieubeweging 
vertegenwoordigd is een rol speelt bij invloed op de besluitvorming. Het effect van deze 
variabele is net niet significant, maar daardoor wel het vermelden waard. Vreemd genoeg is 
dit effect negatief: hoe kleiner het aantal adviesraden waarin de milieubeweging meepraat, 
des te groter het succes van de milieucampagnes op de politieke besluitvorming. Dit is 
mogelijk een bevestiging van het door de milieubeweging gevreesde inkapsel-effect 
(coöptatie) door de overheid: door de milieubeweging uit te nodigen aan de 
onderhandelingstafel kan de overheid de scherpe kantjes eraf halen en het potentiële 'gevaar' 
van de milieubeweging neutraliseren. Toch is voorzichtigheid hier geboden: het effect is zoals 
gezegd net niet significant en gebaseerd op de gegevens van één, weliswaar grote, 
milieuorganisatie: de Stichting Natuur en Milieu. Per jaar is bijgehouden in hoeveel 
adviesraden deze stichting vertegenwoordigd was, daarbij is geen onderscheid gemaakt naar 
het soort adviesraad. Daarnaast is het effect niet groot (B= -.0238): pas bij twintig 
adviesraden is er sprake van een redelijk effect op de vijfpuntsschaal voor invloed. 
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Hypothese 4 moet hiermee verworpen worden, niet alleen omdat het effect waarschijnlijk 
tegenovergesteld is, maar ook omdat het effect niet significant is. 

H4: Naarmate een politiek systeem meer institutionele kanalen aanbiedt voor de introductie 
van onderwerpen, zal een sociale beweging beter in staat zijn om invloed uit te oefenen 
op de politieke besluitvorming. 

Opv3;llend is dat het effect van de dummy-variabele voor strategie-gebruik in het uitgebreide 
model afneemt en veel verder van significantie af zit (B= -.376, T= -1.215, p=.234). Het 
effect van agressiever strategiegebruik wordt dus gedeeltelijk wegverklaard door het 
overheidsniveau en de deelname aan adviesraden op te nemen. 

6.7.5 Invloed op de politieke besluitvormingll 

Met een licht omgebouwde versie van het bovenstaande model kan eenzelfde deel van de 
variantie in de succescores van Blaugeers (SNM) verklaard worden. Door uit te gaan van het 
oorspronkelijk aantal participanten in plaats van het logaritme daarvan, het al dan niet positief 
reageren door de overheid verder uit te splitsen naar een aantal typen reacties die oplopen 
naar agressiviteit en het aantal adviesraden waarin de milieubeweging zitting heeft te 
vervangen door het aantal gewonden bij acties van de milieubeweging kan een kleine 15 
procent van de variantie in deze successcores verklaard worden. Dit levert wel meer 
significante effecten op: De reactie van de overheid speelt hier wel duidelijk een negatieve rol 
bij het succes dat Blaugeers toeschrijft aan milieucampagnes op de politieke besluitvorming: 
des te agressiever deze reactie, des te kleiner de invloed van de milieubeweging. Daarnaast is 
in dit model, net als in het gezamenlijke model voor de succescores van de andere milieu
experts, de steun van alliantiepartners significant: indien milieuacties gesteund worden door 
één of meer alliantiepartners, vergroot dit de invloed van de milieubeweging met haar 
campagnes in politiek Den Haag. 

Opvallend is het effect van het aantal gewonden op de successcores van Blaugeers. In alle 
hiervoor getoetste modellen speelde deze variabele geen enkele rol van betekenis, terwijl dit 
effect hier bijna significant is. Alleen is het effect klein: met een coëfficiënt van -.0165 zijn er 
zo'n 35 gewonden nodig om een redelijk effect te hebben op de door de milieu-experts 
gebruikte invloedsschaal van vijf punten (een verschuiving van .50 in naar een lagere 
invloedscategorie ). Dit effect versterkt het effect van de reactie van de overheid: indien deze 
reactie zo agressief wordt, bijvoorbeeld door het inzetten van de M.E., dat er gewonden 
vallen, wordt de kans op invloed voor de milieubeweging nog kleiner. Bij de successcores van 
Blaugeers is het dus nog meer zaak om een agressieve reactie van de overheid te voorkomen. 

Het feit dat in het model voor de successcores van Blaugeers de reactie van de overheid een 
belangrijke rol speelt is begrijpelijk, omdat Blaugeers een organisatie vertegenwoordigt 
(SNM) die als belangrijkste strategie het onderhandelen en lobbyen met de overheid heeft. 
Des te verrassender is daarom dat het feit dat het in dit model niet uitmaakt in hoeveel 
adviesraden zijn organisatie zitting heeft. Zijn model is dus niet zo pessimistisch als het 
gezamenlijke model van de andere milieu-experts waarin deze factor een dalende invloed 
heeft, maar er is ook geen sprake van een duidelijk effect, in ieder geval niet van een positief 
effect van meepraten met de overheid. 
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6.7.6 interactie-effecten bij invloed op de politieke besluitvorming 

Tenslotte zal ook bij het model voor de invloed op de politieke besluitvorming kijken naar 
eventuele interactie-effecten. In paragraaf 6. 7.3 werden vijf potentiële kandidaten opgesomd 
voor interactie-effecten : 

+ de door de milieubeweging gebruikte strategieen met (het logaritme van) het aantal 
participanten; 

+ de gebruikte strategieen met de reactie van de overheid; 
+ de reactie van de overheid met met het aantal georganiseerde acties; 
+ de gebruikte strategieen met het aantal acties dat de milieubeweging organiseert; en 
+ (het logaritme van) het aantal participanten met het aantal acties dat de milieubeweging 

organiseert. 

Deze kandidaten zijn in dit model opnieuw getoetst. Was bij het model voor de publieke 
opinie alleen het effect van de agressiviteit van de gebruikte strategie bij een bepaald aantal 
acties van de milieubeweging significant, hier worden twee andere significante effecten 
gevonden. Allereerst het aantal participanten bij een bepaald aantal acties van de 
milieubeweging (B= -.007, T= -1.783, p=.085). Indien dit aantal sterkt oploopt (honderd extra 
participanten) bij een vast aantal acties van de milieubeweging, neemt verrassend genoeg de 
invloed van de campagne op de politieke besluitvorming af (met een coëfficiënt van -.007 
verschuift bij dit aantal de invloed naar een lagere categorie op de vijfpuntsschaal). Daarnaast 
is de reactie van de overheid bij de gebruikte strategieën van de milieubeweging van belang: 
indien bij een gebruikte strategie van de milieubeweging de overheid agressiever reageert, 
neemt daarmee de invloed op de politieke besluitvorming verder af (B= -.267, T= -1.904, 
p=.067). Om van een redelijke effect te kunnen spreken (verschuiving naar een lagere 
invloedscategorie) moet de reactie van de overheid toenemen van assimilatief-politiek tot 
repressief-politiek (twee hoofdcategorieën; zie bijlage!). De reactie van de overheid is dus 
vooral van belang in combinatie met de strategie van de milieubeweging. Met deze twee 
interactie-effecten verbeterd het model zodanig dat bijna 20 procent van de variantie op de 
successcores voor de politieke besluitvorming kan worden verklaard. 

6.8 Conclusie 

Significant voor het succes van milieucampagnes op de publieke opinie zijn het aantal acties 
dat de milieubeweging organiseert bij een campagne en het aantal arrestanten bij deze acties. 
Hoe groter het aantal acties des te groter het succes, maar dit effect wordt te niet gedaan 
wanneer er een aantal arrestaties plaatsvinden. Verder is de duur van milieuacties en het 
overheidsniveau waarop de milieubeweging zich richt van belang: hoe langer de acties duren 
en hoe hoger het overheidsniveau waarop gericht wordt, hoe beter. Waarschijnlijk is 
daarnaast het positieve effect van alliantiesteun. 

Wat interactie-effecten betreft is alleen het effect van de agressiviteit van de gebruikte 
strategie bij een bepaald aantal acties van de milieubeweging significant: hoe agressiever deze 
strategie, des te kleiner het succes van een milieucampagne op de publieke opinie. 
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De invloed op de politieke besluitvorming is nog minder goed te verklaren en de 
invloedsanalyse levert maar één significant effect op: de aanwezigheid van alliantiesteun. 
Naast de aanwezigheid van deze steun wordt het succes van milieucampagnes in de politieke 
besluitvorming waarschijnlijk bepaald door de reactie van de overheid. Indien deze negatief 
reageert op de acties van de milieubeweging, zijn deze acties waarschijnlijk te fel en zal het 
succes van milieucampagnes afnemen. Daarnaast bij invloed op de politieke besluitvorming 
het overheidsniveau waarop de milieubeweging zich richt belangrijk. Het strategiegebruik van 
de milieubeweging blijkt alleen van invloed bij een onderscheid in gematigde en agressieve 
strategieën: bij gebruik van agressieve strategieën in plaats van gematigde strategieën neemt 
het succes van milieucampagnes op de politieke besluitvorming af. 
Tenslotte is er een aanwijzing dat deelname aan adviesraden van de overheid negatief uitpakt 
voor de milieubeweging: dit verlaagt alleen maar het succes van milieucampagnes in politiek 
Den Haag, maar de milieu-experts verschillen daarover van mening. 

Significante interactie-effecten in dit model zijn het aantal participanten bij een bepaald 
aantal acties van de milieubeweging en de reactie van de overheid bij de gebruikte strategieën 
van de milieubeweging van belang: indien deze twee factoren sterk toenemen, neemt in beide 
gevallen de invloed op de politieke besluitvorming af. 

76 



Tabel6.11 Drie verklaringsmodellen voor de invloed van milieucampagnes tussen 1975 en 1990 op de publieke opinie, met 
ongestandaardiseerde en gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (t-waarden). 

verklarende variabelen model 1: de gezamenlijke milieu- model 2: het uitgebreide model voor de model 3: Van der Heyden 

---------·-· exp~~------·· _________ _gez~!llenlij_ke l_!!.meu-ex~~---------------------
B Beta B Beta B Beta 

gebruikte strategieën .0342488 .05158 .0242108 .0364624 .2275478 ** .2470661 
(.332) (.219) (2.076) 

aantal participanten .0000098 .0740221 .0000106 # .0797776 -.0333187 (log) -.0939197 
(1.386) (1.485) (-.659) 

reactie van de overheid -.0333149 -.0667493 -.043267 -.0866893 .0307071 (dummy) .0080122 
(-.694) (-.885) (.086) 

aantal arrestanten -.0105868 *** -.0729466 -.0100823 *** -.0694699 -.0004523 -.0022468 
(-3.413) (-3.129) (-.088) 

allientiesteun .2226322 .132198 .1826298 .1084448 .9155249 *** .1804626 
(1.459) (1.215) (3.196) 

aantal acties per .0395218 # .3151078 .0369429 .2945462 .071525 # .411136 
campagne (1.573) (1.460) (2.649) 
'frame of reference' -.2486939 * -.1814456 -.1963029 # -.1032554 

(-.1716) (-1.486) 
duur van acties .0786267 ** .1355839 

(2.096) 

constante 2.358318 2.869116 2.326002 
(5.599) (4.263) (4.691) 

R -squared (verklaarde .1235 .1730 .2813 
variantie) 
F 19.12 16.15 5.86 
Prob > F .0000 .0000 .0002 
#=p<.15 * = p < .1 ** =p < .05 *** = p < .01 **** = p < .001 

.........., 
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Tabel6.12 Drie verklaringsmodellen voor de invloed van milieucampagnes tussen 1975 en 1990 op de politieke besluitvorming, met 
ongestandaardiseerde en gestandaardiseerde· regressiecoêfficiênten ( t-waarden). 

verklarende variabelen model4: de gezamenlijke milieu-experts model 5: het uitgebreide model voor de model6: Blaugeers 

--------- g~~~ . .t!lijk~ milieu-e~rts ·----
B Beta B Beta B Beta 

gebruikte strategieên .0109769 .231137 .0086943 .1830722 .0050321 .0609294 
(1.448) (1.217) (.413) 

aantal participanten -.0455043 (log) -.1634588 -.0349022 (log) -.1253744 0.0000229 .0907622 
(-.938) (-.733) (1.397) 

(positieve) reactie van de .4486602 (dummy) .1491814 .5122574 (dummy)# .1703277 -.1954074 * -.2002872 
overheid (1.439) (1.521) (-1.868) 
aantal arrestanten -.0013943 -.0088264 -.000609 -.0038554 .2698894 .110449 

(-.0503) (-.172) (1.382) 
allientiesteun .5900396 ** .1482125 .5301576 * .1331707 .4966964 ** .1553686 

(2.119) (2.011) (1.896) 
aantal acties per .0268993 .1970405 .0266822 .1954498 -.0435025 -.1830164 
campagne (.796) (.770) (-.703) 
'frame of reference' -.2015978 * -.135132 .-.3884313 -.1519888 

(-1.729) (-1.227) 
aantal adviesraden -.0237956 # -.159938 

(-.1508) 
aantal gewonden -.0165008 -.0416664 

(-1.432) 
constante 1.905676 2.869116 2.858784 

(5.005) (4.263) (2.157) 
R-squared (verklaarde .1013 .1730 .1464 
variantie) 
F 1.91 16.15 4.45 
Prob > F .1111 .0000 .0012 
#=p<.15 * = p < .1 ** = p < .05 *** = p < .01 **** = p < .001 
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Tabel6.13 De interactie-effecten in de twee uitgebreide verklaringsmodellen voor de invloed van milieucampagnes tussen 1975 en 1990 op 
de publieke opinie en de politieke besluitvonning, met ongestandaardiseerde en gestandaardiseerde regressiecoefficienten (t). 

verklarende variabelen 

gebruikte strategieen 

aantal participanten 

(positieve) reactie van de overheid 

aantal. arrestanten 

allientiesteun 

aantal acties per 
campagne 
'frame of reference' 

aantal adviesraden 

duur van een actie 
(in dagen) 
interactie-effect: 
strategiegebruik bij bepaald aantal 
acties 
overheidsreactie bij een bepaald 
strategiegebruik 
aantal participanten bij een bepaald 
aantal acties 

model 7: het uitgebreide model voor de publieke 
opinie 
B 
.1244636 
(.827) 
.0000103 # 
(1.591) 
-.0167193 
(-.309) 
-.0132819 ** 
(-2.667) 
.1577606 
(1.098) 
.0685779 ** 
(2.390) 
-.2505875 * 
(-1.753) 

.0765495 * 
(1.967) 

-.0124787 # 
(-1.527) 

Beta 
.1874469 

.0774093 

-.0334985 

-.0915161 

.0936776 

.5467728 

-.1828272 

.132002 . 

-.3716857 

model 8: het uitgebreide model voor de politieke 
besluitvonninj__. 
B B~ 

-.0157159 (dummy) -.007834 
(-.069) 
.0655838 (log) .2355878 
(1.340) 
.1260141 .2319628 
(1.289) 
-.0096569 # -.0611316 
(-1.657) 
.4790412 * .1203308 
(1.938) 
.0464904 .3405474 
(1.414) 
-.1677828 * -.1124657 
(-1.800) 
-.0245118 # -.164752 
(-1.572) 

-.2668171 * 
(-1.904) 
-.0071142 * 
(-1.783) 

-.3231326 

-.4051505 



~ 

verklarende variabelen model 7: het uitgebreide model voor de publieke model 8: het uitgebreide model voor de politieke 
. opinie _ besluitvorming 

(vervolg tabel6.13) 

constante 

R -squared (verklaarde 
variantie) 
F 
Prob > F 
#=p<.lS * = p < .1 

2.648877 
(3.788) 

.1833 

15.08 
.0000 

** = p< .os *** = p < .01 **** = p < .001 

4.170283 
(4.056) 

.1964 

2.75 
.0155 
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Het besluitvonningsmodel van Huberts 

7 Het besluitvormingsmodel van Boberts 
7.1 Inleiding 

Nadat in het vorige hoofdstuk gezocht is naar succesfactoren bij milieucampagnes voor de 
publieke opinie en de politieke besluitvorming, zullen in de volgende vier hoofdstukken de 
gevonden succesfactoren voor de besluitvorming getoetst worden in twee kwalitatieve 
casestudies (hoofdstuk 9 en 10). Het doel daarbij is om een andere, meer objectievere 
invloedsmeting te gebruiken en meer naar het procesmatige karakter van de besluitvorming te 
kijken en de invloed die de milieubeweging daarbinnen heeft uitgeoefend. In plaats van de 
meningen van een beperkt aantal milieu-experts te gebruiken, zoals in hoofdstuk 6, zal in de 
hoofdstukken 9 en 10 een standpuntenanalyse worden uitgevoerd bij de gereconstrueerde 
besluitvorming tussen de overheid, milieubeweging en bedrijfsleven in twee casestudies. Op 
basis van deze analyse zal dan invloed worden toegewezen aan de milieubeweging en gepoogd 
worden deze invloed te verklaren aan de hand van de eerder gevonden succesfactoren. 

Het meten van de politieke invloed van de Nederlandse milieubeweging op de politieke 
besluitvorming is een probleem apart, waarop in hoofdstuk 8 dieper zal worden ingegaan. In dit 
hoofdstuk zal het besluitvormingsmodel van Huberts besproken worden dat in deze scriptie het 
theoretische kader vormt voor het kwalitatieve onderzoek naar de successtrategieën (en daarmee 
de invloed) van de milieubeweging. De Stichting Natuur en Milieu kan wel meepraten in allerlei 
advies- en overlegorganen, maar inhoeverre wordt dit advies meegenomen in de besluiten die de 
minister vervolgens met de Tweede Kamer neemt? En als het besluit positief uitvalt voor de 
milieubeweging is dit dan wel dankzij de invloedspogingen van deze beweging of moet deze 
invloed aan andere factoren zoals maatschappelijke druk en druk door derden (politieke partijen, 
overheidsinstanties) worden toegeschreven? Of is misschien de politieke kleur van de minister en 
het kabinet van doorslaggevend belang? 

7.2 De fasen van politieke besluitvorming 

Om al deze factoren uit elkaar te trekken heeft Huberts in zijn proefschrift een model van het 
politieke besluitvormingsproces ontwikkeld. Huberts gaat uit van een input-output model waarbij 
particuliere organisaties (politieke partijen, protest- en pressiegroepen/organisaties) en 
overheidsinstanties (verschillende ministeries en lagere overheden) de beslissing van een 
politieke gezagdrager (de minister) proberen te beïnvloeden. Daarvoor moeten een aantal 
barrières overwonnen worden. 

Belangengroepen leveren input door hun belangen om te zetten in politieke eisen en/of 
steunbetuigingen daaraan. Vervolgens dienen die eisen de verantwoordelijke politieke 
gezagdragers te bereiken en zo op de politieke agenda te komen. Daarvoor moeten politieke 
gezagdragers op de hoogte zijn van deze eisen en vinden dat er een beslissing over genomen moet 
worden. Tenslotte moeten de politieke gezagdragers een beslissing nemen, dus of de eis 
inwilligen, eventueel met concessies, of verwerpen. 
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Hierdoor ontstaat een output in de vorm van regels, subsidies en voorzieningen, die op haar beurt 
weer kan fungeren als nieuwe input Op elke fase van het politieke besluitvonningsproces 
proberen zowel particuliere organisaties als overheidsinstanties hun invloed te laten gelden. Het 
model is hieronder in figuur 7.1 schematisch weergegeven. 

Figuur7.1 Het besluitvormingsmodel van Huberts. 

particuliere 
IHet Politieke Proces I organisaties 

L pressie - pressie pressie 

eisen/ 1 politieke 1 beslissing 1 OUTPUT 
...... steun -i agenda f--t politieke regels/ 

gezagsdrager subsidies/ 

l l l voorzieningen 

r pressie-- pressie pressie 

overheids-
instanties 

Zoals in het model te zien is, formuleren particuliere instanties, waaronder de milieubeweging, 
en overheidsinstanties eisen (en steun daarvoor), die als input dienen voor het politieke proces. 
De volgende fase in dit proces is het opstellen van de politieke agenda, waarbij de 
bovengenoemde instanties druk uitoefenen op de politieke gezagdrager om hun eisen op deze 
agenda te krijgen. Mocht dit lukken, dan gaat de volgende fase in waarin de gezagdrager een 
beslissing moet nemen over het agenda punt Ook in deze fase proberen de betrokken instanties 
druk uit te oefenen op de gezagdrager om de beslissing in hun voordeel uit te laten vallen. In de 
laatste fase van .het politieke proces moet deze beslissing omgezet worden in een concrete wet of 
regelgeving. Ook deze uitwerking proberen de particuliere en overheidsinstanties te sturen met 
het uitoefenen van druk. Het uiteindelijke resultaat, de output, is een wet of regelgeving die 
uitgevoerd dient te worden. 

In de praktijk zal de politieke besluitvorming niet altijd volgens dit vaste stramien verlopen 
waarbij alle vier de fases netjes achter elkaar doorlopen worden. Het is goed mogelijk dat een 
onderwerp al zelf op de politieke agenda is gezet door een politieke gezagdrager, waardoor het 
voor de milieu-beweging en andere instanties overbodig is om de eerste stap te zetten. Wel 
kunnen ze dan proberen om de beslissing over dit agendapunt in voordeel te sturen in de tweede 
fase van het politieke proces. Ook kan de beslissing al door de gezagdrager al genomen zijn en 
rest de milieubeweging slechts de mogelijkheid om te proberen de gezagdrager op andere 
gedachten te brengen, waardoor in feite weer een nieuwe proces wordt opgestart Deze 
voorgestelde wijzigingen dienen dan als input voor het nieuwe proces. 

De beslissing van de gezagdrager zal daarnaast niet alleen afhangen van de op hem of haar 
uitgeoefende druk en zijn eigen standpunt, maar ook van de politieke speelruimte waarin hij zich 
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bevind. Een minister bijvoorbeeld moet zich houden aan de afspraken in het regeerakkoord en de 
ruimte die voor hem gereserveerd is op de begroting. Hij of zij zal dus rugspraak plegen met het 
kabinet Zo is het mogelijk dat de gezagdrager eerst een beslissing in een ander 
besluitvormingsproces moet afwachten voordat hij zelf een beslissing kan nemen in het proces 
waar hij of zij zit Een voorbeeld is de Brede Maatschappelijk Discussie in 1981 over het 
kernenergiebeleid waardoor de overheid haar beslissing over de bouw van drie nieuwe 
kerncentrales moest uitstellen tot de uitkomsten van dit debat bekend waren. 

Het model is dus lang niet volledig, maar dat is ook niet de bedoeling van een model. Een model 
is slecht afspiegelijk van de werkelijk, het gaat er alleen om dat deze afspiegeling een 
verstandige samenvatting van de werkelijkheid is. De vier fasen in het besluitvormingsproces zijn 
fasen die vaak, maar niet persé tegelijkertijd en in de gemodelleerde volgorde, voorkomen in 
politieke besluitvormingsprocessen. 

7.3 De koppeling met het political process-model van Kriesi et aL 

Een interessante vraag is hoe dit model van Huberts zich verhoudt tot het eerder besproken 
'Political Proces' -model van Kriesi et al. (zie hoofdstuk 3). Al hoewel beide modellen zich bezig 
houden met twee verschillende verschijnselen: enerzijds het ontstaan van collectieve actie en de 
uitkomsten daarvan (Political Process-model) en anderzijds de politieke besluitvorming (Huberts' 
model) is hetjuist dit laatste punt dat hen samenbindt. De 'output' in het model vanHubertsis 
een uitkomst in het model van Kreisi et al. Zo onderscheiden de laatstgenoemde auteurs drie 
typen uitkomsten (zie § 3.5), waaronder substantiële uitkomsten. Dit waren nieuwe 
mogelijkheden voor de milieubeweging, concreet vertaald als invloed op de politieke 
besluitvorming. Deze invloed kan worden uitgeoefend in de verschillende fasen van het 
besluitvormingsproces, hetgeen door Huberts in kaart is gebracht met zijn model. 

Dit model van Huberts beschouw ik daarom als een specificering van een deel van het 'Political 
Process' -model van de Amsterdamse politicologen, namelijk het het interactiesysteem tussen de 
overheid en sociale bewegingen bij de politieke besluitvorming. Waar de Amsterdamse 
onderzoekers spreken van een interactie tussen de strategieën van autoriteiten en politieke 
uitdagers, heeft Huberts het over een vier-fasen model in de besluitvorming, waarbij particuliere 
organisaties (o.a. sociale bewegingen) in elke fase pressie uitoefenen op een politieke 
gezagdrager (de regering of de minister) om zijn of haar beslissing in hun voordeel te laten 
uitvallen. Pressie is dan weer naar het model van Kriesi et al. te vertalen als pogingen tot het 
uitoefenen van invloed. Indien deze pogingen succesvol zijn, is er sprake van daadwerkelijk 
uitgeoefende invloed, wat dan resulteert in een substantiële uitkomst in de vorm van een voor de 
milieubeweging voordelige wet, regelgeving of voorziening .. 

Nieuw aan het model van Huberts is de toevoeging van de overheidsinstanties als actoren in het 
besluitvormingsprocessen: ministeries kunnen elkaar ook bestrijden (en ondersteunen) in een 
besluitvormingsproces. Zelf zou ik er nog een derde type actor aan toe willen voegen: het 
bedrijfsleven. Zeker wat milieu-issues betreft zijn er ook grote belangen in het spel voor 
bedrijven, die daarom graag een mondje mee willen spreken in de besluitvorming. De 
milieubeweging heeft hun invloed al meerdere malen nadeling moeten voelen en zoekt ook 
steeds vaker, met het oog op een terugtredende overheid, het overleg op met het bedrijfsleven. 
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Ditzelfde gebeurt bij de overhei~ waarvan de milieuconvenanten een goed voorbeeld zijn. 
Onderstaande figuur 7.2 illustreert het de koppeling van beide modellen. 

Figuur 7.2. De koppeling van het besluitvormingsmodel van Duberts aan het political 
process model van Kriesi et at. 
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Het 'Political Process' -model kan op haar beurt het model van Huberts weer aanvullen. Bij 
Huberts lijkt er meer sprake te zijn van eenrichtingsverkeer: particuliere organisaties en 
overheidsinstanties oefenen druk uit op een politieke gezagdrager die uiteindelijk een beslissing 
neemt Maar ook deze gezagdrager kan proberen om de partijen naar zijn of haar hand te zetten 
of onschadelijk te maken: er is dan sprake van interactie, zoals de Amsterdamse politicolgen 
veronderstellen. Voor de figuur hierboven betekent dat, dat de pijlen tussen het woord 'pressie' 
en elke besluitvormingsfase beide kanten oplopen en dat tussen de particuliere organisaties en de 
overheidsinstantie een hokje wordt geplaatst voor het bedrijfsleven (zie figuur 7.2). De uitdagers 
in het model van de Amsterdamse politicologen zijn in het model van Huberts te vertalen als 
particuliere (maatschappelijke) organisaties en de overheid bestaat in dit model enerzijds uit de 
politieke gezagdrager die een beslissing moet nemen en anderzijds de overheidsinstanties die 
invloed proberen uit te oefenen op deze beslissing. Alleen verstaat Huberts onder particuliere 
instanties niet alleen politieke uitdagers (sociale bewegingen) maar ook, zoals gezeg~ het 
bedrijfsleven. 

Het 'Political Process' -model van de Amsterdamse politicologen kan nog op een andere 
manier het model van Huberts aanvullen. Zoals al bij de bespreking van Huberts model werd 
aangekaar~ neemt een gezagdrager een politieke beslissing niet in het luchtledige. Hij maakt 
deel uit van een politieke structuur waar hij of zij ook van afhankelijk is en ruggespraak mee 
moet houden. De poltieke mogelijkheden structuur die Kreisi et al ontwikkeld hebben bij hun 
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model is een manier om deze politieke omgeving te vertalen. De politieke tegenstellingen in 
een land, de formele institutionele structuur van dat land, de dominante strategie van 
overheid en de politieke machtverhoudingen bepalen de speelruimte van de gezagdrager en 
zullen zijn beslissing mede beïnvloeden. 
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8 Het meten van politieke invloed: 
de reconstructie van besluitvormingsprocessen 

8.1 Inleiding 

Nu bekend is hoe het politieke besluitvormingsproces in elkaar steekt, is de volgende stap het 
onderzoeken ervan. Het grootste probleem bij het meten van invloed en effect daarvan is het 
vaststellen van causaliteit: is de beslissing van een minister het gevolg van een aanwijsbare 
invloedspoging van de milieubeweging? V oor het oplossen van dit probleem is~ volgens Huberts~ 
een nauwkeurige reconstructie nodig van het besluitvormingsproces dat aan een beslissing vooraf 
gaat (§7.4)~ maar eerst zal ik een definitie geven van invloed (§7.2) en een kort overzicht van het 
Nederlandse onderzoek op dit gebied (§7.3). De volgende vraag is dan welke 
besluitvormingsprocessen gereconstrueerd dienen te worden voor het vaststellen van de politieke 
invloed van de milieubeweging (§7.5) en ten tweede welke data daarvoor nodig zijn (§7.6). 

8.2 Definitie van invloed 

Voor ik kan gaan beginnen met het toewijzen van invl~ moet eerst helder zijn wat invloed 
uitoefenen nu precies inhoudt. Ik maak daarvoor gebruik van de definitie die Everts gefomiuleerd 
heeft bij zijn onderzoek naar van de binnenlandse beïnvloeding van buitenlands beleid in 
Nederland: 

''In general we can deflne injluence as a relationship between two actors that results in a 
situation in which one party, the injluencee, acts according to the demands of another 
party, the injluencer, after having taken notice of these demands, and when without these 
demands he would nothave acted or have acted diffèrently, i.e. when he avoids 
something which he wanted todoor does something which he wanted to avoid" 
(Everts, 1985, blz.ll). 

Het cruciale aspect zit hem in het laatste deel van deze definitie: er wordt alleen invloed 
uitgeoefend indien er een duidelijke gedragsverandering bij de gezagdrager zichtbaar is die niet 
zou hebben plaatsgevonden zonder de invloedspogingen van de beïnvloedende partij. Het meten 
hiervan is een uiterst moeilijke zaak. Everts realiseert zich dit ook: 

"Rea/ life is nota laboratory, in which one can asses the impact of one factor by 
changing it whi/e keeping all other factors constant: in rea/ life it is often virtually 
impossib/e to isolate the injluence of one factor from many others. "(Everts, 1985, blz.11). 

Daarom spreekt hij liever van een 'educated guess': niet invloed aantone~ maar het plausibel 
maken ervan. Ik probeer deze plausibiliteit zo groot mogelijk te maken door een nauwkeurige 
reconstructie van het besluitvormingsproces waarbinnen invloedspogingen plaatsvinden. 
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8.3 Nederlands onderzoek naar macht, invloed en besluitvorming 

V oor een scheiding van de verschillende standpunten is het nuttig om een kort overzicht te geven 
van het Nederlandse onderzoek naar macht, invloed en besluitvorming, en de verschillende 
tradities daarbinnen In zijn proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen onderscheidt Jaco 
Berveling (1994, blz. 45-50) een drietal onderzoeksgroepen met hun eigen methoden in het 
Nederlandse macht- en invloedsonderzoek: 

+ de intensief-kwalitatieve methode; 
+ proces-effectmethode; en 
+ netwerkanalyse. 

de intensief-kwalitatieve methode 
De eerste groep (Ab~ Hubertsen Van Noort) maakt gebruik van de intensief-kwalitatieve 
methode en richt zich daarbij sterk op beschrijvende case-studies om een zo nauwkeurig 
mogelijke analyse van besluitvormingsprocessen te maken Berveling heeft bij deze groep met 
name kritiek op het feit dat de grootte van invloed er niet mee vast te stellen is. Huberts komt 
volgens hem niet verder dan de kwalificatie 'geen', 'enige' of 'belangrijke' invloed per 
beslissing. Deze mate van invloed wijst hij toe op basis van een aantal geformuleerde regels en 
uitgangspunten (succes- en faalfactoren). De invloed van betrokkenen wordt gekwantificeerd 
door het vaststellen van een totale 'successcore' over alle beslissingen. 

proces-effectmethode 
De tweede groep bestaat uit onderzoekers rond Braam die uitgaat van de 'proces-effectmethode'. 
Kenmerkend voor deze methode is de nadruk die wordt gelegd op een zo nauwkeurig mogelijke 
meting onder zo vergelijkbare omstandigheden Invloed van een actor wordt vastgesteld aan de 
hand van de effecten die de actor teweegbrengt. De actoren richten zich tot de overheid om via 
beïnvloeding hun problemen op te lossen. V oor elke invloedspoging daarbij moet afzonderlijk 
een oorzaak-gevolg-relatie worden opgesteld. Ook bij deze methode wordt gebruik gemaakt van 
case-studies, maar door deze onder vergelijkbare omstandigheden te meten, zouden verstorende 
condities worden buitengesloten Kritiek heeft Berveling bij deze methode op beperkte 
toepasbaarheid: de analyse richt zich alleen op verdelingsvraagstukken en invloed wordt maar in 
één richting geanalyseerd: van vrager (milieubeweging) op beslisser (overheid). 

netwerkanalyse 
De derde groep, rond Mokken en Stokman, past netwerkanalyse toe. Daarbij wordt gepoogd om 
het netwerk van relaties tussen actoren die bij een besluitvormingsprocedure betrokken zijn in 
kaart te brengen De groep rond bovengenoemde onderzoekers richt zich op één aspect van 
macht, namelijk op de verbindingen tussen organisaties door middel van dubbelfuncties. Bij een 
dubbelfunctie bezit een actor in meer dan één organisatie een functie, bijvoorbeeld directeur en 
commissaris. Dergelijke verbindingen worden opgevat als invloedsnetwerken. In deze 
benadering ziet Berveling het meeste heil (wat niet verwonderlijk is gezien het feit dat Stokman 
en Mokken zijn promotores zijn). Als kritiekpunt bij deze benadering noemt Berveling 'de 
intuïtieve benadering die gelegd wordt tussen netwerkstructuur en besluitvormingsprocessen. Dit 
krititiekpunt hoopt hij weg te nemen met een meer modelmatige, economische benadering geënt 
op Coleman. (Berveling, 1994, blz. 46-49) 
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8.4 Methoden in dit onderzoek 

Als uitgangspunt voor mijn onderzoek neem ik de intensief kwalitatieve methode, niet omdat 
deze methode mij beter lijkt dan de andere twee of het model van Berveling, maar om een balans 
te vinden in mijn onderzoek tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Alle drie de 
bovengenoemde methoden hebben een eigen invalshoek en, zoals zo vaak in sociaal 
wetenschappelijk onderzoek, beschrijven ze elk een eigen deel van de werkelijkheid. De kunst is 
om deze verschillende invalshoeken bij elkaar te brengen om een zo volledig mogelijk beeld van 
de werkelijkheid te krijgen. Te vaak wordt er een grote (vaak kunstmatige) scheiding gemaakt 
tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek, terwijl deze tweede soorten methoden elkaar prima 
kunnen aanvullen. Kwantitieve onderzoekers verwijten kwalitatieve collega's niet toetsbare, 
beschrijvende resultaten te produceren, terwijl deze laatsten de kwantitatieve onderzoekers 
verwijten onrealistische en abstracte voorstellingen van de werkelijkheid te geven. Kwantitatieve 
gegevens kunnen naar mijn mening prima dienen om trends weer te geven en maken makkelijker 
generalisaties mogelijk, maar blijven vaak oppervlakkig. Met kwalitatieve gegevens zijn 
onderzoekers beter in staat om een dieptebeeld te geven, maar de resultaten zijn moeilijk te 
generaliseren en eenduidig vast te stellen. Het hangt dus van de vraagstelling af welke methode 
het beste past Door beide methoden toe te passen ontstaat volgens mij het volledigste beeld: 
zowel in de breedte (trendmatig) als in de diepte (procesmatig). 

Deze scriptie is een bescheiden poging daartoe: kwantitatief onderzoek vormt de cijfermatige 
onderbouwing die een statistisch toetsing van het political process-model mogelijk maakt. 
Belangrijke invloedsfactoren die bij deze analyse naar voren komen, worden vervolgens onder de 
loep genomen in een tweetal besluitvormingsprocessen. Door deze factoren het hele proces door 
te volgen is naar mijn mening veel preciezer vast te stellen wat hun invloed is, wanneer deze 
invloed het sterkst is en in welke combinatie van factoren. 

In kwantitatieve modellen, zoals het model van Berveling wordt vaak alleen de link beschikbare 
middelen en de genomen beslissing bekeken en op basis daarop invloed berekent, terwijl dat 
niets hoeft te zeggen over de werkelijk ingezette middelen. Iets wat wel mogelijk is in een 
procesmatige kwalitatieve analyse waar de input van alle actoren gedurende het 
besluitvormingsproces wordt vergeleken. Alleen kan deze invloed niet in een getal worden 
uitgedrukt, zoals bij een kwantitatieve analyse het geval is. Maar je kunt je afvragen hoe een 
gekwantificeerde invloed te interpreteren valt als daarvoor allerlei onrealistische aannames 
gemaakt worden, zoals het operationaliseren van standpunten als een simpel voor ( + 1) of tegen (-
1). Kwalitatieve analyse maakt een nauwkeurige inhoudelijke analyse van alle standpunten 
mogelijk. 

Berveling verdedigt zich hier met het argument, dat een model een vereenvoudigde voorstelling 
van een deel van de sociale werkelijkheid en dat het juist de bedoeling is om met een beperkt 
aantal essentieel geachte elementen verschijnselen te voorspellen. Maar ik zet vraagtekens bij de 
mogelijkheid om deze sterk versimpelde voorstelling te generaliseren naar de complexe praktijk. 
Natuurlijk speelt deze vraag ook voor kwalitatieve data, maar op een andere manier. Kwalitatieve 
data ligt meestal dichter bij de praktijk, maar is vaak gebaseerd een klein aantal cases wat het 
weer moeilijker maakt om te generaliseren. Daarom valt volgens mij het meeste profijt te halen 
uit een combinatie van beide methoden, waarin de nadelen van ene methode bestreden worden 
met de voordelen van de andere methode. 
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8.5 De reconstructie van besluitvormingsprocessen 

Uit de defmitie van invloed en het verschijnsel anticipatie blijkt al dat het meten van invloed een 
lastig causaliteitsprobleem is. Gélukkig hoef ik daarvoor het wiel niet opnieuw uit te vinden. Zo 
stelt Huberts, in navolging van Braam (1973), bij zijn onderzoek naar de besluitvorming bij 
rijkswegen dat er bij een causale relatie (A =>B) aan drie eisen moet worden voldaan: 

1) A en B moeten gezamenlijk variëren; 
2) er moet sprake zijn van asymmetrie, oftewel een tijdsverloop; en daarnaast 
3) van niet schijnbaarheid: het gevonden verband mag niet (weg)verklaard worden door een 

derde achterliggende variabele. 

Concreet: het standpunt van de milieubeweging moet volgens hetzelfde patroon veranderen als 
dat van de minister en de standpuntswijzing van de milieubeweging moet vooraf gaan aan een 
soortgelijke stap door de minister, waarbij geen sprake is van andere factoren die het verband 
verklaren, bijvoorbeeld het aantreden van een nieuwe gezagsdrager. 

Bij het meten van invloed maakt Huberts een belangrijk onderscheid tussen invloed uitoefenen 
op de politieke besluitvorming en doelbereiking. Belangengroepen kunnen ook profijt hebben 
van een beslissing (en daarmee gestelde doelen bereiken) zonder dat 'm invloed op de'm 
beslissing hebben uitgeoefend Braam (1973, blz. 33-34) spreekt in zo'n geval van het 
verschijnsel 'anticipatie': B komt tegemoet aan de wensen en voorkeuren van A vooruitlopend op 
invloedspogingen van A B verwacht namelijk dat A invloedspogingen zal doen en vervult, om A 
voor te zijn, bij voorbaat diens wensen. Maar in dat geval heeft A geen invloedspoging 
ondernomen Daarnaast kan een beslissing of gedragsverandering van B ook het gevolg zijn van 
andere actoren of factoren. Zo kan een beslissing van de overheid die gunstig is voor de 
milieubeweging ook te danken zijn aan bijvoorbeeld dwarsliggende gemeentebesturen of 
bezuinigingen bij de overheid V oor het vaststellen van de effectiviteit van de strategieën die de 
milieubeweging volgt. moeten beide zaken opgaan: de milieubeweging moet met haar strategieën 
invloed uitoefenen en de'm invloed moet leiden tot een beslissen die voor hen profüt oplevert. 

Om te kijken of aan de drie causaliteitseisen (gezamenlijk variëren, asymmetrie en niet
schijnbaarheid) voldaan wordt, is een nauwkeurige reconstructie nodig van het 
besluitvormingsproces dat aan een beslissing vooraf gaat In de reconstructie moeten alle actoren 
en hun invloedspogingen en daarnaast het precie'm doen en laten van de gezagsdrager worden 
opgenomen Invloed kan dan binnen dit proces worden vastgesteld op basis van drie factoren: 

+ belang/doeleinden; 
+ tijd; en 
+ afstand/toegang tot de gezagsdrager. 

De beslissing van de gezagsdrager moet tenminste gedeeltelijk tegemoet komen aan de belangen 
en de doeleinden van de actor die invloed probeert uit te oefenen. Daarnaast geldt dat naarmate 
de tijd tussen de invloedspoging en de standpuntverandering van de gezagsdrager korter is, de 
uitoefening van invloed waarschijnlijker is. Tenslotte heeft een actor meer invloed als hij of zij 
vaker een persoonlijker toegang1 heeft tot de gezagdrager (Huberts, 1988, blz. 64-67). 
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8.6 Selectie van besluitvormingsprocessen 

De vraag die overblijft is nu welke besluitvormingsprocessen onder de loep dienen te worden 
genomen. Omdat ik het verschil in strategieëngebruik binnen de milieubeweging wil meenemen 
als effect op de besluitvorming (zie hypothese 7) zoek ik besluitvormingsprocessen waarbij de 
Stichting Natuur en Milieu (SNM) en Vereniging Milieudefensie (VMD) betrokken zijn geweest 
en waarbij deze betrokkenheid zichtbaar kan worden gemaakt. De Stichting Natuur en Milieu is 
namelijk in hoofdstuk 2 gedetineerd als een op beleidsbeinvloeding gerichte milieuorganisatie, 
terwijl de Vereniging Milieudefensie te boek staat als een meer op mobilisatiegerichte 
milieuorganisatie. Volgens hypothese 7 (§ 4.9) zal de overheid positiever reageren op de meer 
gematigde strategieên van SNM. Eén van de vragen die ik in de reconstructie van de 
besluitvormingsprocessen wil onderzoeken is of deze positievere reactie zich ook uit in een 
grotere invloed van de SNM op de politieke besluitvorming. 

Voor het maken van een keuze, maak ik daarnaast gebruik van een onderscheid dat Kriesi et al. 
eerder gemaakt hebben, namelijk tussen high en low profile issues. Dit houdt in issues die wel 
(high profile) of niet (low profile) gevoelig liggen in de politieke arena, omdat er grote 
(persoonlijke) belangen mee gemoeid zijn. De verwachting is dat bij high profile issues het 
politieke systeem meer gesloten zal zijn voor de eisen van de milieubeweging, waardoor zij 
minder mogelijkheden hebben om invloed uit te oefenen op dit politieke systeem. Door 
besluitvormingsprocessen van high en low profile issues met elkaar te vergelijken, hoop ik deze 
invloedsbeperking aan te kunnen tonen. De milieubeweging zal bij high- profile issues andere 
politieke wegen moeten bewandelen om haar zin te krijgen dan bij !ow-profile issues. 
Bijvoorbeeld Via het mobiliseren van haar achterban en het beïnvloeden van de publieke opinie 
om zo indirect de politieke gezagdrager te beinvloeden. Bij politiek gevoelige onderwerpen 
verwacht ik dus meer gebruik van radicalere, op mobilisatie gerichte strategieên, dan bij de 
politiek ongevoelige onderwerpen. De 'issue profile' van een onderwetp bepaalt dus mede het 
succes van de strategieën die de milieubeweging gebruikt bij een bepaald onderwetp en is 
daarmee een factor van succes die ik toevoeg aan de analyse. 

Hyp.9. Indien de Nederlandse milieubeweging low-profile issues aandraagt, zal zij een grotere 
toegang krijgen tot de overheid dan wanneer zij voor high-profile issues kiest, omdat low
profile issues geen bedreiging vormen voor de politieke autoriteiten en daardoor in staat 
zijn om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. 

Hyp.lO.De milieubeweging zal in het geval van high-profile issues meer gebruik maken van 
agressievere op mobilisatiegerichte acties om ondanks de grotere geslotenheid van de 
overheid toch met haar eisen door te dringen tot deze overheid. 

Een echte toetsing is hier alleen niet mogelijk omdat het maar om twee cases gaat, dit is de 
weinig om gerichte uitspraken over de invloed van 'issue profile'. Wel kan er gezocht worden 
naar aanwijzingen voor dit verband 

Een andere belangrijke factor bij de keuze van besluitvormingsprocessen is de rol van het 
bedrijfsleven. Steeds vaker zoekt de milieubeweging als gevolg van de terugtredende overheid 
contact met het bedrijfsleven. Ook de overheid zoekt het bedrijfsleven op als onderhandelings
partner bij milieuproblemen door bijvoorbeeld het sluiten van zogenaamde milieuconvenanten: 
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milieuafspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven Een voorbeeld is de richtlijn over de 
uitstoot van minder schadelijke uitlaatgassen uit auto's. De Europese autoindustrie levert nu 
volgens afspraak auto's die minder kooldioxide uitstoten. In de casestudies wil ik de rol van het 
bedrijfsleven mede-onderzoeken. 

In navolging van Kriesi et al. bekijk ik de relatie tussen de overheid en de milieubeweging, met 
daarbij ook de rol van het bedrijfsleven, die bij Huberts valt onder het kopje particuliere 
organisaties. Daarnaast maak ik net als Huberts onderscheid tussen de verschillende 
overheidsactoren. De overheid is geen monolitische organisatie maar bestaat uit verschillende 
lagen en departementen met eigen belangen die eveneens invloed proberen uit te oefenen op de 
besluitvorming van hun collega's in het Kabinet en de Tweede Kamer. 

Het onderwerp milieuconvenanten illustreert op een goede wijze het spanningsveld tussen de drie 
actoren die ik wil onderscheiden in mijn theoretisch model. In Nederland zijn er sinds midden 
jaren tachtig 72 lnilieuconvenanten gesloten. Bedrijven komen er steeds meer achter dat ze 
wettelijke regels en voorschriften kunnen vermijden door het sluiten van een convenant. Een wet 
krijgen re opgelegd, over een convenant kunnen ze onderhandelen. Dat is ook de reden dat de 
milieubeweging niet erg gebrand is op convenanten Ze worden gesloten in achterkamertjes, 
waardoor de milieubeweging geen zicht heeft op de deals die dan gemaakt worden. Of zoals J. 
Biekart van de Stichting Natuur en Milieu aangeeft: "Een milieuorganisatie kan naar de rechter 
stappen als een bedrijf de wet negeert, maar je kunt niet in beroep gaan tegen een convenant. "1 

Toch probeert ook de milieubeweging in de situatie van een terugtredende overheid convenanten 
te sluiten met het bedrijfsleven of tenminste aan de onderhandelingstafel te komen bij het sluiten 
van convenanten tussen de overheid en het bedrijfsleven. 

Op basis van deze twee onderscheiden heb ik gekozen voor de volgende twee cases: enerzijds 
de besluitvorming rond de kerncentrale in Dodewaard en anderzijds de besluitvorming rond 
het Tweede Convenant Verpakkingen. Voor beide cases zal ik het besluitvormingsproces 
reconstrueren op basis van de input van de drie actoren (overheid, bedrijfsleven en de 
milieubeweging). 

case 1 
De kerncentrale in Dodewaard is een voorbeeld van een case die high profile begon: in de 
tweede helft van de jaren zeventig ontstond er een brede beweging tegen deze kerncentrale 
met een climax in 1981, toen een blokkade van de kerncentrale door 15.000 milieu-activisten 
door de Mobiele Eenheid uit elkaar werd geslagen. Na deze actie nam de publieke en 
politieke belangstelling snel af en versplinterde de anti-kernnenergiebeweging in Nederland. 
Vanaf dat moment werd de kerncentrale een low profile issue. Uiteindelijk besloot de SEP, 
de vereniging van electriciteitsbedrijven die eigenaar was van de centrale, vijftien jaar later 
om de kerncentrale te sluiten uit economische overwegingen. Ook hier geldt de vraag wat de 
rol daarbij is geweest van de milieubeweging. Deze case is dus als geheel niet eenduidig te 
kwalificeren als high of low profile. Maar het is juist interessanter om te kijken naar de 
ontwikkelingen van high naar low profile en het effect dat dit gehad heeft op de invloed van 
de milieubeweging. De overheid wordt in deze case gezien als de uiteindelijke 

1 zie het artikel "Convenant moet bedriiven in EU milieubewuster maken" in de Volkskrant van 30 december 1996. 
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beslissingnemer, omdat zij aan de SEP vergunningen moet verlenen voor de expoitatie van de 
kerncentrale. 

case 2 
Het Tweede Convenant Verpakkingen is een vervolg op het eerste Convenant 
Verpakkingen dat de overheid in 1991 sloot met de verpakkingsindustrie. Daarin werden 
afspraken gemaakt over het terugdringen van de afvalberg. Het verpakkingscovenant is één 
van de vele milieuconvenanten die de overheid in de loop der jaren met het bedrijfsleven 
heeft gesloten. In deze case zal de rol van het bedrijfsleven daarom nadrukkelijker aan de 
orde komen. Het tweede verpakkingsconvenant kwalificeer ik als een low profile case: het 
had geen hoge prioriteit op de politieke agenda en in de publieke opinie werd er nauwelijks 
over gesproken. Toch heeft de milieubeweging zich actief bemoeit met de totstandkoming 
ervan. De vraag is wat het effect van deze bemoeienis is geweest. Bij deze case zijn er twee 
beslissingnemers, omdat er sprake is van een ~contract' tussen twee partijen: de overheid en 
de verpakkingsindustrie. 

8. 7 Dataverzameling 

Om deze twee besluitvormingsprocessen te reconstrueren heb ik informatie nodig over alle 
betrokken actoren en hun invloedspogingen en het preciese tijdstip van deze pogingen. Met 
deze informatie ben ik dan in staat om een tijdsverloop te construeren waarbinnen ik invloed 
probeer toe te wijzen aan de verschillende actoren op basis van de factoren belang, tijd en 
afstand/toegang tot de gezagdrager. 

De gegevens over de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard en het afsluiten van het 
nieuwe Convenant Verpakkingen zijn verzameld uit vier verschillende bronnen. Allereerst de 
archieven van Stichting Milieu en Natuur en de Vereniging Milieudefensie zelf Beide 
organisaties brengen een maandblad uit en hebben een bestuur dat jaarlijks rapporteert aan de 
leden op de ledenvergaderingen. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van bibliotheken die 
gespecialiseerd zijn op milieuonderwerpen. Zo beheert de Vereniging Milieudefensie (VMD) 
samen met IVN (Vereniging voor natuur- en milieueducatie) een bibliotheek onder de naam 
Landelijk Inforn1atiepunt Natuur- en Milieu Educatie. Dit Landelijk Informatiepunt beheert 
een databank met ruim 25.000 titels, waaronder literatuur, milieutijdschriften, lesmateriaal 
en audio-visuele middelen. Een andere milieubibliotheek wordt beheerd door de stichting 
LAKA (Landelijk Anti-Kernenergie Aktiecomite ). Deze stichting beschikt over een 
documentatie en onderzoekscentrum naar kernenergie op. het Ketelhuisplein in Amsterdam. 
De documentatie bestaat uit een grote verzameling van krantenartikelen, beleidstukken en 
boeken. 

De volgende bronnen zijn uit deze vier archieven verzameld: 

• reporten, aantekeningen en brochures over deze vier onderwerpen~ 
• alle jaarlijkse verslagen (voor SNM van 1972 t/m 1996, voor VMD van 1975 t/m 1996); 
• alle beleidsplannen; 
• alle periodieken (voor SNM "Natuur en Milieu'* vanaf 1972 t/m 1997 en voor VMD 

"Milieudefensie": vanaf 1990 t/m 1997, beide verschijnen tien maal per jaar); 
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Alle deze materialen zijn doorgelicht op het voorkomen van de begrippen Dodewaard, 
kernenergie, afvalwet/-problematiek, convenant, en verpakkingsconvenant Stukken waarin 
deze begrippen voorkomen werden gekopieerd. Om te voorkomen dat bruikbaar materiaal 
verloren ging, werden hele teksten geselecteerd, gecopieerd en opgeslagen. Dit leverde in 
totaal 145 documenten op varierend in grootte van 1 pagina tot 25 pagina's. Gesoorteerden 
genummerd naar bron en onderwerp is volgende indeling te maken: Stichting Natuur en 
Milieu 68 documenten; Vereniging Milieudefensie 66 documenten; andere bronnen (kranten, 
nota's etc.) 11 documenten. Van de 145 documenten hadden 48 documenten specifiek 
betrekking op de kerncentrale in Dodewaard en 38 documenten specifiek op het 
verpakkingsconvenant 59 documenten hadden op beide onderwerpen betrekking of 
handelden ov~r de milieubeweging en de overheid in zijn algemeenheid. 

Daarnaast zijn interviews gehouden met medewerkers van een drietal milieuorganisaties. 
Voor de Stichting Natuur en Milieu waren dat prof.dr. Reinderts en drs. Henk Blaugeers, 
voor de Vereniging Milieudefensie dhr. Wim Kersten en voor het LAKA dhr. Dirk. Dhr. 
Reinderts en Blaugeerts waren actief betrokken bij het verpakkingsconvenant, terwijl de dhr. 
Kersten en Dirk zich intensief hebben bezig gehouden met de kerncentrale in Dodewaard. 
Tenslotte is dr. Hein-Anton van der Heijden, politicoloog aan de Universiteit van 
Amsterdam, als externe milieudeskundige gernterviewd. Alle interview zijn schriftelijk 
uitgewerkt. Daarnaast is aan al deze personen een schriftelijke enquête voorgelegd over de 
invloed van de milieubeweging bij verschillende milieucampagnes tussen 1975 en 1989 op 
zowel de publieke opinie als de politieke besluitvonning (zie hoofdstuk 5 en bijlagell). 

Tenslotte heb ik achtergrond infonnatie verzameld via het internet-archief 
(http://www.volkskrantnl) van de Volkskrant door artikelen op te vragen met betrekking tot 
beide case-studies. 
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Eindnoten 

1 Van Noort is het oneens met deze laatste factor; hij is bang voor een circelredenering: 

"Toegang hebben tot de gezagsdrager ofwel relaties en contacten is één van de 
hulpmiddelen die een actor kan mobiliseren, naast mankracht, financiën en 
deskundigheid De doeltreffendheid van het hulpmiddel 'relaties en contacten' kan mijn 
inziens niet het uitgangspunt van invloedsonderzoek zijn. Het is juist de vraag of 
dergelijke contacten inderdaad effectiever zijn dan andere hulpmiddelen." 
(Van Noort, 1988, blz.82). 

Een antwoord op deze vraag hoop in in mijn analyses te vinden door enerzijds de invloed van 
deelname aan adviescolleges van de overheid op het succes van milieucampagnes te bepalen en 
ariderzijds het effect van de strategieen van de milieubeweging op het aantal adviesraden waarin 
zij deelnemen. Met andere woorden: leidt meer deelname aan adviescolleges van de overheid tot 
meer succes in de politieke besluitvorming of is een hogere deelname aan deze colleges juist het 
effect van invloedspogingen door de milieubewegingen? 

Afgezien van deze vraag denk ik dat Van Noort en Huberts dichter bijelkaar zitten dan ze zelf 
vermoeden. De invulling die Huberts geeft aan de factor 'toegang hebben tot een gezagdrager' 
wijst meer op een procedurele toegang tot de gezagdrager dan op een relatie met hem of haar. 
Letterlijk zegt Huberts: 

''Daarbij denk ik met name aan de gevolgen van procedures voor de relatie tussen 
protest- en pressiegroepen en de gezagdrager. [..]procedures zijn medebepalend voor de 
hoogte van de formele drempels die overschreden moeten worden wil een eis de politieke 
agenda bereiken." (Huberts, 1989, blz. 76). 

Huberts heeft het dus over relaties en contacten binnen de formele procedures. De procedures 
bepalen de mate van toegang die een actor heeft tot een gezagdrager en daannee de 
mogelijkheden die een actor heeft om deze gezagdrager te beïnvloeden. Daarover zegt van Noort 
weer dat lobbyen, politiek-ambtelijke conflicten en onderhandelingen achter de schermen 
gebeurtenissen zijn die van groot belang zijn voor het verloop van de besluitvorming (Van Noort, 
1988, blz.80). 

Jaco Berveling verwijst naar het andere aspect van de factor 'toegang hebben tot een 
gezagdrager'. In zijn onderzoek naar macht, invloed en besluitvorming op twee Amsterdamse 
beleidsterreinen definieërt hij macht/invloed als een vermogen om (combinaties van) middelen in 
te zetten via relaties. Macht en invloed komen alleen in een relationeel raamwerk tot 
ontwikkeling. Relaties zijn dus noodzakelijk om middelen in te kunnen zetten. Relaties vormen 
toegangen tot anderen, of zoals Berverling het zegt: "posities die men inneemt in een netwerk van 
sociale relaties." (Berveling, 1997, blz. 66). 
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9 Het vaststellen van invloed en 
effectiviteit 1: 
de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard 

9.1 Inleiding 

In de volgende twee hoofdstukken zal ik voor de twee geselecteerde case-studies het 
besluitvormingsproces reconstrueren en daarbij invloed proberen toe te wijzen aan de 
milieubeweging. In dit hoofdstuk zal het besluitvormingsproces over Dodewaard behandeld 
worden. Ik begin met een stukje geschiedenis (§9.2) en zal op basis daarvan een aantal 
belangrijke momenten in de besluitvorming selecteren (§9.3.1) waar omheen ik de 
standpunten van de verschillende actoren zal bekijken (§9.3.2). Met behulp van deze 
standpunten-ontwikkeling tussen de actoren ben ik in staat om invloed toe te wijzen aan de 
milieubeweging (§9.5). Deze invloed zal tenslotte vergeleken worden met het voorkomen van 
de in hoofdstuk 6 gevonden succesfactoren bij de besluitvorming rond Dodewaard (§9.6). 

9.2 De geschiedenis van de kerncentrale in Dodewaard 

De actoren die betrokken waren bij dit besluitvormingsproces zijn de regering, met name de 
kabinetten-Den Uyl, Van Agt en Lubbers, de NV Samenwerkende Electriciteitsbedrijven (SEP; 
de eigenaar van de kerncentrale in Dodewaard), en de anti-kernenergiebeweging, waaronder de 
'Dodewaard-Gaat-Dicht' -beweging, Stroomgroep Dodewaard, Actiecomité Dodewaard en Actie 
Strohalm. De SEP nam op grond van een in 1963 uitgebracht advies van de Industriële Raad voor 
de Kernenergie het initiatief tot de bouw van een kerncentrale in het Gelderse Dodewaard Deze 
centrale, die in 1968 gereed kwam, was bedoeld als een proefreactor en had daarom ook maar 
een beperkt vermogen van 50 megawatt (Ter vergelijking: de kerncentrale in Borssele heeft een 
vermogen van 480 megawatt). 

Pas na de bouw van deze twee kerncentrales besloot het toenmalige kabinet-Den Uyl de 
ontwikkeling van kernenergie te sturen. De regering was geschrokken door de oliecrisis in 1973 
en wilde minder afhankelijk worden van aardgas en de invoer van aardolie en meer gebruik 
maken van kolen en kernenergie. In 1974 besloot het kabinet daarom drie kerncentrales te laten 
bouwen van elk 1000 megawatt Op 9 februari 1977 publiceerde het kabinet haar 
beleidsvoornemen waarin ze de gewenste lokaties bekend maakte voor de drie kerncentrales. Dit 
voornemen stuitte op grote maatschappelijke weerstand en luidde tijden van grote bloei in voor 
de Nederlandse anti-kernenergie beweging, die een climax had in 1980 en 1981 met twee 
blokkades van de kerncentrale in Dodewaard, waarbij de laatste blokkade uit elkaar werd 
geslagen door de Mobiele Eenheid (ME). Door alle maatschappelijke onrust en kritiek op het 
beleidsvoornemen besloot het kabinet-DenAgt in 1978 tot een maatschappelijke discussie over 
de toepassing van kernenergie voor electriciteitsopwekking. 
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het eerste verzet 
Eind 1975 rees het eerste verzet tegen de kerncentrale Dodewaard. Drie inwoners van 
Dodewaard richten toen, naar aanleiding van berichten in de kranten van 14 november 1975 dat 
er een aantal vaten met radioactief afval buiten de kerncentrale onder een zeildoek lag 
opgeslagen, de 'Stroomgroep Dodewaard' op. De stoomgroep stuurde in januari 1976 een 
protestbrief aan het gemeentebestuur, enkele ministeries en de directie van de kerncentrale, 
vergezeld van vijfhonderd in Dodewaard opgehaalde handtekeningen Deze actie is illustratief 
voor het verzet tegen de Nederlandse kernobjecten in de eerste helft van de jaren zeventig: ze 
bestond vooral uit procederen en handtekeningenacties en was lokaal van karakter. Wel speelden 
de Stichting Natuur en Milieu en De Vereniging Milieudefensie een belangrijke rol in het 
organiseren en stimuleren van dit verzet. De politiek was nog verdeeld De kleine politieke 
partijen PPR en PSP keerden zich tegen kernenergie, maar de PvdA en CPN waren voorstanders 
van een vreedzame toepassing van kernenergie. Wel waren :re tegen het gebruik van het 
bijprodukt plutonium voor de aanmaak van kernwapens. 

Een andere protestgroep, het actiecomité 'Stop Dodewaard', werd op 21 april 1979 opgericht 
door de inwoners van Deest, een dorp dat tegenover Dodewaard aan de Waal ligt De:re 
protestgroep ontstond naar aanleiding van een ongeval met de kerncentrale in Harrisburg, USA, 
waar zelfs even een 'nuclear meltdown' dreigde, doordat het inwendige van de kerncentrale Three 
Miles Island 2 ernstig beschadigd raakte. De twee juristen die deeluitmaakten van dit comité 
lieten geen mogelijkheid onbenut om te procederen, maar verder dan dat gingen de acties van 
deze beweging niet Een andere actiegroep genaamd 'de Actie Strohalm' liet van zich horen met 
de actie 'Stop Dodewaard nou door giroblauw'. Door mensen hun elektriciteitsrekening gespreid 
te laten betalen, zou de administratie van de electriciteitsbedrijven, die aandeelhouders waren van 
de kerncentrale Dodewaard, belast worden en zouden deze bedrijven onder druk worden gezet 
om zich terug te trekken uit deze onderneming. Overigens had deze actie door gebrek aan 
belangstelling niet veel succes. 

In de tweede helft van de jaren :reventig waarin het Landelijke Energie Komitee (LEK), een 
samenwerkingsverband van politieke partijen en een aantal milieuorganisaties, leiding gaf aan de 
anti-kernenergie beweging, werd besloten de nadruk te leggen op de strijd tegen de bouw van 
nieuwe kerncentrales. Het LEK baseerde zich op schattingen dat het aantal tegenstanders van de 
bouw van nieuwe centrales groter was dan het aantal voorstanders van sluiting van de bestaande 
centrales. Dit leidde tot een patstelling: van uitbreiding van kernenergie was voorlopig geen 
sprake, maar evenmin van het stoppen met kernenergie. Dit leidde tot een toenemende 
verdeeldheid binnen de anti-kernenergiebeweging, waardoor radicale groeperingen, zoals de SP 
(Socialistiese Partij), de Internationale Kommunisten Bond (IKB) en de onafhankelijke 
socialistische studentenbonden in Nijmegen zich afscheidden. 

De acties van de Stoomgroep Dodewaard in de:re jaren waren het aantekenen van bezwaar en 
beroep tegen de verlening van een vergunning volgens de Kernenergiewet en tegen een 
bouwvergunning voor een afvalopslaggebouw. De radicalisering was ook merkbaar in de strijd 
tegen de kerncentrale Dodewaard. De Gelderse Stroomtroepen (de Nijmeegse anti
kernenergiebeweging) organiseerden met pinkstereo 1980 een tentenkamp, waar ze aan de 
enkele duizenden aanwezigen voorstelden een massale openbare bezetting van de kerncentrale 
Dodewaard te organiseren. Dit werd echter een blokkade van de kerncentrale in het najaar van 
1980: de Dodewaard-Gaat-Dicht beweging was geboren. Deze beweging groeide uit tot in totaal 
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zo'n driehonderd basisgroepen in het land met elk tien tot vijftien leden. De blokkade in 1980 
trok zo'n 15.000 deelnemers. Maar de kerncentrale ging niet dicht, daarom organiseerde de 
beweging nog een blokkade in 1981, maar dat liep uit op een gewelddadige confrontatie met de 
ME, die onder een regen van traangas charges uitvoerde op de menigte actievoerders die tenslotte 
moesten vluchten. 

Maatschappelijke Discussie Energiebeleid 
In juli 1981 ging de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid (MDE) van start. De procedure 
voor een planologische kernbeslissing over de bouw van drie nieuwe kerncentrales werd tijdelijk 
stopgezet Op 23 januari 1984 kwam de stuurgroep MDE met een eindrapport: een grote 
meerderheid. van de deelnemers was tegen uitbreiding van kernenergie, de meningen over 
sluiting van de twee bestaande kerncentrales eindigde in een gelijkspel. Het advies van de 
stuurgroep aan de regering was daarom om de bestaande kerncentrales open te houden, maar 
geen nieuwe kerncentrales te bouwen. Dit hield de regering niet tegen om haar plan voor de 
bouw van twee nieuwe kerncentrales door te zetten. Op 27 januari 1986 sprak de regering
Lubbers haar voorkeur uit voor de lokaties Borssele, Berns en Maasvlakte. Zij was van mening 
dat het toekomstige decentrale vermogen (warmte-kracht-koppeling, stadsverwarming en 
duurzame energie, zoals zonne- en windenergie) lager lag dan de stuurgroep inschatte en dat de 
risico's van kernenergie ook minder waren dan gedacht werd 

Dit ontmoedigde volgens Van Noort (1988, blz. 193-210) grote delen van de anti-kernenergie 
beweging; velen waren de strijd na al die jaren moe en zochten hun toevlucht bij anti
militaristische groeperingen of verplaatsen hun blik naar de kruisvluchtwapens. Dit concretere 
onderwerp leek meer kans op succes te bieden dan de strijd tegen kernenergie. Dit betekende de 
ondergang van de Dodewaard-Gaat-Dicht beweging. De beweging had het ultieme middel 
geprobeerd (blokkades) en toch was het niet gelukt om de centrale dicht te krijgen. In de media 
was ondertussen door een politiek journalist een discussie opgestart over de geweirlsvraag naar 
aanleiding van het geweldadige einde van de blokkade in 1981. De overheid gebruikt deze 
discussie volgens Dirk Bannink (LAKA) om de milieubeweging op te splitsen in een geweldadig 
(kraakgroepen) en een gematigd deel. Dit had ook resultaat: er ontstond onrust onder de 
plaatselijke bevolking waar ultra-rechts handig op inspeelde en veel aandacht aan besteedde. 
Frapant genoeg trad justitie niet op tegen deze dreiging van ultra-rechts. 

Het verzet tegen de kerncentrale Dodewaard bleef in de jaren tachtig (1982-1988) beperkt tot 
procederen, alleen de dumping van radioactief afval bleek mensen nog te kunnen mobiliseren. 
De milieubeweging koos ook voor een andere manier van actie voeren: de nadruk kwam te 
liggen op decentrale acties. Gezamenlijk leverde deze decentrale acties veel minder participanten 
op. Volgens Dirk Bannink een gevolg van de manier waarop dit type acties georganiseerd 
worden. 

Tsjernobyl 
Door de plannen van de regering werd een grote streep getrokken na het kernongeval in het 
Russische Tsjernobyl in februari 1986. Geschrokken door de wereldwijd verhoogde straling nam 
de regering twee moties over in de Tweede Kamer: de motie-Lansink/Braams en de motie
Tommel, die vroegen om een opschorting van het besluitvormingsproces totdat een grondige 
analyse en evaluatie van het Russische kernrapport had plaatsgevonden en daarnaast om het 
principe besluit tot uitbreiding van het aantal kerncentrales te heroverwegen. 
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Dit besluit is nooit genomen. De regering zag geen toekomst meer in de toepassing van 
kernenergie in Nederland wegens een gebrek aan draagvlak. In 1993 kwam minister Adriessen 
van Economische Zaken nog met het dossier kernenergie waarin gepleit werd voor een bijdrage 
van kernenergie aan de energievoorziening. In reactie daarop organiseerde de milieubeweging 
een aantal acties, waaronder het omspitten van de tuin van de minister op zoek naar uranium en 
congressen zoals Topnukes. Het initiatief van de minister is echter nooit overgenomen door het 
parlement Daarom besluit het SEP op 3 oktober 1996 om de kerncentrale in Dodewaard te 
sluiten. De centrale zou niet meer rendabel zijn. 

9.3 Het besluitvormingsproces over de sluiting van de kerncentrale 
Dodewaard 

9.3.1 Omslagpunten in het besluitvormingsproces 

Om structuur aan te brengen in het besluitvonningsproces haal ik vijf belangrijke beslissingen 
naar voren die als omslagpunten in het besluitvormingsproces kunnen worden gezien. Rond deze 
omslagpunten zal ik de input van de verschillende actoren tegen elkaar afwegen en op basis 
daarvan invloed proberen toe te wijzen: welke partijen hebben op deze vijf cruciale momenten in 
het besluitvormingsproces invloed uitgeoefend? Ik heb gekozen voor de volgende mijlpalen: 

Figuur 9.1 Vijf omslagpunten in het besluitvormingsproces over de sluiting van de 
kerncentrale in Dodewaard. 
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Deze omslagpunten corresponderen met de kopjes in de vorige paragraaf. Met deze kopjes 
werden belangrijke gebeurtenissen in het besluitvonningsproces over de kerncentrale Dodewaard 
ingeluid. Op de volgende pagina zal het belang van deze gebeurtenissen kort worden beschreven: 

Het hele proces begint met de opening van de kerncentrale in maart 1968 door koningin Juliana 
(1 ). Bij deze opening gebeurde al meteen het eerste ongeluk met de kerncentrale: toen de 
koningin de controlestaven terugtrok, steeg de radioactiviteit zo snel dat de reactor onmiddellijk 
moest worden stopgezet. 

Toch rees het eerste verzet tegen de kerncentrale pas eind 1975. Drie inwoners van 
Dodewaard richten toen de 'Stroomgroep Dodewaard' op naar aanleiding van berichten in de 
kranten van 14 november 1975 dat er een aantal vaten met radioactief afval buiten de 
kerncentrale onder een zeildoek lag opgeslagen (2). Maar de actie bleef in de daarop volgende 
jaren vooral beperkt tot het schrijven van brieven en procederen. 

De radicale en massale acties kwamen pas in 1980 en 1981 met twee grote blokkades van 
de kerncentale in Dodewaard, waarbij de laatste uitliep op een geweldadige confrontatie met de 
politie (3). Naar aanleiding van deze maatschappelijke onrust besloot de toenmalige regering tot 
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het het opzetten van een Brede Maatschappelijke Discussie over het Energiebeleid Dit weerhield 
de regering er niet van haar eigen koers te gaan en haar plannen voor de bouw van drie nieuwe 
kerncentrales door te zetten. 

Maar aan deze plannen kwam abrupt een einde door de kernramp in Tjernobyl (4). Alle 
besluitvonningsprocedures werden stopgezet tot het onderzoek naar de gevolgen van deze ramp 
zou zijn afgerond. 

Sindsdien is er weinig meer vernomen van de plannen van het kabinet met kernenergie. 
Daaruit concludeerde de SEP~ de beheerder van de kerncentrale~ in oktober 1996 de centrale te 
moeten sluiten wegens gebrek aan poltiekeen maatschappelijke belangstelling (5). 

9.3.2 De invloed van externe gebeurtenissen 

Tegen de selectie van één van deze omslagpunten in het besluitvormingsproces, de kernramp in 
Tsjernobyl, zou kunnen worden ingebracht dat dit een externe gebeurtenis is. Daardoor kan de 
invloed van de milieubeweging op dat moment slechts minimaal zijn en eventuele 
standpuntveranderingen bij de overheid zouden dan ook niet toegeschreven kunnen worden aan 
de invloedspogingen van de milieubeweging, maar aan het schrikeffect dat de kernramp in 
Tsjemobyl bij de regering teweeg heeft gebracht 

Toch ligt de zaak niet zo simpel. In een paper over de invloed van Tsjemobyl in verschillende 
landen op het mobilisatieniveau van de anti-kernenergiebeweging laten de auteurs Koopmans en 
Duyvendak zien dat eenzelfde gebeurtenis hele verschillende reacties oproept tussen landen: 

The ·degree to which the events in Chemobyl led to a riva/val of anti-nuc/ear protest 
nonetheless dijjèred immensely, even among neighboring stales such as Germany, 
France, the Netherlands, and Switzerland. Of the countries only Germany witnessed a 
spectacular rise in number of anti-nuclear protest events. In France and Switzerland only 
a smal/ increase took p/ace, and in the Netherlands no change at all was deleetabie 
(Koopmans & Duyvendak. 1995, blz. ). 

Koopmans en Duyvendak tonen in hun artikel aan dat de politieke mogelijkheden van een anti
kernenergiebeweging in een land cruciaal zijn voor hun invloed op de publieke opinie en hun 
mobilizatieniveau. De verschillen in de politieke mogelijkheden tussen landen zorgen volgens 
hen voor de cross-nationale variatie in de mate waarin anti-kernenergiebewegingen in staat zijn 
geweest om de uitbreiding van kernenergie tegen te houden of af te remmen. De auteurs 
concluderen dat een combinatie van de POS en de ~framing perspectives~ (de wijze waarop de 
anti-kernbeweging in een land de ramp presenteerde) de meeste verklaringskracht hebben voor 
de verschillende verlopen van het anti-kernenergieconflict in West Europa. 

Zo laten de auteurs zien dat de sterke reactie in Duitsland niet uit de lucht komt vallen, maar al 
was ingezet in 1985. In Duitsland was al een grote campagne gaande tegen de bouw van een 
kerncentrale in Wackersdorf, Bavaria waarbij een maand voor Tsjernobyl nog een grote 
demonstratie had plaatsgevonden waaraan 80.000 mensen meededen. Ook hadden verschillende 
politieke partijen, zowel nationaal als federaal, zich al tegen de bouw van deze kerncentrale 
verklaart. Dit zorgde voor voldoende mogelijkheden tot mobilisatie en protest voor de anti
kernenergiebeweging in Duitsland In Frankrijk en Nederland daarentegen zat de anti
kernenergiebeweging op een dieptepunt In Frankrijk was de beweging gemarginaliseerd nadat de 
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socialisten aan de macht kwamen in 1981. Deze overheid was sterk pro-kernenergie ingesteld en 
er waren dus nauwelijks mogelijkheden voor de Franse anti-kernenergiebeweging om te 
mobiliseren. Met de Nederlandse anti-kernenergiebeweging was het al niet veel beter gesteld: de 
beweging was grotendeels gedemobiliseerd na de twee 'mislukte' blokkades van de kerncentrale 
in Dodewaard. De mogelijkheden die er nog waren om te protesteren tegen de bouw van nieuwe 
kerncentrales verdwenen toen de regering de beslissing over de bouw hiervan uitstelde tot na de 
verkiezingen. In Zwitserland gebeurde ongeveer hetzelfde als in Nederland: er was al een 
kernenergie-conflict gaande rondom de bouw van een kerncentrale in Kaiseraugst. Dit gaf de 
Zwitserse anti-kernenergie beweging de mogelijkheid om Tsjernobyl te koppelen aan dit conflict. 
Dit verklaart waarschijnlijk de stijging in het mobilisatieniveau van de Zwitserse beweging direct 
na het ongeluk. Maar omdat de Zwitserse overheid in oktober 1986 besloot om de bouw van de 
nieuwe centrale uit te stellen, verdween daannee de mogelijkheid voor de Zwitserse anti
kernenergiebeweging om haar acties uit te breiden. 

De tweede verklarende factor voor de verschillen in invloed die de Tsjernobyl-kemramp in West
Europa gehad heeft, is volgens Duyvendak en Koopmans het effect van 'framing perspectives': 
de wijze waarop de anti-kernbeweging in een land de ramp presenteerde. Het effect van 'framing 
perspectives is volgens hen vooral afhankelijk van de mate van succes die een anti-kernbeweging 
weet te behalen: 

... people have ehanged their definitions of nuelear energy as probiemotie in eountries 
where they found no opportunities to injluence the development of nuclear energy [..] 
Conversely, in eountries where the development of nuelear energy has eome to a 
standstillor has been abandoned altogether, the pub/ie seems to have interpreled this as 
proof of the probiemotie nature of this form of eleetrieity production " (Koopmans & 
Duyvendak. 1995, blz 246). 

De mate waarin de anti-kernenergiebeweging erin slaagt om mensen te mobiliseren houdt 
hiermee verband, volgens dezelfde auteurs. 

9.3.3 De ontwikkelingen van de standpunten in het besluitvormingsproces. 

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de standpunten in het besluitvormingsproces 
over de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard Daarbij is rond de hierboven beschreven 
omslagpunten uitgegaan van de standpunten van een drietal actoren: de overheid (met name het 
Ministerie van EZ en VROM), de milieubeweging (uitgesplitst naar de Stichting Natuur en 
Milieu en de Vereniging Milieudefensie) en de SEP (de vereniging van electriciteitsbedrijven die 
de kerncentrale in Dodewaard beheert). 
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Tabel9.2 De ontwikkeling van standpunten in het besluitvormingsproces over de 
kerncentrale Dodewaard onderscheiden naar de overheid, de milieubeweging en 
het bedrijftleven (SEP). 

1968 
houdtzich 
afzijdig 

nietactief 

niet actief 

kernenergie 
noodzakelijk, 
onderzoek 
nodig 

standpunten 

1981 
drienieuwe 
kerncentrales, wel 
wordtPKB
procedure tijdens de 
BMD stopgezet op 
verzoek van SNM 

•zo zuinig mogelijk 
energieverbruik; 

•overschakeling op 
stromingsenergie; 

•terughoudendheid 
t.a.v. steenkool en 
geen kernenergie 

•oriêntatie op andere 
energie-sektoren dan 
kernenergie; 

•nadruk op plaatse
lijke energieactie; 

-democratisering van 
energiebeleid 

•pro-kernenergie 
•uitbreiding van 
opslagcapaciteit van 
hoog radio-actieve 
brandstofstaven 

1996 
energiebesparing en 
het gebruik van 
duurzame energie
bronnen zijn nodig 
om broeikas-effect 
tegen te gaan, 
kernenergie blijft 
alternatief 

sluiting van 
bestaande 
kerncentrales op 
grond van verlopen 
vergunning en 
veiligheidrisico' s, 

•kernenergie geen 
alternatief voor 
broeikasprobleem; 

•sluiting bestaande 
centrales wegen 
veiligheidsrisico's 

kernenergie geen 
toekomst meer in 
Nederland: 
kernenergie is te duur 
en het politieke en 
maatschappelijke 

ontbreekt 

In de tabel is te zien dat de overheid tot op het laatst blijf volhouden dat kernenergie een goed 
alternatief is: na de oliecrisis van 1973 als alternatief voor aardgas en olie en later (tweede helft 
jaren tachtig) als alternatief voor het broeikasprobleem. In die zin zou je kunnen zeggen dat de 
Nederlandse milieubeweging weinig invloed heeft gehad op het uitbannen van kernenergie 
ondanks het voortdurend hameren op de aanwezigheid van andere alternatieven en later op de 
onveiligheid van bestaande kerncentrales. Toch heeft de milieubeweging wel degelijk invloed 
gehad in de zin dat tussentijdse initiatieven worden overgenomen door de regering. Op verzoek 
van de Stichting Natuur en Milieu wordt in 1981 de Planologische kernbeslissing voor de bouw 
van drie nieuwe centrales stopgezet voor de duur van de BMD. Ditzelfde gebeurt in 1986 
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wanneer op verzoek van SNM het kamerdebat over vestigingsplaatsen van nieuwe kerncentrales 
wordt opgeschort tot het uitkomen van het onderzoeksrapport van de Russische Staatscommissie. 

De hele BMD zeifis een oorspronkelijk idee van de milieubeweging. Al in 1974 roept de SNM 
op tot een bezinningspenode over de wenselijkheid van kernenergie: " .. de draagwijdte van de 
onomkeerbare overgang naar het atoomtijdperk is zo groot, dat men geen stap op deze weg mag 
zetten die niet echt nodig is en die niet is voorafgegaan door een grondige analyse en weging van 
alle factoren. "(Jaarverslag SNM, 1974). Pas in 1977 wordt dit intiatief overgenomen door de Synode 
der Nederlandse Hervormde Kerk dat onmiddellijk gesteund wordt door een groot aantal 
maatschappelijke organisties die zich verenigen in de Initiatiefgroep Energiediscussie. Het jaar 
daarop deelt de regering de Kamer mee een BMD te organiseren, zij het over de toepassing van 
kernenergie voor electriciteitsopwekking. Blijkbaar ontbrak in 1974 het maatschappelijke en 
politieke draagvlak voor zo'n discussie. Het is niet onwaarschijnlijk de opkomende 
milieubeweging na 1974 hier een rol bij heeft gespeeld. Zo verleende de VMD in 1975 diensten 
aan de Stroomgroep Stop Kernenergie en de Bezinnigsgroep Energiebeleid bij het uitbrengen van 
verschillende publikaties. Deze laatste groep stuurt verschillende nota's naar de Tweede Kamer 
waarin gepleit wordt voor alternatieven. 

Het effect van de BMD op de overheid is gering geweest. Ondanks de uitkomst van de BMD (een 
meerderheid van de Nederlandse bevolking is tegen de bouw van nieuwe kerncentrales, de 
meningen over de sluiting van de bestaande kerncentrales zijn verdeeld), maakte de regering op 
27 januari 1986 de locaties bekend voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Het 
dwarsbomen van deze plannen wordt pas mogelijk na een kernongeluk in Tsjernobyl, Rusland 
De publieke commotie die dit teweegbracht (vee moest in de stallen blijven en spinazie-oogsten 
moesten worden doorgedraaid) zorgde voor een luisterend oor bij de overheid die daardoor haar 
plannen voor de bouw van drie nieuwe centrales in de ijskast zette en doorschoof tot na de 
verkiezingen van 1986. De milieubeweging had zelf ook moeite met de BMD en zag het, in de 
woorden van W. Kersten (VMD), meer als een inpakcircus van de overheid VMD werd ook niet 
uitgenodigd door de overheid als partij voor de discussie. Toch heeft de vereniging meegedaan 
aan de BMD en daarnaast een Werkgroep Energie Discussie in het leven geroepen (met geld van 
de overheid) voor een schaduwdebat Maar kernenergie had destijds volgens Kersten alle wind 
mee. 

Ook op het gebied van de bestaande centrales is de milieubeweging actief. In 1992 brengt 
milieubeweging de overheid in problemen, doordat de Raad van State de SNM gelijk geeft in 
haar Kroonberoep tegen de vergunningverlening aan de kerncentrale in Dodewaard 
Onmiddellijk hierna stuurde de SNM een brief aan de verantwoordelijke bewindslieden en de 
Tweede Kamer waarin om stilleggen van de centrale werd gevraagd De minister van EZ, 
VROM en SoZaWe stuurden daarop een brief naar de Tweede Kamer waarin zij aangaven 
Dodewaard zonder vergunning te zullen gedogen. SNM protesteerde hier weer tegen in de media 
en via een brief naar de woordvoerders in de Tweede Kamer. De moties werden echter 
weggestemd. 

Vanaf eind jaren tachtig/begin jaren negentig probeert de milieubeweging de bestaande centrales 
dicht te krijgen door te wijzen op hun onveiligheid. In '87/'88 organiseerde milieubeweging 
bijvoorbeeld acties rond de veiligheid van Borssele. Auto's werden onderzocht op radioactiviteit 
in het kader van een rampenoefening. Dit wakkerde volgens Dirk Bannink (LAKA) een publieke 
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discussie aan rondom het rapport van het Internationale Atoomagentschap. Door verder het 
Rampenplan Dodewaard te bekritiseren, (1991) door aandacht te vragen in de Tweede Kamer 
voor veiligheidsstudies naar de centrales in Borssele en Dodewaard (1991) en het aanspannen 
van bezwaar- en beroepsprocudures (1994), hoopt de milieubeweging de publieke opinie en de 
overheid hiervan te overtuigen. Daarvoor probeerde de milieubeweging het nut van kernenergie 
ter discussie te stellen en te wijzen op alternatieven voor kernenergie, zoals stromingsbronnen, 
warmte/krachtkoppeling en gas. 

Deze omslag in de argumentatie tegen kernenergie heeft te maken met het doel dat de 
milieubeweging op energiegebied door de jaren heen heeft. Aanvankelijk richtte de 
milieubeweging haar pijlen op de plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales, omdat het 
dwarsbomen van deze plannen een haalbaarder kaart was dan het sluiten van de al bestaande 
centrales. Toen deze plannen na Tsjemobyl door de overheid in de ijskast werden gezet en ze er 
begin jaren negentig nog steeds bleken in te zitten, richtte de milieubeweging haar visier weer op 
de bestaande centrales in Borssele en Dodewaard. De verschillende argumenten weerspiegelen 
deze twee doelen: argumenten die uitgaan van alternatieven voor kernenergie zijn bedoeld als 
argumenten tegen nieuwe kerncentrales. Het wijzen op alternatieven heeft geen zin voor de al 
bestaande centrales, het inspelen op de onveiligheid van deze centrales en de gevaren die zij 
inhouden de volksgezondheid daarentegen wel 

Dat het politieke klimaat voor kernenergie inderdaad afgekoeld is, blijkt in 1994 als de Tweede 
Kamer moet beslissen over een extra investering van 4 70 miljoen in de kerncentrale bij Borssele. 
VMD adviseerde kamerleden via een advertentie niet met de investering akkoord te gaan, maar 
de centrale in 1996 te sluiten. Een motie van GroenLinks van die strekking haalde tot veler 
verassing een krappe meerderheid Toch besloot minister Wijers de kerncentrale tot 2004 open te 
houden. 

Des te verrassender was daarom de mededeling van de directeur van de kerncentrale in 
Dodewaard in oktober 1996, dat de centrale in maart 1997 zou sluiten. Kernenergie was volgens 
hem te duur geworden en het ontbrak aan een maatschappelijk en politiek draagvlak. Terwijl uit 
het rapport van de commissie Middelkoop (parlementaire onderzoekscommissie 
Klimaatverandering) in dat jaar nog bleek dat er tussen politieke partijen verdeeldheid bestond 
over de rol van kernenergie. Met name de VVD en CDA sloten kernenergie als alternatief voor 
fossiele brandstof niet uit 

Volgens Dirk Bannink, LAKA-medewerker en ex-anti-kernenergie-activist moet het besluit van 
de SEP om de kerncentrale te sluiten gezien worden als een laatste poging van de SEP om een 
beslissing af te dwingen. Ze hoopte daarmee de overheid zover te krijgen dat ze kernenergie 
(nog) niet zouden afschrijven. Tegen de verwachtingen in stemde de overheid met de beslissing 
in en toen moesten ze de centrale wel sluiten. Weinig politici protesteerde en daarmee was de 
sluiting van de kerncentrale Dodewaard een voldongen feit 

9.3.4 Verschillen in standpunten binnen de actoren 

De standpunten van de SNM en de VMD verschillen weinig van elkaar: beide organisaties zijn 
tegen de bouw van nieuwe kerncentrales, bepleiten alternatieven en eisen de sluiting van de 
bestaande kerncentrales, waaronder Dodewaard. De verschillen zitten vaak in de gekozen 
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strategie: SNM kiest meer voor lobbyen en inspraak, vooral het becommentarieren van 
overheidsnota's, terwijl VMD naast het lobbyen probeert haar eigen achterban te mobiliseren. 
Voorbeelden daarvan zijn (stralings)congressen, het No Nukes popfestival, het oprichten van het 
Landelijk Platform Tegen Kernenergie, het organiseren van een weekend voor actievoeders uit de 
potentiele vestigingsplaatsen en het in boevenpak hijsen van dubbelgangers van de ministers 
Andriessen, Aiders en De Vries om te protesteren tegen het gedoogbeleid van Dodewaard. 

Bij de andere actoren in het besluitvormingsproces waren er wel interne verschillen in 
standpunten Zo verschilde binnen de overheid het Ministerie van EZ van mening met het 
Ministerie van VROM De eerste was vaak meer op de hand van het bedrijfsleven, terwijl 
VROM meer oog had voor het milieu en de milieubeweging. Volgens W. Kersten van VMD was 
er zelfs sprake van een stammenoorlog. Er was zowel een Directoraat Energie bij VROM als bij 
FZ, waardoor de milieubeweging rekening moest houden met twee kampen Volgens Dirk 
Bannink (LAKA) ontstond dit verschil in standpunt tussen VROM en EZ pas midden jaren 
tachtig. Bij een inbraak in het Ministerie van EZ werd toen een rapport vervreemd over 
kernenergieplannen van dit ministerie. Naar aanleiding van dit rapport begon het Ministerie van 
VROM te protesteren: EZ ging te snel en had VROM moeten laten meepraten over haar 
kemenergieplannen. 

Ook binnen de SEP waren er verschillen in mening. In 1991 wilden de NUTS-bedrijven (de 
afuemers van met kernenergie opgewekte electriciteit) al af van kernenergie volgens W. Kersten 
van VMD. Ze vonden kernenergie te duur en het was slecht voor hun imago. De producenten van 
kernenergie wilden pas vele jaren luisteren naar alternatieven als warmte-lkrachtkoppelingen. 
Kersten ziet dit als een verdienste van de milieubeweging: een lange termijn effect van het 
jarenlang hameren op het feit dat kernenergie te gevaarlijk is. 

Toch heeft de milieubeweging deze verdeeldheid binnen de overheid en de SEP niet om kunnen 
zetten in invloed op de besluitvorming. Volgens Kersten is dit te wijten aan het feit dat alle 
besluiten over Dodewaard binnenskamers genomen zijn, waardoor de milieubeweging geen 
invloed heeft kunnen uitoefenen op deze besluiten. 

9.4 Conclusie over de invloed van de milieubeweging 

De invloed van de milieubeweging op de besluitvorming over de kerncentrale in Dodewaard is 
vooral een vertragende invloed op lange termijn geweest. Door beslissingen over de bouw van 
nieuwe kerncentrales uit te laten stellen en het openhouden van de bestaande kerncentrales bij de 
rechter aan te vechten, nam langzamerhand de politieke bereidheid voor kernenergie af en 
verdween het maatschappelijke draagvlak voor deze vorm van electriciteitsopwekking. De 
milieubeweging was niet in staat om de procedures voor nieuwe kerncentrales stop te zetten of 
bestaande kerncentrales, waaronder Dodewaard, te laten sluiten. Volgens Dirk Bannink (LAKA) 
ligt dit aan het Nederlandse politieke systeem: het is moeilijk om eenmaal genomen besluiten in 
Nederland, zoals het bouwen van nieuwe kerncentales, tegen te houden. Je kunt ze hoogstens 
vertragen met procedures. Besluiten worden nu eenmaal niet teruggenomen in Nederland. Het 
besluit tot sluiting van de kerncentrale in Dodewaard werd uiteindelijk door de particuliere 
beheerder van de kerncentrale zelf genomen. 
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Deze conclusie wordt ondersteund door uitspraken van anti-kernactivisten zelf, zoals Sible 
Schone: 

"Laat ik eerlijk zijn, de sluiting van Dodewaard. dat is niet iets waar de anti
kernbeweging trotst op kan zijn. Op Ka/kar, daarop zijn we trots. De sluiting daarvan 
hebben wij bereikt, dat staat vast. Maar Dodewaard? [..]. Er . bestaat geen 
maatschappelijk draagvlak voor kernenergie. Dodewaard is een onderzoeksreactor waar 
alleen maar geld bij moet en de SEP opereert tegenwoordig in een concurrerende 
omgeving. "(NRC Handelsblad 1211 0/96). 

Toch ligt de· zaak complexer dan dat Schone zegt. Het feit dat er op een gegeven moment geen 
maatschappelijke draagvlak meer bestond voor kernenergie kan ook als een succes worden 
aangeduid Als de begin situatie in 1968 wordt vergeleken met de eindsituatie in 1996, dan blijkt 
er wel degelijk een hoop veranderd te zijn: in 1968 had de overheid nog plannen voor 13 nieuwe 
kerncentrales. Alleen Dodewaard is daarvan gerealiseerd In 1975 is dit aantal al teruggebracht 
tot drie nieuwe kerncentrales. Na 1986 wordt er van de kant van de overheid zelfs niks meer van 
plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales vernomen. Het lijkt er dus op dat de 
milieubeweging niet alleen de bouw van nieuwe centrales weet uit te stellen, maar ook 
daadwerkelijk tegen weet te houden. Ook al neemt de overheid op korte termijn de standpunten 
van de milieubeweging niet over in haar beleid, ze stelt op den duur haar plannen wel drastisch 
bij. De conclusie kan dus wat positiever worden gesteld: de milieubeweging heeft wel degelijk 
veel invloed gehad op de bouw van nieuwe kerncentrales, alleen is er een lange adem nodig 
geweest voor dit resultaat 

9.5 Succesfactoren 

Nu de invloed bepaald is van de milieubeweging binnen het besluitvormingsproces over 
Dodewaard, is de volgende vraag of dit resultaat strookt met de aanwezigheid van succesfactoren 
zoals die verwacht mogen worden op basis van de analyses in het vorige hoofdstuk. Daar werd 
gesteld dat bij het succes van milieucampagnes op de politieke besluitvorming vooral het 
voorkomen van alliantiesteun voor de milieubeweging van belang was en dat daarnaast 
(waarschijnlijk) rekening gehouden moest worden met de reactie van de overheid: hoe feller 
deze reactie des te kleiner de invloed van een milieucampagne op de politieke 
besluitvorming. Alleen is dit effect klein en moet er dus een sterke toename van agressiviteit 
bij de overheid plaatsvinden, wil het succes van een milieucampagne in het gevaar komen. In 
verdere analyses kwam naar voren dat ook het overheidsniveau waarop de milieubeweging 
zich richt met haar acties een rol bleek te spelen: hoe hoger dit niveau, des te groter het 
succes. Tenslotte bestond er een sterke aanwijzing dat het aantal adviesraden waarin de 
milieubeweging vertegenwoordigd is een negatieve rol speelt bij invloed op de 
besluitvorming: hoe kleiner het aantal adviesraden waarin de milieubeweging meepraat, des 
te groter het succes van de milieucampagnes op de politieke besluitvorming. Maar dit effect 
was klein. 

Om na te gaan of deze succesfactoren voorkomen in het besluitvormingsproces maak ik ten 
eerste gebruik van de dataset van Kriesi et al. Daarin komen 18 'protest events' voor die 
vallen onder de issuecampagne tegen Dodewaard. Voor deze 18 cases staan in de figuren op 
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de volgende bladzijde de vier succesfactoren opgesomd en uitgesplitst naar de vier perioden 
tussen de vijf omslagpunten in het besluitvormingsproces over Dodewaard: 

mrt. 1968 
nov. 1975 
sept. 1981 

febr. 1986 
okt. 1996 

de opening van de kernenergiecentrale Dodewaard; 
het eerste verzet met de oprichting van de Stroomgroep Dodewaard; 
de gewelddadige blokkade van de kernenergiecentrale Dodewaard, dat mede 
aanzet geeft tot de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid; 
de kernramp met de kernenergiecentrale in Tsjernobyl; en tenslotte 
de sluiting van de kernenergiecentrale Dodewaard. 

Door de mate waarin de succesfactoren voorkomen op deze vijf momenten te vergelijken met 
de uitgeoefende invloed van de milieubeweging op die zelfde momenten, vind een nadere 
toetsing plaats van de in hoofdstuk 6 vastgestelde succesfactoren. Aangezien de 
milieubeweging nog niet actief was tussen de eerste twee omslagpunten (maart '68 en 
november '75), zijn er geen gegevens beschikbaar voor de eerste periode en wordt in de 
figuren begonnen met de tweede periode (november '75 tot september 1981). 

De succesfactoren in het besluitvormingsproces over Dodewaard. 

aantal ondersteunde milieuacties 
figuur 9.3 Het aantal door 
alliantiepartners ondersteunde acties 
van de milieubeweging uitgesplitst 
naar de perioden tussen de vier 
omslagpunten in de besluitvorming. 
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figuur9.4 De reactie van de 
overheid op de acties van de 
milieubeweging uitgesplitst naar de 
perioden tussen de vier omslag
punten in de besluitvorming. 
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Deze figuren laten zien dat uit deze tweede periode veruit de meeste van alle ondersteunde 
acties komen (76,9%; zie figuur 9.5). Tegen een kwart van de in deze periode georganiseerde 
acties, die geldt als een bloeiperiode voor de Nederlandse milieubeweging, trad te overheid 
repressief op (zie figuur 9.6). Op de rest van de Dodewaard-acties wordt niet gereageerd. 
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In de derde periode (september '81 tot februari '86), die wordt gezien als een dieptepunt voor 
de milieubeweging, ligt dit percentage nog hoger: bij twee van de vijf acties treedt de 
overheid repressief op (40%; zie figuur 9.6), bij één ookassimilatiefen bij twee acties volgt 
weer geen reactie. In de vierde periode (februari '86 tot oktober '96) beperkt de overheid zich 

overheidsniveau waarop de milieubeweging 
zich richt met haar acties 
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figuur 9.5 Het overheids 
niveau waarop de milieu
beweging zich richtte met 
haar acties, uitgesplitst naar de 
perioden tussen de vier 
omslagpunten in de besluit
vorming. 
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SNMdeelnam 
figuur 9.6 Het gemiddeld aantal 
adviesraden waarin de milieubewe
ging jaarlijks vertegenwoordigd was, 
uitgesplitst naar de perioden tussen 
de vier omslagpunten in de 
besluitvorming. 
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De acties van de milieubeweging richtten zich in alle vier de perioden voomarnelijk op de 
nationale overheid, al wordt in de tweede periode ook een actie gericht tot het internationale 
niveau, terwijl in de derde periode de milieubeweging bij één actie een stapje naar beneden 
doet naar het regionale niveau (zie figuur 9.7). Wel was de Stichting Natuur en Milieu in 
deze laatste periode meer vertegenwoordigd in adviesraden dan dan de periode ervoor ( 69 
tegen 67; zie figuur 9.8). In de vierde periode daalt dit aantal sterk tot gemiddeld 57 
adviesraden per jaar, terwijl in deze periode het milieujuist weer· aan belang toeneemt 

Deze trends stroken gedeeltelijk met de in dit hoofdstuk vastgestelde invloed van de milieu
beweging. Aan het eind van de tweede periode, in september 1981, bereikt de milieubeweging 
een belangrijk tussentijds resultaat in de besluitvorming: de planologische kernbeslissing over de 
bouw van drie nieuwe kerncentrale wordt stopgezet voor de duur van de BMD. In deze periode 
worden de meeste acties ondersteund en zijn deze gericht op het nationale niveau. Daarbij 
reageert de overheid vaker niet dan wel. Het aantal adviesraden waarin de SNM 
vertegenwoordigd is, ligt rond het gemiddelde voor de hele onderzoekspenode (67). 
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Aan het einde van de daarop volgende (derde) periode wordt ook invloed uitgeoefend door de 
milieubeweging: in februari 1986 wordt op verzoek van SNM het debat over de 
vestigingsplaatsen voor de drie nieuwe centrales opgeschort, al was daar wel een belangrijke 
externe gebeurtenis voor nodig: de kernramp in Tsjernobyl. Aan de succesfactoren kan het niet 
gelegen hebben: verhoudingsgewijs reageert de overheid het meest repressief in deze periode en 
een deel van de acties wordt op een lager overheidsniveau (regionaal) gericht Wel vermindert de 
toegang de overheid enigszins, maar niet genoeg om een positief effect te hebben op de politieke 
besluitvorming volgens het model. Maar zoals al in hoofdstuk 8 is opgemerkt is het bij een 
externe gebeurtenissen ook van belang hoe de milieubeweging deze ramp presenteert aan het 
grote publiek. Dit bepaalt mede het effect van de externe gebeurtenis. De milieu-experts 
classificeren de invloed van de campagne tegen Dodewaard op de publieke opinie als erg hoog 
(zie tabelx hoofdstuk 6). 

Aan het eind van de vierde periode is geen directe invloed van de milieubeweging aan te wijzen, 
wel een indirecte: in 1996 heeft de overheid geen plannen meer voor de bouw van nieuwe 
kerncentrales, terwijl er in 1986 nog plannen klaar liggen voor drie nieuwe centrales. In deze 
periode vinden volgens de dataset van Kriesi et al. nauwelijks acties tegen Dodewaard plaats, al 
reageert de overheid wel (assimilatief) op deze acties en zijn ze gericht op een hoger, 
internationaal niveau Ook praat de milieubeweging veel minder mee in adviesraden wat volgens 
het uitgebreide model voor de politieke besluitvonning in hoofdstuk 6 (§ 6.7.4.2) de kans op 
coöptatie door de overheid verkleind, wat het succes op deze besluitvorming ten goede kan 
komen. 

9.6 De steun van politieke partijen 

Uit de analyses in hoofdstuk 6 kwam naar voren dat het verkrijgen van alliantiesteun de enige 
significante factor van betekenis is voor het succes van milieucampagnes op de politieke 
besluitvorming. Vooral de steun van vakbonden en politieke partijen bleek van belang bij 
milieuacties. Deze steun is goed na te gaan met de door mij verzamelde data in de archieven van 
verschillende milieuorganisaties. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende 
standpunten van de belangrijkste politieke partijen en veranderingen daarin tijdens de 
besluitvorming. Daarbij is weer een opdeling gemaakt in vier perioden op basis van de vijf 
omslagpunten (zie figuur 9.7). 
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Tabel9.7 Standpunt ontwikkelingvan de belangrijkste politieke partijen t.a.v. kernenergie 

• 

1968-1975 

voor kernenergie 

voor kernenergie 

voor kernenergie 

voor kernetit!rgie 

tegen kernenergie 

tegen kernenergie 

voor kernenergie 

nietactief 

1982-1986 

voor kernenergie 

voor sluiting van 
bestaande centrales 

voor sluiting van 
bestaande centrales 

voor kernenergie 

tegen kernenergie 

tegen kernenergie 

bepleit 
alternatieven 
niet actief tot 1986 

GroenLinks is in 1986 opgericht en komt voort uit de PPR en de PSP. (De standpunten van) deze politieke 
partijen zullen daarom in de analyse op de volgende pagina onder een noemer worden geschaard. 

Het blijkt dat de kleine politieke partijen PPR en PSP zich tussen 1968 en 1975 al keerden zich 
tegen kernenergie, maar dat de PvdA en de CPN nog voorstanders waren van de zogeheten 
vreedzame toepassing van kernenergie. Zij verzetten zich wel tegen het mogelijke gebruik van 
het in splijtstofcyclus vrijkomende plutonium voor de aanmaak van kernwapens. V oor de PvdA 
en CPN was dit ook de reden om zich te verzetten tegen de bouw van de snelle kweekreactor in 
het Westduitse K.alkar, een samenwerkingsproject van Nederland, Belgie en de Bondsrepubliek. 
De CDA en VVD zijn dan nog vervent voorstander van kernenergie. 

In de periode 1976-1981 begonnen de PvdA en de CPN steeds meeraa,rzelingen over kernenergie 
te vertonen. In mindere mate veranderde het CDA van standpunt Een groep genaamd 'de 
loyalisten' binnen de CDA-fractie, verzetten zich onder leiding van kamerlid J. van Rouwetingen 
tegen de uitbreiding van de Ultra-Centrifuge in Almelo. De PvdA en de CPN streefden nog niet 
naar de sluiting van bestaande kerncentrales, maar waren wel tegen uitbreiding van het 
kernenergieprogramma Het LEK (een samenwerkingsverband van politieke partijen en een 
aantal milieuorganisaties) wist in deze periode de lndustriebond-NNV tot een uitspraak tegen de 
bouw van nieuwe kerncentrales te bewegen, ondanks de wergelegenheid die de bouw ervan zou 
opleveren. De VVD bleeft zowel de uitbreiding van het aantal kerncentrales als het openhouden 
van bestaande centrales steunen. 
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Volgens Dirk Bannink (LAKA) gingen de PvdA en de CPN om na de blokkades van de 
kerncentrale Dodewaard in 1980 en 1981. Volgens Van Noort, die de ontwikkeling van de anti
kernenergiebeweging beschrijft in zijn proefschrift (Van Noort 1988,blz. 105-120) veranderden 
beide partijen pas in de loop van de jaren tachtig van standpunt: beide partijen werden 
langzamerhand voorstanders van sluiting van de bestaande kerncentrales, al stond in de PvdA 
lang niet iedereen op dat standpunt. De veranderde opstelling van de PvdA had volgens Van 
Noort o.a. tot gevolg dat een aantal gemeentebesturen, zoals die van Amsterdam en Rotterdam, 
en provinciebesturen, en daardoor ook sommige electriciteitsbedrijven in het noorden en westen 
van Nederland zich kritischer gingen opstellen tegenover kernenergie. De FNV verzette zich in 
deze periode ook tegen de uitbreiding van het kernenergieprogramma door er op te wijzen dat 
een grotere gasinzet voor energie (als alternatief) gerechtvaardigd is. Over wie hier gelijk heeft, 
Bannink of Van Noort, kan ik geen precieze uitspraken doen, maar belangrijk is hier dat in de 
jaren tachtig na de grote blokkades de politieke mening over kernenergie omsloeg. 

Toen in 1996 de SEP besloot om de centrale te sluiten 1996 bestond er nog steeds verdeeldheid 
tussen politieke partijen over de rol van kernenergie. Met name de VVD en CDA sloten 
kernenergie als alternatief voor fossiele brandstof niet uit. Groenlinks was toen al voor de sluiting 
van bestaande centrales: deze partij diende in 1994 een motie in voor de sluiting van de 
kerncentrale in Borssele, die tot veler verassing een krappe meerderheid haalde in de Tweede 
Kamer. Toch besloot minister Wijers uiteindelijk de kerncentrale tot 2004 open te houden. 

De milieubeweging kreeg dus al vanaf het begin steun van politieke partijen Een aantal grote 
politieke partijen begon de milieubeweging te ondersteunen na 1975, maar alleen als het ging 
om de acties tegen de uitbreiding van het aantal kerncentrales. Een meerderheid van de politieke 
keerde zich pas na de grote blokkades van 1980 en 1981 tegen kernenergie en het openhouden 
van bestaande centrales. Met deze steun is de milieubeweging in staat om in februari 1986 om 
het debat over de nieuwe vestigingsplaatsen op te schorten naar aanleiding van de kernramp in 
Tsjernobyl. 

9. 7 Andere succesfactoren 

Huberts heeft het model dat hij ontwikkelde voor de reconstructie van besluitvormings-processen 
ook zelf toegepast, maar dan op de besluitvorming bij rijkswegen. In zijn dissertatieonderzoek 
naar de politieke invloed van protest en pressie, bekijkt Huberts de invloed van de verschillende 
actoren, waaronder de milieubeweging, die betrokken waren bij de besluitvorming over vijftien 
rijkswegen (Huberts, 1988, blz. 187-220). Uit zijn analyses komen vier factoren naar voren die 
voor de milieubeweging bepalend zijn geweest voor het al dan niet uitoefenenen van invloed op 
deze vijftien besluitvormingsprocessen: 

+ de aanwezigheid van een kleine groep kaderleden met voldoende deskundigheid die zich 
inspant voor het ontwikkelen van een alternatief plan; 

+ het benutten van bestaande inspraak- en overlegprocedures; 
+ het bestaan van een verdeelde opstelling van overheidsactoren is; en 
+ aandacht voor het issue milieu in de publieke opinie. 
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In de cases waar de milieubeweging in staat was om een uitgewerkt alternatief te presenteren, 
actief deelnam aan inspraak- en overlegprocedures en gebruik wist te maken van een verdeelde 
overheidsinstelling was zij instaat om invloed uit te oefenen In situaties waarin de meningen van 
de verschillende overheidsinstanties verdeeld zijn. ontstaat er namelijk ruimte voor een 
gezagdrager om toe te geven aan de eisen van de milieubeweging. Huberts noemt dit een 
'verdeelde machtsconfiguratie'. Daarnaast was het van belang of de rijksweg zich in de 
belangstelling van het publiek mocht verheugen. Met deze aandacht was de milieubeweging 
beter instaat om haar eisen onder de aandacht van de overheid te krijgen en steun te mobiliseren 
van alliantiepartners om zo de overheid onder druk te kunnen zetten 

Twee van deze factoren zijn al onderzocht in deze casestudie over Dodewaard: het benutten van 
inspraak- en overlegprocedures in de vorm van deelname aan adviesraden (§9.6) en het gebruik 
maken van een verdeelde overheidsopstelling (§9.3.4). De andere twee factoren zal ik hieronder 
bespreken. Aan de eerste factor, het leveren van een alternatief, heeft de milieubeweging 
ruimschoots voldaan. In 1981 wijzen beide milieuorganisaties, SNM en VMD, op alternatieven 
als stromingsenergie en een zuiniger energiebeleid In 1986 komen daar nog eens windenergie, 
warmte/krachtkoppeling en en geavanceerde gasgestookte centrales bij. Toch heeft de overheid 
destijds geen van deze alternatieven overgenomen in haar beleid 

Aan de andere factor, aandacht voor het issue milieu in de publieke opinie, is ook al aandacht 
besteed, maar dan in de vorm van protestgolven: perioden in de geschiedenis van de 
milieubeweging waarin het milieubesef onder de bevolking en de overheid sterk toenam en 
leidde tot een golf van milieuacties. Bij de beschrijving van deze geschiedenis bleek dat de 
economische situatie hier vaak verband mee hield: in tijden van economische groei ontstaat er 
(financiele) ruimte op de politieke agenda voor milieu-issues en toonden mensen belangstelling 
voor milieuacties. Helaas is het echter niet mogelijk deze factor hier te toetsen met de data die 
mij ter beschikking staat Voor vervolgonderzoek is deze factor zeker een punt van aandacht 

9.8 Conclusies 

De invloed die de milieubeweging in het besluitvormingsproces over de kerncentrale Dodewaard 
heeft uitgeoefend, komt gedeeltelijk overeen met de aanwezigheid van de succesfactoren voor de 
politieke besluitvorming, die in hoofdstuk 6 geformuleerd zijn. In paragraaf9.6 is al gesteld dat 
de invloed van de milieubeweging bij deze besluitvorming vooral een vertragende invloed op 
lange termijn is geweest Door beslissingen over de bouw van nieuwe kerncentrales uit te laten 
stellen en het openhouden van de bestaande kerncentrales bij de rechter aan te vechten. nam 
langzamerhand de politieke voorkeur voor kernenergie af en verdween het maatschappelijke 
draagvlak voor deze vorm van electriciteitsopwekking. Dit op zich is echter al een groot succes 
voor de Nederlandse milieubeweging. Maar de milieubeweging was niet in staat om de 
procedures voor nieuwe kerncentrales stop te zetten of bestaande kerncentrales, waaronder 
Dodewaard, te laten sluiten. Wel zwakte de milieubeweging steeds verder het draagvlak bij de 
overheid af om nieuwe kerncentrales te laten bouwen: van 13 in 1968 tot 3 in 1975 en helemaal 
geen meer na 1986. 

De tussentijdse invloed die de milieubeweging in september 1981 bereikt (de planologische 
kernbeslissing over de bouw van drie nieuwe kerncentrale wordt stopgezet voor de duur van de 
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BMD) houdt verband met de aanwezigheid van de vier succesfactoren voor de politieke 
besluitvorming: de mobilisatie van alliantiesteun, het voorkomen van een negatieve reactie van 
de overheid, het richten van milieuacties op het de nationale overheid en een niet al te grote 
vertegenwoordiging in adviesraden. In de periode voorafgaand aan deze beslissing worden de 
meeste acties van de milieubeweging ondersteund en zijn gericht op het nationale niveau. Daarbij 
reageert de overheid vaker niet dan wel. Het aantal adviesraden waarin de SNM 
vertegenwoordigd was lag rond het gemiddeld voor de hele onderzoeksperiode. 

Het tweede tussentijdse resultaat van de milieubeweging, wanneer in februari 1986 op verzoek 
van SNM het debat over de vestigingsplaatsen voor de drie nieuwe centrales wordt opgeschort, is 
niet te verklaren met deze factoren, maar moet o.a gezocht worden in een handig gebruik maken 
door de milieubeweging van een belangrijke externe gebeurtenis (in de literatuur vaak benoemd 
als 'suddenly imposed grievances'): de kernramp in Tsjernobyl. De mogelijkheden om handig 
gebruik te maken van deze gebeurtenis zijn daarbij afhankelijk van de politieke context Deze 
was in Nederland niet bijzonder gunstig: de anti-kernenergiebeweging was grotendeels 
gedemobiliseerd na de twee 'mislukte' blokkades van de kerncentrale Dodewaard. De 
mogelijkheden die er nog waren om te protesteren tegen de bouw van nieuwe kerncentrales 
verdwenen toen de regering de beslissing over de bouw hiervan uitstelde tot na de verkiezingen. 
Maar met de kernramp in Tsjernobyl kreeg de beweging een nieuwe argument in handen om te 
protesteren tegen de bouw van nieuwe kerncentrales: ze waren namelijk een gevaar voor de 
volksgezondheid Het koppelen (ftamen) van deze ramp aan het liggende kernenergieconflict 
leverde de milieubeweging nieuwe mogelijkheden op om de bouw van nieuwe centrales tegen te 
houden en die zijn kennelijk met succes benut. 

De belangrijkste factor, de mobilisatie van alliantiesteun, werd voor de milieubeweging vooral 
een factor van betekenis na de grote blokkade van 1980 en 1981 toen een meerderheid van de 
politieke zich keerde tegen kernenergie en het openhouden van bestaande centrales. Met deze 
steun was de milieubeweging in staat om in 1986 tussentijdse invloed uit te oefenen. 

De succesfactoren die Huberts vond in zijn onderzoek naar de besluitvorming bij rijkswegen 
blijken hier, voor zover na te gaan is, geen wezenlijke effect gehad te hebben. 
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10 Het vaststellen van invloed en 
effectiviteit 11: 
de sluiting van het 2e Convenant Verpakkingen 

10.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal het besluitvormingsproces rond de sluiting van het nieuwe Convenant 
Verpakkingen gereconstrueerd worden. Eerst zal weer een stukje achtergrond geschiedenis 
gegeven worden en zal worden ingegaan op de sluiting van het Ie Convenant Verpakkingen. 
Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van de oorspronkelijke eisen van de verschillende 
actoren aan het begin van het proces en het standpunt van de gezagdrager. Vervolgens zal ik 
de ontwikkeling van de wederzijdse standpunten weergeven tot het moment waarop de 
gezagdrager zijn definitieve beslissing neemt. Op basis van deze ontwikkeling zal ik 
wederom proberen invloed toe te wijzen aan de verschillende actoren. 

10.2 Het ontstaan van het verpakkingsconvenant: 
de milieuconvenanten 

Het verpakkingsconvenant is een van de vele milieuconvenanten die de overheid sinds het 
midden van de jàren tachtig gesloten heeft met het bedrijfsleven. In zo'n convenant worden 
afspraken gemaakt over het terugdringen van milieuvervuiling binnen de bedrijfssectoren. Zo 
verplichten bedrijven zich nu om een bedrijfsmilieuplan (BMP) te maken dat ze om die vier jaar 
herzien. In totaal zijn er nu zo'n 72 milieuconvenanten gesloten. De hoofdrolspelers zijn hierbij 
steeds de nationale overheid en een bepaalde bedrijfssector. Als grote milieuvervuilers zijn deze 
bedrijven belangrijke onderhandelingspartners voor de overheid om de emissiedoelstellingen die 
zij zich gesteld heeft in het Nationaal Milieubeleidsplan te realiseren. Ook bedrijven hebben 
ontdekt dat er voordelen aan de convenanten zitten: met een convenant kunnen wettelijke regels 
en voorschriften vermeden worden. 

De grote afwezige bij het vaststellen van milieuconvenanten is de vaak milieubeweging. De 
convenanten worden meestal in achterkamertjes gesloten en in het beste geval word de 
milieubeweging om advies gevraagd In het slechtste geval is het ongewild advies uitbrengen aan 
beide partijen het enige wat de milieubeweging kan doen. Zo analyseert en becommentarieert de 
Stichting Natuur en Milieu bijvoorbeeld de uitvoering van deze convenanten. Ook bracht de 
stichting in 1996 een brochure uit onder de titel 'Collage BMP' waarin zij voorbeelden gaf van 
goede en minder goede elementen uit een aantal BMP's van de sector chemie. Het Eerste 
Convenant Verpakkingen vormde hierop een uitzondering. daarbij werd de milieubeweging voor 
één van de eerste keren aan de onderhandelingstafel uitgenodigd 

Een andere reden waarom de milieubeweging aanvankelijk niet op de convenanten gebrand was. 
is juist de reden voor bedrijven om mee te doen: het ontbreken van een wettelijke basis. Of zoals 
J. Biekart van de Stichting Natuur en Milieu zegt: "Een milieuorganisatie kan naar de rechter 
stappen als een bedrijf de wet negeert, maar je kunt niet in beroep gaan tegen een convenant." 
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(Volkkrant, 30 december 1996'Convenanten moet bedrijven in EU milieubewuster maken'). Hij bepleit dan ook 
een fatsoenlijke wettelijke bodem voor milieumaatregelen. Een voorbeeld daarvan is de Wet 
Milieubeheer. 

De vrijblijvendheid voor bedrijven was ook in het begin een probleem voor de overheid. De 
convenanten gingen uit van goede bedoelingen en er was geen sanctie op het niet nakomen van 
de afspraak. Dat is ondertussen veranderd: er worden nu gedetailleerde contracten gesloten 
waarover diepgaand onderhandeld is. Deze contracten worden opgesteld naar burgerlijk recht en 
daarom zijn ze juridisch afdwingbaar. Daarmee zijn ze interessanter geworden voor de 
milieubeweging die zich dankzij een terugtredende overheid genoodzaakt ziet om ook afspraken 
te maken met -het bedrijfsleven. 

Toch zit er nog wat haken en ogen aan convenanten. Probleem blijft de grote verscheidenheid 
aan bedrijven die vaak meedoet aan een convenant, zoals bij het verpakkingsconvenant "Welk 
bedrijf moet er je erop aanspreken en verantwoordelijk stellen?", vraagt H Blaugeerts van SNM 
zich terecht af. Het Ministerie van VROM kan wel dreigen met de individuele Ministeriële 
Regeling Verpakkingen en Verpakkingsafval, maar dat komt de samenwerking niet ten goede en 
dat was nou juist de bedoeling van de milieuconvenanten. Er vindt wel een soort monitoring 
plaats in de zin dat er per branche milieuverslagen moeten worden geschreven waarvoor 
individuele bedrijven cijfers moeten aanleveren. Maar het is de vraag of die voldoende worden 
aangeleverd 

De milieubeweging zoekt ook directer contact met bedrijven en probeert zo tot afspraken te 
komen. Dit blijft niet zonder resultaten, zoals blijkt uit het feit dat de Vereniging Milieudefensie 
erin slaagde om in 1996 tot afspraken te komen met een doe-het-zelfketen voor de introductie 
van duurzaam hout en met electronicafabrikant Philips overeenkwam de recycling van 
elektrische apparaten op te starten (zie het jaarverslag 1996 van Milieudefensie). 

Tot slot wat statistieken: Nederland telt op dit moment zo'n 400 duizend bedrijven waarvan er 
volgens de Wet Milieubeheer 19 duizend een milieuvergunning moeten hebben. Van deze 19 
duizend werken er drieeneenhalf duizend mee aan convenanten, voornamelijk grote concerns die 
een royaal deel van de markt in hun bezit hebben. Er kunnen dus nog genoeg markten 
aangeboord worden voor convenanten (bron: de Volkskrant van 30 december 1996). 
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10.3 De geschiedenis van het verpakkingsconvenant 

het eerste Convenant Verpakkingen 
In 1991 sloten overheid en bedrijfsleven het Convenant Verpakkingen. Daarin staan afspraken 
om de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen èn het hergebruik van verpakkingsmateriaal te 
bevorderen (zie tabel10.1). 

fr~t;;Tï(iTl 
!Doe/stel- ! 
I Jingen van ! . . 
I het eerste I 
!Convenant i 
! Verpakkin- ! 
laen l 
IÎ9s6-2ooo! 
i i 
: i 
······-·····················-~ 

2.1 Mton 

25% 

500/c, 

1986 

... ... 

hergebruik 

... 
31% 

1.9Mton 

····1----1 (=IOOA.) 

.............. 400/c, 

storten ............................ ... 

2000 

In het jaar 2000 moet 60 procent 
van het verpakkingsmateriaal 
worden hergebruikt en moeten er in 
totaal 10 procent minder verpak
kingen worden gebruikt in 
vergelijking met 1986. De rest van 
het verpakkingsafval mag worden 
verbrand, het storten van afval 
daarentegen moet in het jaar 2000 
tot nul zijn terug gebracht. 

Daarvan is tot nu toe weinig terecht gekomen. Hergebruik van plastic is niet van de grond 
gekomen en nieuwe hervulbare verpakkingen zijn nauwelijks gerntroduceerd. Sterker nog, de 
afgelopen jaren kwamen er juist allerlei wegwerpverpakkingen op de markt. Bierbrouwer 
Grolsch introduceerde een bierflesje zonder statiegeld, Coca-Cola kwam met een halve-literfles 
van wegwerpglas, er zijn sportdrankjes in wegwerpplastic flesjes (AA-drink zit zelfs in een 
PVC-wegwerpflesje), in sportkantines en benzinestations zijn, weliswaar nog op proef, frisdrank 
in flesjes zonder statiegeld te koop en in steeds meer supermarkten verschijnen vruchtesappen in 
eenmalige glasverpakkingen. 

Bovendien staan meermatige verpakkingen, die volgens studies duidelijk minder milieubelastend 
zijn dan wegwerpverpakkingen, onder druk. Zo overweegt een grote internationale organisatie als 
Coca Cola om het meerrnalig gebruik van frisdrank-verpakkingen te beëindigen. Er valt dus nog 
steeds veel te verbeteren aan verpakkingen, wat het milieu betreft. De verpakkingsindustrie heeft 
tot nu toe vooral gekozen voor de makkelijkste en goedkoopste maatregelen Bijvoorbeeld 
verpakkingen dunner en lichter maken, of makkelijker te recyclen. 

de Europese richtlijn 
In 1995 is er een Europese richtlijn uitgevaardigd, die minder ver gaat dan het Convenant 
Verpakkingen Zo hoeft er niet meer dan 45 procent recycling bereikt te zijn in het jaar 2000. 
Over statiegeld staat er helemaal niets in de richtlijn. De landen van de Europese Unie zijn 
verplicht deze richtlijn om te zetten in wettelijke regels. De Nederlandse overheid wil via de 
onderhandelingen komen tot een nieuw Convenant, dat verder zou moeten gaan dan de wettelijke 
regels. 

het tweede Convenant Verpakkingen 
In 1997 sloten de industrie en de overheid een nieuw Convenant Verpakkingen Het nieuwe 
Convenant moet er voor zorgen dat de doelstelling uit het huidige convenant, 10 procent minder 
afval in 2001 ten opzichte van 1986, gehandhaafd blijft. Dit kan volgens de Consumentenbond, 
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Milieudefensie en Natuur en Milieu alleen door een uitbreiding van de statiegeldsystemen. 
Daarnaast vragen de milieu- en consumentenorganisatie de minister in het nieuwe Convenant een 
verbod op PVC op te nemen en hergebruik van plastic verpakkingen te regelen. Het Convenant 
moet volgens hen van toepassing zijn op alle verpakkingen, ook verpakkingen die niet onder het 
huidige Convenant vallen. 

het rapport 'Voor meerrnalig gebruik' 
Ook nu stond de milieu- (en consumenten )organisatie klaar met haar advies en commentaar. De 
Consumentenbond, Vereniging Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu schreven 
gezamenlijk het rapport 'V oor meerrnalig gebruik', waarin u pleitten voor uitbreiding van de 
statiegeldsystemen. Ze boden dit rapport vervolgens aan op 19 december 1996 aan minister De 
Boer van VROM Voor het rapport werd gebruik gemaakt van de resultaten van de 
verpakkingsbelweken, die de MilieuTelefoon van Vereniging Milieudefensie organiseerde van 
23 oktober tot 15 november. Drie weken lang konden consumenten bellen met hun klachten en 
suggesties over verpakkingen. In totaal registreerde de MilieuTelefoon 1549 klachten en 
opmerkingen (bron: persberichten van de Vereniging Milieudefensie). 

10.4 Het besluitvormingsproces over het Tweede Convenant 
Verpakkingen 

10.4.1 Omslagpunten in de besluitvorming 

Ook nu zal ik gebruik maken van een aantal belangrijke gebeurtenissen binnen het 
besluitvormingsproces om deze te structuren. Deze gebeurtenissen gelden als keerpunten in het 
proces, omdat ze of de besluitvorming in een stroomversnelling brachten, of deze van richting 
deden veranderen. Rondom deze keerpunten zal ik de inbreng van alle actoren nauwkeurig met 
elkaar vergelijken en daarmee invloed proberen vast te stellen. Ik heb bij dit 
besluitvormingsproces gekozen voor 4 mijlpalen: 

Figuur 10.2 Vier omslagpunten in het besluitvormingsproces over het nieuwe Convenant 
Verpakkingen. 

16 mei 1991 

Europese 
Richtlijn 

1994 

rapport 
'V oor meerrnalig 

gebruik' van 
SNM I VMD en CB 

19 december 1996 

nieuwe 
Convenant 

Verpakkingèn 

oktober 1997 

Als basis voor het nieuwe Convenant Verpakking geldt het verpakkingsconvenant uit 1991 
(1). De doelstellingen uit dit oude convenant zijn de inzet voor het nieuwe convenant; deze 
zijn namelijk bij lange na nog niet gehaald. 

Als motor voor dit nieuwe convenant geldt een door de Europese Commissie 
opgestelde richtlijn uit 1994, die de landen van de Europese Unie verplicht deze richtlijn om te 
zetten in wettelijke regels (2). De Nederlandse overheid wil via de onderhandelingen komen tot 
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een nieuw Convenant, dat verder zou moeten gaan dan de wettelijke regels. De doelstellingen 
van deze richtlijn liggen namelijk nog lager dan het oude verpakkingsconvenant 

Om druk op de ketel te zetten organiseerde de Vereniging Milieudefensie de 
verpakkings-belweken, waarin consumenten via de MilieuTelefoon drie weken lang hun 
klachten en suggesties kwijt konden over verpakking. Op basis van deze resultaten werd 
gezamenlijk met de Stichting Natuur en Milieu en de Consumentenbond het rapport 'Voor 
meerrnalig gebruik' geschreven, waarin ze pleitten voor uitbreiding van de statiegeldsystemen (3). 

Het proces eindigt tenslotte met het afsluiten van het nieuwe Convenant Verpakkingen in 
oktober 1997 ( 4). 

10.4.2 De ontwikkeling van de standpunten in het besluitvormingsproces 

Onderstaande tabell0.3 geeft weer de ontwikkeling van de standpunten in het besluitvonnings
proces over de afsluiting van het Tweede Convenant Verpakkingen. Daarbij is uitgegaan van de 
standpunten rondom de in de vorige paragraaf beschreven omslagpunten van drie verschillende 
actoren: de overheid (met name het Ministerie van EZ en VROM), de milieubeweging 
(uitgesplitst naar Stichting Natuur en Milieu en de Vereniging Milieudefensie) en de SVM 
(Stichting Verpakkingen en Milieu), waarin de verpakkingsindustrie zich verenigd heeft. 
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Tabell0.3 Ontwikkeling van de standpunten in het besluitvonningsproces van het Tweede 
Convenant Verpakkingen van de betrokken actoren. 

1991 
in 2000 I 00..4 minder 
verpakkingen t.o.v. 1986, 
600..4 daarvan 

· hergebruiken, restafval 
v~randen en geen 
storting van 
verpakkingsafVal. 

in 2000 100..4 minder 
verpakkingen t.o.v. 1986, 
600..4 daarvan 
hergebruiken, restafval 
verbranden en geen 
storting van 

. verpakkingsafval. 

làitiek: taakstelling 
preventie en hergebruik is · 
niet afdwingbaar 

•negatief. uitbreiding 
statiegeldsystemen 
afhankelijk van nader 
onderzoek en rand
voorwaarden. Industrie 
probeert aluminium te 
recyclen en geen verbod 
op blister. 

•positief in 2000 
verpakkingsmateriaal op 
niveau van 1986, 600..4 
hergebruik en intro-
ductie · fles 

1996 
instellen van productie
:rorgsystemen die 
verantwoordelijkheid 
van producenten voor 
produkt regek 

voorwaarde is dat de 
andere helft van de 
verpakkende bedrijven 
nu ook mee gaat doen. 

•kritiek: hierdoor 
vervalt informatie
verplichting van 
producenten aan de 
consument; 

• statiegeldsystemen 
behouden in nieuwe 
convenant, PVC
verpakkingen 
uitsluiten. 

statiegeldsystemen 
moeten behouden 
blijven in nieuwe 
convenant, PVC
verpakkingen moeten 
worden uitgesloten. 
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De tabellaat zien dat het nieuwe Convenant Verpakkingen niet echt een verbetering inhoudt van 
het oude verpakkingsconvenant voor de milieubeweging: de doelstelling om de het 
verpakkingsafval in 2000 met I 00/o te verlagen blijft gehandhaafd en de het hergebruik van 
verpakkingsmateriaal wordt slecht met 5% opgeschroefd ten opzichte van de doelstelling in 
I99I. Nieuw is de bepaling dat gemeenten ook een bijdrage moeten leveren: 85% van het oude 
papier en karton en 90% van het glas moeten zij gescheiden inzamele~ maar ook nu ontbreekt de 
mogelijkheid van sancties. Van het eisenpakket van de milieubeweging is weinig overgenomen: 
in het nieuwe convenant zijn geen bepalingen opgenomen over het beperken van PVC in 
verpakkingen of het invoeren van statiegeld- en meermalige systemen. Ondanks de verplichting 
die het bedrijfsleven zich nu stelt ten aanzien van de I 0% reductie-doelstelling, blijkt er een 
addertje onder het gras te zitten: de afgesproken 10% mag worden gecorrigeerd voor de 
economische groei. Daarmee kan in theorie de hoeveelheid verpakkingsafval zelfs toenemen. De 
invloed van de milieubeweging op het nieuwe Convenant verpakkingen is gemeten naar de door 

·de overheid en verpakkingsindustrie overgenomen eisen dus erg klein geweest. 

Was de milieubeweging in het besluitvormingsproces rond Dodewaard wel in staat om 
tussentijdse invloed uit te oefenen, hier blijkt dat veel minder het geval te zijn geweest. Als het 
Ministerie van VROM in I995 met het plan komt om productiezorgsystemen op te zetten die de 
verantwoorde-lijkheid van de producenten voor hun produkt regelt (naar analogie van de 
bedrijfsinterne milieuzorgsystemen), reageert SNM met de kritiek dat met de voorstellen van het 
kabinet de informatieverplichting van producenten aan de consument wegvalt. De Tweede 
Kamer blijkt gevoelig voor dit argument, maar coalitiepartijen durven er echter geen hard punt 
van te maken. Wel zegt de minister toe over een jaar de invoering van 
productmi1ie'uzorgsystemen kritisch te zullen bezien en alsnog de noodzaak tot verplichte 
informatievoorziening aan de orde te stellen. De minister komt dus maar (zeer) gedeeltelijk 
tegemoet aan de eis van de milieubeweging om de informatieverplichting van produkten aan de 
consumenten in stand te houden. 

Deze geringe invloed van de milieubeweging op het nieuwe Convenant Verpakking vormt geen 
verandering ten opzichte van de situatie in 1991. In zijn doctoraal scriptie over de invloed van de 
milieubeweging op de totstandkoming van het eerste Convenant Verpakkingen concludeert John 
Janssens, dat de milieubeweging vrijwel geen invloed heeft kunnen uitoefenen op de 
doelstellingen in het convenànt. Alleen de onderhandelende actore~ VROM en SVM hebben 
invloed uitkunnen oefenen op de doel-stellingen in het convenant. Oriderstaande tabel 10.4 
illusteert dit: 

Tabel10.4 Doelstellingen van de betrokken actoren en het 1 e convenant. 

gewenste doelstellingen ;:illieindelijke ·) 
·---·-···7di~~(46i!!~;=: 

MB 
50% 
30% 
10% 
10% 

10% 
60% 
40% 
0% 

Deze tabel laat zien dat, 
wat preventie betreft, de 
doelstellingen van 
VROM en in mindere 
mate van de SVM dicht 
bij het overeengekomen 
percentage liggen, in 

tegenstellingen tot de doelstelling van de milieubeweging. Wat hergebruik betreft zitten de drie 
partijen weer meer op een golflengte, net als bij verbranden. Bij de laatste bestaat een klein 
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verschil met de doelstellingen van de milieubeweging. Echter, in het convenant is een beduidend 
hoger percentage opgenomen ( 40% ). Dit komt doordat in een later stadium werd afgesproken om 
het storten tot 0% terug te brengen. SVM heeft daarvoor het meeste water bij de wijn moeten 
doen. Wel heeft de milieubeweging volgens John Jannsens invloed gehad op het denkproces, 
maar hij laat dit nergens concreet zien. Het zou te ver gaan om dieper op deze resultaten in de 
gaan. V oor de geïnteresseerde lezer verwijs naar de doctoraalscriptie van John Jannsens in het 
arcbiefvan de VMD (MIDOC) te Amsterdam. 

De geringe invloed van de milieubeweging op het Tweede Convenant Verpakkingen wijt H 
Blaugeers (SNM) aan het feit dat ze deze keer buiten de onderhandelingen zijn gehouden. Bij het 
totstandkomen van het eerste convenant was de milieubeweging nog een echte partij aan de 
onderhandelingstafel: de overheid liet analyse- en strategie documenten ontwerpen en legde deze 
ter goedkeuring voor aan alle partijen waaronder de milieubeweging. Ook het Ministerie van 
VROM pleegde regelmatig overleg met de milieubeweging. Bij de sluiting van het tweede 
convenant heeft de milieubeweging slechts tussentijdse versies gezien en geprobeerd 
commentaar te leveren en aan te dringen op behandeling in de Tweede Kamer, wat niet gelukt is. 

Volgens L. Reijnders (SNM) voerde de regering een pacificatiebeleid tav. de 
veipalddngsindustrie met als voornaamste doel het creêren van een draagvlak bij de industrie. De 
prioriteiten lagen ergens anders, zoals de infrastructuur. De verpakkingsindustrie deed volgens 
hem voornamelijk mee om rust te hebben van alle regelgeving vanuit Den Haag. Voor hen was 
het Tweede Convenant Verpakkingen vooral administratiefhandig. 

10.4.3 verschillen in standpunten binnen actoren 

Ook in dit besluitvormingsproces zijn er verschillen in standpunten binnen actoren. Opnieuw was 
er sprake van traditioneel touwtrekken tussen de het Ministerie van EZ en VROM Het laatste 
Ministerie zat in baar standpunt dichter bij de visie van de milieubeweging. Het Ministerie van 
EZ steunde ook de hergebruik doelstellingen, maar ging op andere fronten meer met het 
bedrijfsleven mee, zoals het corrigeren van de toegestane afvalberg voor economische groei. Ook 
tussen de bedrijven verenigd in het SVM waren er verschillen in belangen: de 
verpakkingsindustrie heeft geen belang bij minder verpakkingen, terwijl producenten er wel bij 
gebaat zijn. Ook nu heeft de milieubeweging deze verschillen in standpunten niet kunnen 
benutten, daarvoor stonden ze teveel aan de zijlijn. 

10.5 Conclusie over de invloed van de milieubeweging 

De milieubeweging heeft volgens de definitie van Huberts weinig invloed gehad op de 
totstandkoming van het Tweede Convenant Verpakkingen: de doelstellingen van het eerste 
convenant blijven gehandhaafd en van het eisenpakket van de milieubeweging is nauwelijks iets 
overgenomen. De hoeveelheid verpakkingsafval mag zelfs gecorrigeerd worden voor de 
economische groei. In tegenstelling tot het besluitvormingsproces over Dodewaard heeft de 
milieubeweging ook geen tussentijdse invloed uitgeoefend Dit is niet verwonderlijk gezien het 
feit dat ze buiten de onderhandelingen tussen de overheid en de SVM zijn gehouden. Daarbij 
waren beide partijen matig gemotiveerd en had milieu niet hun prioriteit Ook het effect op de 
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publieke opinie is gering geweest, volgens de milieu-experts nog geringer dan op de politieke 
besluitvorming (zie tabel6.6, blz. 66). 

Blaugeers (SNM) verwacht dan ook niet dat de doelstellingen van het Tweede Convenant 
Verpakkingen worden nageleefd Maar dat is volgens hem ook niet de voornaamste doelstelling 
van de milieubeweging. Verpakkingen hebben vooral een symboolfimctie bij het 
welvaartsprobleem, maar vormen relatief gezien geen groot inhoudelijk milieuprobleem. De 
bedoeling van de milieubeweging is dat bedrijven via verpakkingen ook hun productieprocessen 
gaan aanpassen. Het convenant heeft dus meer een signaalfimctie. In die zin hebben volgens 
Blaugeers beide verpakkingsconvenanten wel degelijk zin gehad: bedrijven zijn milieubewuster 
geworden. Een gunstige ontwikkeling daarbij is dat er bij het Tweede Convenant Verpakkingen 
meer branches en bedrijven betrokken zijn dan bij het eerste, waardoor meer bedrijven bereikt 
kunnen worden. 

Ook in dat licht kunnen de conclusies wat positiever worden gesteld: net als bij de 
besluitvorming over de kerncentrale in Dodewaard is er wel degelijk een lange termijn invloed 
van de milieubeweging aan te wijzen. Ook al worden op korte termijn de eisen en standpunten 
van de milieubeweging niet direct overgenomen door de overheid, toch is er het nodige bereikt 
door de milieubeweging. Het feit dat de overheid ertoe overgaat onderhandelingen op te starten 
met de verpakkingsindustrie over het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingsafval, zegt iets 
over de toegenomen milieubereidheid bij de overheid. Dit kan in verband worden gebracht met 
de jarenlange pogingen van de milieubeweging om het terugdringen van de afvalberg onder de 
politieke en publieke aandacht te brengen. Al is deze relatie niet aantoonbaar in de in uitgevoerde 
standpuntenanalyse. 

Dit zelfde geldt voor het bedrijfsleven. Ook zij voelen zich op één of andere manier gedwongen 
(bijvoorbeeld het voorkomen van eenzijdig opgelegde wettelijke regels) om milieuafspraken te 
maken met de overheid en deze vast te leggen in een convenant. Daarbij moet de rol van de 
milieubeweging niet onderschat worden. Bedrijven zijn in dat opzicht kwetsbaarder: milieuacties, 
zoals blokkades van een vestiging, vormen een bedreiging voor de goede naam van het bedrijf. 
Bedrijven willen liever niet tot object voor politieke actie gemaakt worden en zijn daardoor 
gevoelig voor de eisen van de milieubeweging. Dat deze directe benadering van bedrijven 
resultaat oplevert voor de milieubeweging bewijst de afspraken die milieubeweging heeft 
gemaakt met een doe-het-zelfketen voor de introductie van duurzaam hout en met 
electronicafabrikant Philips voor de recycling van elektrische apparaten (zie het jaarverslag 1996 
van Milieudefensie). 

10.6 De succesfactoren 

Net als in hoofdstuk 9 zal ook hier gekeken worden naar de aanwezigheid van succesfactoren, die 
volgens hoofdstuk 6 bepalend zijn voor het succes van milieucampagnes op de politieke 
besluitvorming. Nagegaan wordt of de mate waarin deze factoren voorkomen bij het afsluiten 
van het Tweede Convenant Verpakkingen overeenkomt met de vastgestelde invloed van de 
milieubeweging op de besluitvorming. 
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Een probleem hierbij is het ontbreken van data over het Tweede Convenant Verpakkingen in de 
dataset van Kriesi et al. Dit convenant komt daarin niet voor als issuecampagne, omdat het 
onderzoek van de Amsterdamse politicologen gemeten niet verder gaat dan 1990, terwijl dit 
besluitvormingsproces start in 1991. Er moet dus uit andere bronnen geput worden. Ik zal 
daarvoor gebruik maken van de verzamelde data uit de archieven van verschillende 
milieuorganisaties (zie § 8.Jl) 

Uit de archieven van de milieuorganisaties blijkt, dat de SNM zich vooral bezig hield met het 
kritisch in de gaten houden van de uitvoering van het Eerste Convenant Verpakkingen, o.a. 
door de milieubedrijfsplannen van diverse bedrijven onder de loep te nemen. Om de kwaliteit 
van deze bedrijfsplannen te verbeteren, die nog al eens te wensen overlieten, bracht SNM in 
1996 de brochure 'Collage BMP' uit met voorbeelden van goede en minder goede elementen 
uit een aantal BMP's van de sector chemie. Verder werd er veel gelobbyd op o.a. 
internationaal niveau. Zo nam de stichting in 1994 deel aan de zogenaamde EMAS
commissie, die belast is met de uitvoering van de EMAS-verordering1 van de EU. Ook nam 
de stichting actief deel aan de discussie op EU-niveau over de rol van voluntary agreements 
in het milieubeleid voor de industrie. Daarbij participeert SNM in een onderzoeksproject van 
het Duitse Oko Institut in opdracht van de Europese Commissie. De belangrijkste actie die de 
stichting in samenwerking met de Consumentenbond en VMD organiseerde waren de 
verpakkingsbelweken in het najaar van 1996. 

Naast de belweken organiseerde de VMD in augustus 1992 de actie 'Lastpost' waarbij 
consumenten werden opgeroepen om lege kunststof flessen van was- en reinigingsmiddelen 
terug te sturen naar de fabrikant om daarmee te protesteren tegen wegwerkverpakkingen. 
Ook de VMD lobbyde op Europees niveau: via het Sustainable Packaging Action Network 
(SPAN), bestaande uit 55 milieugroepen in 27landen, protesteerde zij tegen de EU-Richtlijn 
voor Verpakkingen en Verpakkingsafval die de vereniging niet vergaand genoeg is. In 1994 
trok de VMD samen met een aantal andere milieu-organisaties aan de bel bij de Nederlandse 
vertegenwoordigers in het Europese parlement naar aanleiding van de behandeling van deze 
richtlijn in het parlement. 

De reactie van de overheid op dit kleine aantal acties van de milieubeweging beperkte zich 
vooral tot niet reageren. Net zoals de milieubeweging niet werd betrokken bij de 
onderhandelingen over het nieuwe verpakkingsconvenant werd er ook niet gereageerd op de 
acties van de milieubeweging tijdens de onderhandelingen. Opvallend is de hoge 
lobbyactiviteit van beide milieu-organisaties op Europees niveau. De milieubeweging richtte 
zich in eerste instantie op de aanscherping van de Europese richtlijn die een achteruitgang 
voor het Nederlandse milieubeleid betekende. Pas een jaar voor de afsluiting van het nieuwe 
convenant verpakkingen richtten zij zich op het nationale niveau door het organiseren van de 
belweken en het aanbieden van het rapport 'Voor meerrnalig gebruik' aan het ministerie van 
VROM. Deze strategie heeft niet het gewenste resultaat gehad: zowel op Europees als op 
nationaal niveau zijn nauwelijks tot geen eisen overgenomen. 

1 Het doel van deze verordening is bedrijven te stimuleren om milieuzorgsystemen in te voeren en hun 
milieuprestaties te verbeteren. 
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Over de deelname van de SNM aan adviesraden van de overheid heb ik alleen betrouwbare 
gegevens voor de periode 1975-1993 2

• In deze periode was de stichting in gemiddeld 69 
adviesraden vertegenwoordigd Dit aantalligt iets boven het gemiddelde voor de totale periode 
waarvoor betrouwbare cijfers beschikbaar zijn (1975-1993), maar is te klein om·te spreken van 
een negatieve effect op de invloedspogingen van de milieubeweging door coöptatie van de 
overheid Met een coêfficient van -.024 is er pas bij een toename van twintig adviesraden 
sprake van een redelijk effect op de vijfpuntsschaal voor invloed. 

De mate waarin succesfactoren dus aanwezig zijn in het proces komt niet goed overeen met de 
vastgestelde invloed van de milieubeweging. Ondanks het feit dat overheid niet tot een 
repressieve reactie werd uitgelokt en de milieubeweging zicht richtte tot het hoogste 
(internationale) niveau en er geen gemiddeld grotere vertegenwoordiging in adviesraden bestond, 
heeft de milieubeweging nauwelijks tot geen invloed op de totstandkoming van het Tweede 
Convenant Verpakkingen uitgeoefend Al moet de milieubeweging wel credit gegeven worden 
voor het feit, dat de overheid ertoe overgaat onderhandelingen op te starten met de 
verpakkingsindustrie over het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingsafval. Dit wijst op een 
toegenomen milieubewustzijn bij de overheid en het bedrijfsleven, al heeft de milieubeweging 
dus geen inhoudelijke invloed op korte tennijn kunnen uitoefenen op het nieuwe 
verpakkingsconvenant 

De enige succesfactor die in overeenstemming is met het succes van de milieubeweging is in 
deze case is de mobilisatie van alliantiesteun. In de Tweede Kamer bleek er slecht een 
minderheid te bestaan die de voorstellen van de milieubeweging voor het Tweede Convenant 
Verpakkingen steunde. In de verkiezingsprogramma's van 1994 werden de voorstellen om 
aluminium blilges en wegwerp-produkten van de milieuschadelijke kunststof PVC te verbieden 
alleen gesteund door D66, GroenLinks, SGP, GPV en RPF. GroenLinks en RPF waren de enigen 
die een pleidooi hielden om het eerste verpakkingsconvenant niet te steunen zolang er geen 
afspraken zijn over de invoering van statiegeldregelingen, milieuheffingen en het weren van 
schadelijke verpakkingen. Helaas beschik ik met de door mij verzamelde data niet over 
voldoende gegevens om de politieke steun uit te splitsen naar de verschillende perioden in het 
besluitvormingsproces. 

De matige overeenkomst tussen de succesfactoren en de invloed die de milieubeweging heeft 
uitgeoefend op de totstandkoming van het tweede verpakkingsconvenant wordt nog duidelijker in 
tabell0.5 op de volgende bladzijde. 

2 Deze gegevens zijn afkomstig uit de jaarverslagen van de Stichting Natuur en Milieu. 
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Tabel/0.5 De succesfactoren voor de politieke besluitvorming onderscheiden naar beide 
case-studies. 

nauwelijks een reactie 

internationaal/ nationaal 

iets meer dan gemiddeld 
(68.67 voor '91-'93) 

Alleen de factor alliantiesteun is in beide case-studies in overeenstemming met het geboekte 
resultaat De meer gematigde reactie van de overheid en het hogere overheidsniveau waarop de 
milieubeweging zich richt, voorspellen een groter succes voor de milieubeweging in het case van 
het nieuwe verpakkingsconvenant Toch bereikt de milieubeweging uiteindelijk meer resultaat in 
de besluitvorming rond de kerncentrale Dodewaard. 

10.7 Issue-profile 

De verklaring voor het geringe succes bij deze case (verpa.kkingsconvenant) moet dus in een 
andere hoek gezocht worden. Een mogelijke verklaring is het in hoofdstuk 8, paragraaf 6 
gemaakte onderscheid tussen low en high profile cases. Dit onderscheid duidt op de politieke 
gevoeligheid van issues in de.politieke arena, vanwege de al dan niet grote belangen die ermee 
gemoeid zijn voor overheidsactoren. Daarbij werd de verwachting uitgesproken, dat bij high 
profile issues (met grote politieke belangen) het politieke systeem meer gesloten za\ zijn voor de 
eisen van de milieubeweging, waardoor zij minder mogelijkheden hebben om invloed uit te 
oefenen op dit politieke systeem. De milieubeweging zal bij high profile issues daarom andere 
politieke wegen moeten bewandelen om haar zin te ·krijgen dan bij low profile issues. 
Bijvoorbeeld via het bespelen en mobiliseren van de publieke opinie om zo indirect de politieke 
gezagdrager te beïnvloeden. Bij politiek gevoelige onderwerpen verwachtte ik daarom meer 
gebruik van radicalere, op mobilisatie gerichte strategieën. Daarnaast werd verwacht dat de 'issue 
profile' van een onderwerp mede het succes bepaalt van de strategieën die de milieubeweging 
gebruikt in een campagne, omdat het bij high-profile issues moeilijker is voor de milieubeweging 
om tot de overheid door te dringen. 

Van een echte toetsing van deze verwachtingen kan hier geen sprake zijn, omdat het maar om 
twee case-studies gaat. Dit is de weinig om gerichte uitspraken te doen over de invloed van 'issue 
profile'. Daarnaast verschillen beide besluitvormingsprocessen sterk in duur en kent de case-
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studie over Dodewaard daardoor een veel groot aantal acties en verscheidenheid aan strategi~n. 
Toch kan een vergelijking tussen beide case-studies misschien enige aanwijzingen opleveren. Bij 
het besluitvormingsproces over Dodewaard, een high-profile case die later low-profile werd (zie 
§ 8.6), gebruikte de milieubeweging duidelijk agressievere actievormen dan bij de 
besluitvorming rond het nieuwe convenant verpakkingen Bij deze laatste campagne zijn geen 
blokkades en bezettingen van bijvoorbeeld verpakkingsbedrijven of ministeries voorgekomen. 
De milieubeweging richtte zich veel meer op lobby-activiteiten: eerst op Europees niveau en later 
ook op nationaal niveau. In de situatie rond Dodewaard bestond voor lobbyen een veel grotere 
terughoudendheid, getuige de argwaan waarmee de milieubeweging bijvoorbeeld de Brede 
Maatschappelijke Discussie benaderde. Deze discussie werd meer gezien als een poging van de 
overheid tot coöptatie en neutraliseren van de milieubeweging. 

Dit is in lijn met hypothese 10, al is zoals gezegd van een echte toetsing geen sprake; daarvoor is 
vervolgonderzoek nodig. 

Hyp.IO.De milieubeweging zal in het geval van high-profile issues meer gebruik maken van 
agressievere op mobilisatiegerichte acties om ondanks de grotere geslotenheid van de 
overheid toch met haar eisen door te dringen tot deze overheid 

De openheid van de overheid ten aanzien van beide issues is minder eenduidig vast te stellen: bij 
een low-profile case als het nieuwe verpakkingsconvenant werd de milieubeweging niet 
toegelaten tot de onderhandelingen, terwijl bij de besluitvorming over kernenergie in het 
algemeen en Dodewaard in het bijzonder de overheid een Brede Maatschappelijke Discussie 
instelde om alle partijen, waaronder de milieubeweging. te horen. Wel was deze inspraak 
beperkt: de overheid wilde alleen praten over kernenergie en niet het hele energiebeleid ter 
discussie stellen zoals de milieubeweging wilde. Daarnaast werd de discussie binnen en ook 
buiten de milieubeweging gezien als een coöptatiepoging van de overheid, dus niet als een 
feitelijke verzoek tot advies en inspraak. Na het uiteenvallen van de kernenergiebeweging in de 
jaren tachtig. wanneer Dodewaard in een low-profile case verandert, worden ook de acties van de 
milieubeweging milder en is een lichte stijging te zien in het aantal adviesraden waaraan de SNM 
deelneemt Dit is een aanwijzing voor het effect van issue-gevoeligheid: bij een grotere 
gevoeligheid van een politiek issue maakt de milieubeweging gebruik van meer agressievere op 
mobilisatie gerichte acties. 

Alleen lijkt het effect van issue-gevoeligheid op het succes van de milieubeweging hier de andere 
kant op te lopen: bij een grotere gevoeligheid neemt de invloed van de milieubeweging toe. Bij 
een high-profile case als de besluitvorming over Dodewaard, weet de milieubeweging toch 
tussentijdse en vertragende invloed uit te oefenen, terwijl in de !ow-profile case van het nieuwe 
verpakkingsconvenant de milieubeweging nauwelijks tot geen inhoudelijke invloed uitoefent 
Dit is tegengesteld aan wat in hypothese 9 werd verwacht: 

H9: Indien de Nederlandse milieubeweging /ow-profile issues aandraagt, zal zij een grotere 
toegang krijgen tot de overheid dan wanneer zij voor high-profile issues kiest, omdat /ow
profile issues geen bedreiging vormen voor de politieke autoriteiten en daardoor in staat 
zijn om invloed uit te oejènen op de politieke besluitvorming. 
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Misschien moet het mechanisme achter het effect van issue-gevoeligheid daarom anders 
gefonnuleerd worden: Bij een low-profile case als het Tweede Convenant Verpakkingen waren 
er geen grote politieke belangen in het spel waardoor de overheid zich niet bedreigd voelde door 
de eisen van de milieubeweging en daarin zelfs zover ging dat ze deze eisen voornamelijk 
negeerde. Er is dan sprake van een dusdanig lage issue-profile, dat de toegang tot de overheid 
minimaal is, terwijl bij low profile issues waarbij de overheid welluistert naar de wensen van de 
milieubeweging de toegangjuist optimaal is. De mate van toegang neemt weer af bij high-profile 
issues, al zal de overheid ook bij niet al te grote belangen nog steeds een luisterend oor hebben 
voor de milieubeweging. Pas als de belangen die met een issue verbonden zijn dusdanig groot 
worden dat de machtsbasis van autoriteiten in het gedrang komt of het issue een keerpunt in de 
verkiezingen betekent, zal de overheid zich weer afsluiten voor de milieubeweging. Het verband 
tussen issue-profile en toegang tot de overheid zou dus niet als een lineair verband moeten 
worden gezien, maar als een parabolische samenhang. De figuur 10.6 op de volgende bladzijde 
illustreert dit: 

Figuur 10.6 Het verband tussen issue profile en toegang tot de overheid 

Ja~; 
I • ~e;.~ ; 
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Dus een effect van issue 
gevoeligheid dat van minimale 
toegang bij 'very low profile' 
naar optimale toegang bij 'low 
profile issues' loopt De toegang 
neemt dan weer langzaam af bij 
issues die gevoeliger liggen bij 
de overheid (high profile) tot een 
minimale toegang bij 'very high 
profile' cases. De case Dode
waard is dan als een 'high 
profile' case te classificeren, 
terwijl het verpak:kingsconve-

issue profile nant helemaal links in de figuur 
valt onder te brengen bij het deel van de 'very low profile' cases. Nader onderzoek is echter 
nodig, waarin veel meer cases met verschillende issue-profiles worden vergeleken, om dit 
mechanisme te specificeren en te toetsen. Deze paragraaf dient slechts als een aanzet daartoe. 

10.8 Andere succesfactoren 

Tenslotte is nog gekeken naar de vier succesfactoren die Huberts aantrof in zijn onderzoek naar 
de besluitvonning bij rijkswegen: 1) het ontwikkelen van een uitgewerkt alternatief; 2) het 
benutten van bestaande inspraak- en overlegprocedures; 3) een verdeelde opstelling van 
overheidsactoren is; en 4) aandacht voor het issue milieu in de publieke opinie. Ook in deze case
studie zijn twee factoren daarvan (het benutten van inspraak- en overlegprocedures: §10.6 en het 
gebruik maken van een verdeelde overheidsopstelling: §10.3.4) al aan bod geweest Voor de 
factor 'aandacht voor het issue milieu in de publieke opinie' beschik ik, zoals gezegd, niet over 
voldoende infonnatie om het effect hiervan na te gaan. De factor die overblijft is het leveren van 
een alternatief door de milieubeweging. Bij de besluitvonning over het nieuwe convenant 
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verpakkingen leverde de milieubeweging niet zozeer een alternatief, maar deed de beweging 
voorstellen ter uitbreiding van het convenant, zoals het opnemen van een terugnameplicht voor 
producenten en importeurs, statiegeld op retourverpakkingen, het uitsluiten van PVC
verpakkingen en het uitbreiden van meermalige verpakkingen. Hiervan werd geen enkel voorstel 
overgenomen in het uiteindelijk convenant Een echt alternatief was ook niet te ontwikkelen voor 
het convenant Het alternatief zou een uitgebreide wettelijke regeling zijn, terwijl het juist de 
opzet van het convenant was om dat te voorkomen. 

10.9 Eindconclusie 

De mate waarin de vier succesfactoren uit hoofdstuk 6 aanwezig zijn in het 
besluitvormingsproces over het Tweede Convenant Verpakkingen komt niet goed overeen met 
de vastgestelde invloed van de milieubeweging. Ondanks het feit dat overheid niet tot een 
repressieve reactie werd uitgelokt en de milieubeweging zicht richtte tot het hoogste 
(internationale) niveau en er geen gemiddeld grotere vertegenwoordiging in adviesraden bestond, 
heeft de milieubeweging nauwelijks tot geen invloed op de totstandkoming van het Tweede 
Convenant Verpakkingen uitgeoefend. Al moet de milieubeweging wel credit gegeven worden 
voor het feit, dat de overheid ertoe overgaat onderhandelingen op te starten met de 
verpakkingsindustrie over het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingsafval. Wel in 
overeenstemming met dit matige succes is de geringe mate van alliantiesteun: slechts een 
minderheid in de Tweede Kamer was voor de voorstellen van de milieubeweging bij het nieuwe 
convenant te porren. 

Een alternatieve verklaring voor dit matige succes ligt in de issue-gevoeligheid van het 
onderwerp, waarbij dit effect complexer ligt dan verwacht werd Bij een zeer lage issue
gevoeligheid, zoals bij het Tweede Convenant Verpakkingen voelt de overheid zich niet bedreigt 
door de eisen van de milieubeweging en kan zij zelfs besluiten deze te negeren, terwijl bij low 
profile issues waarbij de overheid wel bereid is om te luisteren naar de wensen van de 
milieubeweging de toegang tot de overheid juist optimaal is. De mate van toegang neemt weer af 
bij high-profile issues, al zal de overheid ook bij niet al te grote belangen nog steeds een 
luisterend oor hebben voor de milieubeweging. Pas als de belangen die met een issue verbonden 
zijn dusdanig groot worden dat de machtsbasis van autoriteiten in het gedrang komt of het issue 
een keerpunt in de verkiezingen betekent, zal de overheid zich weer afsluiten voor de 
milieubeweging. Het verband tussen issue-profile en toegang tot de overheid zou dus niet als een 
lineair verband moeten worden gezien, maar als een parabolische samenhang (zie figuur 1 0.6). 

De succesfactoren van Huberts blijken ook hier geen effect te hebben gehad. 
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11 Conclusies 

In de inleiding van deze scriptie werd een artikel uit de Volkskrant aangehaald waarin de 
dubbelrol van de Nederlandse milieubeweging geïllustreerd werd. Aan de ene kant is de 
milieubeweging een actievoerende organisatie tegen de overhei~ maar aan de andere kant is ze 
ook gespreks- en onderhandelingspartneT met diezelfde overheid Een moeilijke positie, waarbij 
de vraag zich opdringt wat nu het beste werkt voor de milieubeweging. Levert het mobiliseren 
van mensen bij milieucampagnes het meeste succes op of moet de milieubeweging zich vooral 
laten horen in politiek Den Haag door mee te praten in allerlei adviesorganen? Met andere 
woorden moet zij het zoeken in actie oflobby? 

Om deze vraag te beantwoorden zijn in deze scriptie twee onderzoeken verricht een kwantitatief 
onderzoek naar de mobilisatiekracht van de Nederlandse milieubeweging (hoofdstuk 5) en het 
succes van haar milieucampagnes (hoofdstuk 6) en een kwalitatief onderzoek naar de invloed van 
de milieubeweging op de politieke besluitvorming. In het kwalitatieve onderzoek is daarbij 
gebruik gemaakt van twee case-studies: de sluiting van de kerncentrale in Dodewaard (hoofdstuk 
9) en de sluiting van het Tweede Convenant Verpakkingen (hoofdstuk 1 0). De resultaten zullen in 
dit hoofdstuk kort besproken worden en vervolgens zal een antwoord op de probleemstelling 
worden geformuleerd: 

Probleemstelling 
Welke factorèn bei'nvloeden het succes van acties van de Nederlandse milieubeweging? 

Deze probleemstelling heb ik uiteengelegd in een zestal deelvragen: 

Deelvragen 

1. Hoe ontwikkelde zich de mobilisatiekracht van de Nederlandse milieubeweging tussen 
1975 en 1989? 

2. Hoe succesvol zijn de verschillende campagnes van de Nederlandse milieubeweging 
tussen 1975 en 1990 geweest in hun beïnvloeding van enerzijds de publieke opinie en 
anderzijds de politieke besluitvorming? 

3. Welke factoren speelden een rol bij succesvolle campagnes van de Nederlandse 
milieubeweging? 

4. Hoeveel invloed heeft de Nederlandse milieubeweging gehad in de twee reconstrueerde 
besluitvormingsprocessen? 

5. Is de vastgestelde invloed van de milieubeweging binnen deze besluitvormings-processen 
in overeenstemming met de aangetroffen successtrategieen in deze processen? 

6. Wat zijn de implicaties van de gevonden resultaten voor het beleid van de 
milieubeweging in de toekomst? Hoe kunnen de succestrategieen in 2010 gebruikt 
worden? 

Aan de hand van deze deelvragen zal ik een antwoord formuleren op de probleemstelling. 
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Conclusie 

Op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven Nederlandse politieke mogelijkhedenstructuur werd 
geconcludeerd dat de Nederlandse milieubeweging een redelijke kans maakte om tot de politieke 
besluitvonning door te dringen: door de grote mate van informele openheid en de gerichtheid op 
het bereiken van consensus. ook wat betreft eisen van politieke minderheden. is het Nederlandse 
politieke systeem veel opener dan op basis van zijn fonnele structuur verwacht mag worden. 
Voor sociale bewegingen betekent dit dat zij in Nederland vaker substantiele beleidswijzigingen 
voor elkaar kunnen krijgen. die vervolgens een redelijke kans maken ook uitgevoerd te worden. 
De beïnvloedingsmogelijkheden liggen daardoor vooral aan de inputkant van het Nederlandse 
politieke systeem liggen. De Nederlandse overheid is in staat om repressief op te treden tegen 
acties van de Nederlandse milieubeweging, maar geeft de voorkeur aan overleg en facilitatie. 

De aanzienlijke mate van verticale centralisatie. de relatief zwakke positie van de rechterlijke 
macht en het ontbreken van direct-democratische bernvloedingsmogelijkheden maken dat het 
Nederlandse systeem aan de output kant moeilijk te beïnvloeden is: eenmaal genomen beslissing 
zijn moeilijk terug te draaien. al kan de milieubeweging wel naar de rechter stappen om een 
beslissing aan te vechten 

Hoe ontwikkelde zich de mobilisatiekracht van de Nederlandse milieubeweging tussen 1975 
en 1989? 

De mobilisatiekracht van de Nederlandse milieubeweging ontwikkelde zich vooral in de eerste 
helft van de jaren ·8o. tijdens de tweede protestgolf. Opvallend is het relatief lage 
mobilisatieniveau ten tijde van de eerste protestgolf (jaren •10). wat toch een bloeiperiode voor de 
Nederlandse milieubeweging was. In vergelijking met andere landen (gemeten naar het aantal 
•protest events•) bezit de Nederlandse milieubeweging de minste mobilisatiekracht met zijn 277 
acties blijft Nederland ver achter bij Duitsland (n=984). Zwitserland (n=616) en Frankrijk 
(n=444). Het vergelijken van trends in mobilisatieniveau. strategieën. reacties van de overheid en 
de steun van alliantiepartners tussen landen valt helaas buiten het bereik van deze scriptie. 
Hiervoor verwijs ik naar het boek van Kriesi et al. uit 1995. 

In overeenstemming met het politiek open klimaat in Nederland maakt de milieubeweging het 
meest gebruik van conventionele en demonstratieve strategieën. al mag het relatief grote aandeel 
van confrontatieve acties (vooral begin jaren ·so) niet vergeten worden. In de ontwikkeling van 
deze twee strategieën is competatief: een toenemend gebruik van demonstratieve strategieën in de 
periode 1975 tot 1983 gaat ten koste van het gebruik van conventionele strategieën. terwijl een 
groter aandeel van deze laatste strategieën in de periode 1984 tot 1988 leiden tot een lager 
gebruik van demonstratieve strategieën. De milieubeweging richt haar strategieen vooral op het 
nationale niveau. 

De reactie van de overheid op de strategieën van de milieubeweging beperkt zich vooral tot het 
repressief reageren op confrontatieve acties. Tenslotte mag de Nederlandse milieubeweging zich 
in een wanne belangstelling van alliantiepartners verheugen: ruim 70% van de acties van de 
milieubeweging wordt ondersteund door tenminste één alliantiepartners. In veruit de meeste 
gevallen blijft het ook bij deze ene alliantiepartner. De ontwikkeling van alliantiesteun over de 
tijd is stabiel en ligt stijgend Alliantiepartners ondersteunen zowel de meer gematigde. 
conventionele als de meer radicale. confrontatieve acties van de milieubeweging. Ze hebben 
daarbij geen duidelijke voorkeur voor een bepaald aantal participanten dat bij een actie komt 
opdagen. 
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Hoe succesvol zijn de verschillende campagnes van de Nederlandse milieubeweging tussen 
1975 en 1990 geweest in hun beïnvloeding van enerzijds de publieke opinie en anderzijds de 
politieke besluitvorming? 

De ondervraagde milieu-experts zijn van mening dat de invloed van milieucampagnes tussen 
1975 en 1990 op de publieke opinie tamelijk veel is geweest (in bijna de helft van alle 
campagnes). Ook de invloed op de politieke besluitvorming valt niet tegen. In ruim de helft 
(52%) van de gevallen was er volgens de milieu-experts spraken van tamelijk veel invloed. 
Wel is in bijna alle gevallen de invloed van een campagne op de politieke besluitvorming 
lager dan invloed op de publieke opinie. 

De topS van meest succesvolle campagnes van de milieubeweging ziet er als volgt uit: 

* 1. de campagne tegen de inpoldering van de Markerwaard; 
*2. de campagne tegen de reactor in K.alkar; 
*3. de campagne tegen de bouw van centrales (excl. Borssele & Dodewaard); 
*4. de campagne tegen Dodewaard; 
*5. de campagne tegen de bio-industrie. 

Opvallend is dat drie van de vijf meest succesvolle campagnes vallen onder het thema 
'kernenergie' (K.alkar, kerncentrales in zijn algemeenheid en Dodewaard specifiek). Binnen 
dit thema heeft de milieubeweging veel invloed kunnen uitoefenen zowel op de publieke 
opinie als op de politieke besluitvorming, maar vooral op de eerste. 

Welke factoren speelden een rol bij succesvoUe campagnes van de Nederlandse 
milieubeweging? 

Met het ontwikkelde verklaringsmodel voor het succes van milieucampagnes is de invloed 
van de milieubeweging op de publieke opinie maar matig te verklaren. Binnen dit model is 
gekeken naar de invloed van de door de milieubeweging gebruikte strategieën, de reactie van de 
overheid, het aantal arrestanten bij milieuacties, het aantal participanten bij deze milieuacties, het 
aantal georganiseerde acties en de ontvangen steun van alliantiepartners. Significant voor het 
succes zijn het aantal acties dat de milieubeweging organiseert bij een campagne en het aantal 
arrestanten bij deze acties. Hoe groter het aantal acties des te groter het succes, maar dit effect 
wordt te niet gedaan wanneer er een groot aantal arrestaties plaatsvinden. Het model verbetert 
door de duur van milieuacties en het overheidsniveau waarop de milieubeweging zich richt 
daarin op te nemen: hoe langer de acties duren en hoe hoger het overheidsniveau waarop 
gericht wordt, des te groter het succes van milieucampagnes op de publieke opinie. 
Waarschijnlijk is daarnaast het voorkomen van alliantiesteun van belang: dit vergroot 
eveneens het succes. 

De invloed op de politieke besluitvorming is nog minder goed te verklaren en de 
invloedsanalyse levert maar één significant effect op: de aanwezigheid van alliantiesteun. 
Naast de aanwezigheid van deze steun wordt het succes van milieucampagnes in de politieke 
besluitvorming waarschijnlijk bepaald door de reactie van de overheid. Indien deze negatief 
reageert op de acties van de milieubeweging, zijn deze acties waarschijnlijk te fel en zal het 
succes van milieucampagnes afnemen. Het model verbetert door weer het overheidsniveau 
waarop de milieubeweging zich richt op te nemen. Het strategiegebruik van de 
milieubeweging blijkt alleen van invloed bij een onderscheid in gematigde en agressieve 
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strategieën: bij gebruik van agressieve strategieën in plaats van gematigde strategieën neemt 
het succes van milieucampagnes op de politieke besluitvorming af. Tenslotte is er een 
aanwijzing dat deelname aan adviesraden van de overheid negatief uitpakt voor de 
milieubeweging: dit verlaagt vanaf een zekere grens alleen maar het succes van 
milieucampagnes in politiek Den Haag, maar de milieu-experts verschillen daarover van 
mening. 

Hoeveel invloed heeft de Nederlandse milieubeweging gehad in de twee reconstrueerde 
besluitvormingsprocessen? 

Om de invloed van de milieubeweging op de politieke besluitvorming nauwkeuriger te 
onderzoeken is gebruik gemaakt van twee case-studies, waarin de besluitvorming tussen de 
betrokken actoren (overheid, milieubeweging en bedrijfsleven) is gereconstrueerd. Allereerst 
is gekeken naar invloed van de milieubeweging op de sluiting van kerncentrale in
Dodewaard. 

case 1: de kerncentrale in Dodewaard 
De invloed van de milieubeweging op de besluitvorming over kernenergie in het algemeen, en de 
kerncentrale Dodewaard in het bijzonder, lijkt vooral een vertragende invloed op lange termijn te 
zijn geweest. Door beslissingen over de bouw van nieuwe kerncentrales uit te laten stellen en het 
openhouden van de bestaande kerncentrales bij de rechter aan te vechten, nam langzamerhand de 
politieke bereidheid voor kernenergie af en verdween het maatschappelijke draagvlak voor deze 
vorm van electriciteitsopwekking De milieubeweging was niet in staat om de procedures voor 
nieuwe kerncentrales stop te zetten of bestaande kerncentrales, waaronder Dodewaard, te laten 
sluiten. Het besluit tot sluiting van de kerncentrale in Dodewaard werd uiteindelijk door de 
particuliere beheerder van de kerncentrale zelf genomen. 

Toch gaat de invloed van de milieubeweging waarschijnlijk verder dan het op het eerste gezicht 
lijkt. Het feit dat er op een gegeven moment geen maatschappelijke draagvlak meer bestond voor 
kernenergie kan ook als een succes worden aangeduid. Als de begin situatie in 1968 wordt 
vergeleken met de eindsituatie in 1996, dan blijkt er wel degelijk een hoop verandert te zijn: in 
1968 had de overheid nog plannen voor 13 nieuwe kerncentrales. Alleen Dodewaard is daarvan 
gerealiseerd In 1975 is het aantal geplande kerncentrales al teruggebracht tot drie nieuwe 
centrales. Na 1986 wordt er van de kant van de overheid zelfs niks meer van plannen voor de 
bouw van nieuwe kerncentrales vernomen. Het lijkt er dus op dat de milieubeweging niet alleen 
de bouw van nieuwe centrales weet uit te stellen, maar ook daadwerkelijk tegen weet te houden. 
Ook al neemt de overheid op korte termijn de standpunten van de milieubeweging niet over in 
haar beleid, ze stelt op den duur haar plannen wel drastisch bij. De conclusie kan naar mijn 
mening dus wat positiever worden gesteld dan de standpuntenanalyse doet vermoeden: de 
milieubeweging heeft wel degelijk veel invloed gehad op de overheidsplanning voor de bouw van 
nieuwe kerncentrales alleen is er een lange adem nodig geweest voor dit resultaat 

case 2: het Tweede Convenant Verpakkingen 
In de twee case is gekeken naar de invloed die de milieubeweging gehad heeft op de 
totstandkoming van het Tweede Convenant Verpakkingen. De milieubeweging heeft volgens de 
definitie van Huberts weinig invloed gehad op de totstandkoming van dit convenant De 
doelstellingen van het eerste convenant blijven gehandhaafd en van het eisenpakket van de 
milieubeweging is nauwelijks iets overgenomen. De hoeveelheid verpakkingsafval mag zelfs 
gecorrigeerd worden voor de economische groei. In tegenstelling tot het besluitvormingsproces 

130 



Successtrategieën van de Nederlandse milieubeweging 

over Dodewaard heeft de milieubeweging ook geen tussentijdse invloed uitgeoefend Dit is niet 
verwonderlijk gezien het feit dat ~ buiten de onderbandelingen tussen de overheid en de SVM 
zijn gehouden. Daarbij waren beide partijen matig gemotiveerd en had het milieu niet hun 
prioriteit Ook het effect op de publieke opinie is gering geweest, volgens de milieu-experts nog 
geringer dan op de politieke besluitvorming. 

Toch kunnen ook bij de~ case de conclusies wat positiever worden gesteld: net als bij de 
besluitvorming over de kerncentrale in Dodewaard is er wel degelijk een lange termijn invloed 
voor de milieubeweging aan te wijzen. Het feit dat de overheid ertoe overgaat onderbandelingen 
op te starten met de verpakkingsindustrie over het terugdringen van de hoeveelheid 
verpakkingsafval, ~gt iets over de toegenomen milieubereidheid bij de overheid ~ 
toegenomen bereidheid houdt verband met een jarenlang aandringen van de milieubeweging op 
het verkleinen van de afvalberg. Dit ~lfde geldt voor het bedrijfsleven. Ook zij voelen zich op 
één of andere manier gedwongen om milieuafspraken te maken met de overheid en de~ vast te 
leggen in een convenant Een van de milieu-experts, dhr Blaugeers (SNM) spreekt in dit verband 
van een signaal-functie. De bedoeling van de milieubeweging is dat bedrijven via verpakkingen 
ook hun productieprocessen gaan aanpassen. In die zin hebben beide verpakkingsconvenanten 
volgens hem wel degelijk zin gehad: bedrijven zijn milieubewuster geworden. Een gunstige 
ontwikkeling daarbij is dat er bij het Tweede Convenant Verpakkingen meer branches en 
bedrijven betrokken zijn dan bij het eerste, waardoor meer bedrijven bereikt kunnen worden. 

Is de vastgestelde invloed van de milieubeweging binnen deze besluitvormingsprocessen in 
overeenstemming met de aangetrotl'en successtrategieên in deze processen? 

case 1: de kerncentrale in Dodewaard 
De tussentijdse invloed die de milieubeweging in september 1981 bereikt (de planologische 
kernbeslissing over de bouw van drie nieuwe kerncentrale wordt stopge~ voor de duur van de 
BMD) houdt verband met de aanwezigheid van de vier succesfactoren voor de politieke 
besluitvorming: de mobilisatie van alliantiesteun, het voorkomen van een negatieve reactie van de 
overheid, het richten van milieuacties op het de nationale overheid en een niet al te grote 
vertegenwoordiging in adviesraden. In de periode voorafgaand aan de~ beslissing worden de 
meeste acties van de milieubeweging ondersteund en zijn d~ gericht op het nationale niveau. 
Daarbij reageert de overheid vaker niet dan wel. Het aantal adviesraden waarin de SNM 
vertegenwoordigd was lag rond het gemiddeld voor de hele onderzoekspenode (66). 

Het tweede tussentijdse resultaat van de milieubeweging, wanneer in februari 1986 op verzoek 
van SNM het debat over de vestigingsplaatsen voor de drie nieuwe centrales wordt opgeschort, is 
niet te verklaren met d~ factoren, maar moet gezocht worden in een handig gebruik maken door 
de milieubeweging van een belangrijke externe gebeurtenis: de kernramp in Tsjernobyl. De 
belangrijkste factor, de mobilisatie van alliantiesteun, werd voor de milieubeweging vooral een 
factor van betekenis na de grote blokkade van 1980 en 1981 toen een meerderheid van de 
politieke zich keerde tegen kernenergie en het openhouden van bestaande centrales. Met de~ 
steun was de milieubeweging in staat om tussentijdse invloed uit te oefenen in 1986. 

case 2: het Tweede Convenant Verpakkingen 
De mate waarin de vier succesfactoren aanwezig zijn in het besluitvormingsproces over het 
Tweede Convenant Verpakkingen komt niet goed overeen met de vastgestelde invloed van de 
milieubeweging. Ondanks het feit dat overheid niet tot een repressieve reactie werd uitgelokt en 
de milieubeweging zicht richtte tot het hoogste (internationale) niveau en er geen gemiddeld 
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grotere vertegenwoordiging in adviesraden bestond, heeft de milieubeweging nauwelijks tot geen 
invloed op de totstandkoming van het Tweede Convenant Verpakkingen uitgeoefend. Al moet de 
milieubeweging wel credit gegeven worden voor het feit. dat de overheid ertoe overgaat 
onderhandelingen op te starten met de verpakkingsindustrie over het terugdringen van de 
hoeveelheid verpakkingsafval. Wel in overeenstemming met dit matige succes is de geringe mate 
van alliantiesteun: slechts een minderheid in de Tweede Kamer was voor de voorstellen van de 
milieubeweging bij het nieuwe convenant te porren. 

Een alternatieve verklaring voor dit matige succes ligt mogelijk in de issue-gevoeligheid van het 
onderwerp, waarbij dit effect tegengesteld is aan wat verwacht werd Bij een lage issue
gevoeligheid, .zoals bij het Tweede Convenant Verpakkingen voelt de overheid zich niet bedreigd 
door de eisen van de milieubeweging en kan zij zelfs besluiten deze te negeren (geen invloed op 
de publieke opinie en geen draagvlak voor alliantiesteun), terwijl bij politiek gevoeligere issues, 
zoals kernenergie, de overheid wel geslotener is maar daardoor de milieubeweging aanzet tot 
mobilisatiegerichte acties die meer succes hebben in de publieke opinie. Dit succes zal naar mijn 
mening de druk op overheid doen toenemen en daannee de mogelijkheden voor de 
milieubeweging om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Zeker indien deze 
acties ondersteund worden door alliantiepartners. 

Wat zijn de implicaties van de gevonden resultaten voor het belèid van de milieubeweging in 
de toekomst? Hoe kunnen de succestrategieën in de 21ste eeuw gebruikt worden? 

Het antwoord op deze vraag stel ik uit tot het volgende hoofdstuk. Daarin zal ik de implicaties 
van de conclusies in dit hoofdstuk toepassen op beleid van de milieubeweging voor de 
toekomst. 

Met de antwoorden op de deelvragen ben ik nu instaat om een antwoord te formuleren op de 
probleemstelling: 

Welke factoren heinvloeden het succes van acties van de Nederlandse 
~:1:-.J..-.. • ' "~wqpng. 

Dit antwoord valt uiteen in twee delen: 

I. V oor invloed op de publieke opinie zijn de volgende successtrategieen voor de 
Nederlandse milieubeweging van belang: 

+ het organiseren van zoveel mogelijk acties bij een campagne; 
+ het organiseren van langdurige milieuacties (minimaal een week); 
+ het afstemmen van milieuacties op een zo hoog mogelijk overheidsniveau; 
+ het voorkomen van een groot aantal arrestaties bij de milieu-acties; en 

tenslotte is er een sterke aanwijzing voor de volgende successtrategie: 
+ het mobiliseren van alliantiesteun bij deze acties. 
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2. Voor invloed op de politieke besluitvonning zijn de volgende successtrategieën voor de 
Nederlandse milieubeweging van belang: 

+ het mobiliseren van alliantiesteun, vooral de steun van politieke partijen; 
het afstemmen van milieu-acties op een zo hoog mogelijk overheidsniveau; 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de volgende strategieën succesvol zijn: 

+ het voorkomen van een negatieve overheidsreactie door geen illegale confrontatieve en 
gewelddadige acties te organiseren; 

+ het voorkomen van een te grote (veelvuldige) vertegenwoordiging in adviesraden van de 
overheid. 

+ het benutten van externe gebeurtenissen; en 
+ het selecteren van low profile cases waarbij de overheid bereid is te luisteren naar de 

wensen van de milieubeweging. 
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12 Beleid voor de toekomst: strategieën voor 
de Nederlandse milieubeweging in de 21ste eeuw 

12.1 Inleiding 

Ter afsluiting van deze scriptie wil ik nog een korte blik op de toekomst werpen. Nu bekend 
is wat de successtrategieën voor de Nederlandse milieubeweging zijn geweest tussen 1975 en 
1989 is de volgende vraag wat de geldigheid is van deze conclusies voor de toekomst. 
Werken dezelfde successtrategieën ook voor de Nederlandse beweging in de 21 ste eeuw? 

Als van het theoretische model van Kriesi et al. wordt uitgegaan, dan zal dit vooralliggen aan 
de politieke machtsverhouding in Nederland De overige factoren in het model, de politiek
maatschappelijke tegenstellingen, de formele institutionele structuur en de dominante 
strategie van de overheid, zijn redelijk stabiel. De oude conflictlijnen tussen klassen, tussen 
centrum en periferie, en tussen kerk en staat zijn al decennia geleden gepacificeerd door de 
ontzuiling en integratie van de arbeidersbeweging. De centralisatie van staatsmacht en de 
representativiteit van het electorale systeem zal ook niet snel veranderen. De consensus 
strategie van de overheid tenslotte past binnen het open Nederlandse politieke systeem en 
wordt al decennia toegepast. Meer veranderlijk zijn de machtsverhoudingen in de Tweede 
Kamer en de regering. 

12.2 De machteonfiguratie binnen het politieke systeem in de 21ste eeuw 

In hoofdstuk 4 werd geconcludeerd dat de politieke situatie in de jaren negentig verbeterde voor 
de Nederlandse milieubeweging. Na het verschijnen van het UN-rapport 'Our Common Future' in 
1987 publiceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) het rapport 
'Zorgen voor Morgen'. Dit rapport zorgde voor een omslag in het denken en beleid van zowel 
politici als de publieke opinie en diende als basis voor het Nationaal Milieuplan dat de overheid 
in 1989 publiceerde. De nieuwe interesse voor het item milieu uitte zich o.a in een hernieuwde 
belangstelling van de politiek voor milieuorganisaties. De overheid verwachte min of meer steun 
van deze organisaties bij het opzetten van nieuw milieubeleid 

12.2.1 Een Groen Poldermodel 

Een manier waarop deze steun inhoudt kan krijgen is het opzetten van een Groen Poldermodel1
• 

Dit concept werd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september 1997 gelanceerd 
door GroenLinks en vervolgens overgenomen door de PvdA tijdens haar verkiezingscampagne. 
Naar analoog van het veel geprezen overlegmodel tussen overheid, werkgevers en werknemers 
(Sociaal-Economische Raad) werd voorgesteld om eenzelfde soort overleg te voeren over 
conflicten in de sfeer van economie en milieu. Aanleiding waren een aantal hoog oplaaiende 
conflicten over grote infrastructurele projecten, zoals de Betuwelijn, de HSL-Zuid en de 
uitbreiding van Schiphol. 

1 V oor een uitgebreide verkenning van de mogelijkheden en de grenzen aan het Groene Poldermodel verwijs ik 
naar een boek dat begin 1999 zal worden uitgebracht door de Vereniging Milieudefensie en het Politiek-Cultureel 
Centrum De Balie onder de gelijknamige titel. 
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Daarvoor experimenteerde de overheid al met 'interactieve beleidsvorming' door diverse 
maatschappelijke groepen, waaronder bedrijven en milieu-organisaties uit te nodigen aan de 
onderhandelingstafel om hun visie te geven over knelpunten te geven, voordat de overheid 
concrete voorstellen hierover ontwikkelt. Voorbeelden zijn de 'nut-en-noodzaak' discussies 
over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart en over de ruimteschaarste in de 
Rotterdamse haven. Een recent voorbeeld is het advies 'Schiphol als bedrijf van de heer J. 
van der Vlist aan minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat over de milieugrenzen van 
Schiphol, dat tot stand kwam na consultatie van de luchtvaartsector en de milieubeweging. 

Om een vaste vorm aan dit overleg te geven heeft de VROM-raad in een recent advies ("De 
sturing van een duurzame samenleving", april 1998) gepleit voor een institutionele 
verankering van het Groene Poldermodel. Ook het concept-regeerakkoord gaat hierop in, 
maar houdt de omschrijving vaag: ''Het kabinet zal zich openstellen voor constructieve 
bijdragen van relevante groeperingen in de samenleving", en wil deze groeperingen "op 
waarde schatten" en "hen waar mogelijk betrekken bij de besluitvorming". 

De selectiviteit van 'waar mogelijk' blijkt uit de case-studie naar de besluitvorming over het 
Tweede Convenant Verpakkingen (hoofdstuk 1 0), waar de milieubeweging volledig buiten de 
besluitvorming is gehouden. Een ander reeel gevaar van het Groene Poldermodel is het 
coöptatie effect voor de milieubeweging. Uit de analyses bij het succes van milieucampagnes 
(hoofdstuk 6) kwam een negatieve effect naar voren van een te grote vertegenwoordiging in 
adviesraden van de overheid op de invloed van de milieubeweging op de politieke 
besluitvorming. Niet voor niks laaide begin jaren negentig, na de hernieuwde belangstelling 
van de overheid voor milieu, bij VMD de discussie weer op over het gevaar van coöptatie door 
de overheid en de beperking daardoor van haar autonomie. 

Toch liggen er ook mogelijkheden voor de milieubeweging in een Groen Poldermodel. Uit de 
twee case-studies bleek dat de milieubeweging over een lange adem moet beschikken om 
invloed uit te kunnen oefenen in politiek Den Haag. Op korte termijn bleek het erg moeilijk 
om de overheid van standpunt te laten veranderen. Een manier om deze lange adem te 
verkorten is naar mijn mening deelname van de milieubeweging aan het Groene Poldermodel, 
waarin vooraf aan en tijdens de besluitvorming al onderhandeld kan worden met de overheid 
en bedrijven. Daar liggen ·waarschijnlijk de meeste beinvloedingsmogelijkheden voor de 
milieubeweging. Wel moet de milieubeweging oppassen voor coöptatie door de overheid en 
daarnaast actie blijven voeren, waarbij het zaak is om alliantiepartners mee te krijgen om zo 
een front te vormen. Deze acties mogen niet te agressief zijn en moeten gericht zijn op de 
nationale overheid. Het voeren van een dubbelstrategie l;leeft dus· zin voor de milieubeweging. 

Het voeren van deze dubbelstrategie heeft ook consequenties voor de plannen die binnen de 
milieubeweging in ontwikkeling zijn om de Stichting Natuur en Milieu en de Vereniging 
Milieudefensie samen te voegen tot één grote milieuorganisatie. In het belang van de 
dubbelstrategie is het beter als beide organisaties hun verschillende strategieen blijven 
hanteren: SNM de meer op beleidsbeinvloeding ,gerichte acties en VMD de op 
mobilisatiegerichte acties. Het samengaan van deze twee organisaties, en als gevolg daarvan 
een gezamenlijk strategieenbeleid, doet hier afbreuk aan, tenzij de nieuwe milieuorganisatie 
een tweesporenbeleid blijft hanteren; zowel gericht op lobby als op mobilisatie. Maar het 
artikel in de inleiding van deze scriptie maakte al duidelijk dat het voeren van zo'n 
tweesporenbeleid binnen één organisatie tot de nodige problemen leidt: hoe kun je 
actievoeren zonder de opgebouwde goodwill met je overlegpartners te niet te doen? 
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Om bij de dubbelstrategie ook de publieke opinie te mobiliseren. en daarmee haar achterban 
en donaties op peil te houden. is het van belang voor de milieubeweging om zoveel mogelijk 
acties te organiseren gericht op de nationale overheid, deze zolang mogelijk te laten duren en 
daarbij grote aantallen arrestaties te voorkomen. Er is daarbij waarschijnlijk sprake van een 
wederzijds effect tussen invloed op de publieke opinie en invloed op de politieke 
besluitvorming: de publieke opinie volgt de issues in de politieke besluitvorming, maar deze 
besluitvorming is ook onder druk te zetten met de publieke opinie. Om dit verband 
nauwkeurig vast te stellen is alleen verder onderzoek nodig. 

12.2.2 Een roodgroene coalitie 

Een meer directere verandering in de politieke machtconfiguratie die van invloed is op de 
beïnvloedingsmogelijkheden van de milieubeweging is een roodgroene regeringscoalitie. Dit 
is geen ondenkbare optie gezien de verkiezingswinst die zowel de Partij van de Arbeid als 
GroenLinks bij de laatste verkiezingen boekten en de recente verkiezingen in Duitsland 
waarbij zo'n roodgroene coalitie (SPD en die Grünen) tot stand kwam. 

De effecten van zo'n roodgroene (PvdA-GroenLinks) coalitie op de mogelijkheden van de 
milieubeweging zijn triviaal. Aan de ene kant zal zo'n coalitie een groter belang toekennen 
aan milieu onderwerpen en een luisterend oor hebben voor de eisen vanuit de 
milieubeweging. Aan de andere kant zal ze vanwege haar regeringsverantwoordelijkheid ook 
water bij de wijn moeten doen. In de eindnoot bij hoofdstuk 5 werd hier al op gewezen met 
als voorbeeld de situatie in Nederland tussen 1973 en 1977, toen het linkse kabinet Den Uyl 
aan de macht was. De regering zal voorzichtiger zijn in het geven van steun aan de acties van 
de milieubeweging, omdat zij nu deel uitmaakt van de gevestigde politieke orde waarin zij 
ook te maken heeft met andere maatschappelijke krachten, zoals de industrie, de banken en 
de technocratie. De milieubeweging raakt dus een belangrijke bondgenoot kwijt bij het 
mobiliseren van mensen voor een campagne. 

Wat de milieubeweging wint is een grotere toegang tot de overheid waardoor ze als 
volwaardig gesprekspartner mag meepraten aan de onderhandelingstafel van de overheid. 
Maar teveel meepraten brengt het gevaar van coöptatie met zich mee: de analyses in 
hoofdstuk 6 lieten zien dat veelvuldige deelname aan adviesraden van de overheid 
waarschijnlijk de invloed van de milieubeweging verkleint op de politieke besluitvorming. 
Het is dus zaak voor de milieubeweging om in het geval van een roodgroene coalitie de 
vruchten de plukken van de nieuwe mogelijkheden die dit met zich meebrengt, zonder haar 
onafhankelijkheid te verliezen aan de onderhandelingstafel. 

12.3 Een nieuwe protestgolf? 

Volgens een aantal milieu-experts is de enige hoop voor de toekomst een nieuwe protestgolf, 
zoals die in de tweeqe helft van de jaren zeventig (eerste protestgolf) en halverwege de jaren 
tachtig (tweede protestgolf) plaats vond. Of zo'n derde protest golf er komt, hangt volgens 
dhr. Reijnders (SNM) af van het plaatsvinden van 'milieu-ongelukken' zoals Tsjemobyl, de 
instelling van de Minister van Milieu die dan aan de macht is en de maatschappelijke 
belangstelling voor het milieu. 
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De belangstelling voor milieu is volgens dhr. Blaugeers (SNM) tanende: er zou sprake zijn van 
een algemene publieke tendens naar minder belangstelling voor het milieu. "Ze zijn al met een 
hoop bezig. er is een convenant verpakkingen, in de supermarkt verschijnen meermatige 
verpakkingen (wasmiddelen, tandpasta-tubes) en milieuvriendelijke blikjes en flesjes", is de 
algemene gedachtengang. Mensen vinden dat het wel goed gaat met het milieu. Daarom is het 
volgens Blaugeers nu wachten op nieuwe milieuproblemen en moet in de tussentijd de politieke 
agenda warmgehouden worden voor milieu-issues, zoals verpakkingen. Daarbij moet volgens 
hem voorkomen dat de milieubeweging een repeterend geweer wordt die steeds dezelfde eisen 
herhaald. 

Een derde protestgolf is niet ondenkbaar: deze golf zou volgens het RIVM al begin volgende 
eeuw plaats kunnen vinden. Het instituut verwacht na 2000 weer een groei van milieuproblemen 
door de economische groei en dan zal ook (hopelijk) de maatschappelijke belangstelling weer 
toenemen. De vraag is echter wanneer we kunnen spreken van een protestgolf wat maakt een 
protestgolftot een protestgolfl Kriesi et al. hanteren in hun boek (Tussen verbeelding en macht, 
1992, blz. 27; zie ook § 2.2 van de scriptie) de volgende definitie: 

"Protestgolven worden gekenmerkt door een sterke toename van bewegingsactiviteit over een 
langere periode (enkele jaren of langer) in een groot deel van de bewegingssector (dus niet 
beperkt tot één campagne of één beweging) en van het nationale territorium (dus niet beperkt tot 
één plaats of regio). " 

Maar dit roept weer nieuwe vragen op: wanneer is een toename sterk genoeg om van een 
protestgolf te spreken. Moet dit niet worden vooraf gegaan door een sterke opleving in 
milieubesefl En hoeveel dan? Ook nu er is immers er sprake van een groeiend milieubesefbij de 
overheid en het publiek: de plannen voor een Groen Poldermodel en het instellen van een 
milieukeur voor produkten wijzen daarop. Of moet er, zoals in de definitie staat, vooral sprake 
zijn van een breed gedragen verschijnsel door verschillende sociale bewegingen in een land? Een 
vraag die hiermee samenhangt is, het ontstaan van 'high-profile issues': wanneer worden milieu 
onderwerpen high-profile? De besluitvorming over Dodewaard is een case die 'high profile' 
begon, maar 'low profile' eindigde nadat er een patstelling was ontstaan tussen de overheid en de 
milieubeweging die grote delen van de anti-kernenergie beweging demobiliseerden. Daaruit zou 
geconcludeerd kunnen worden dat er mogelijkheden tot vooruitgang in de besluitvorming 
aanwezig moeten zijn wil een onderwerp high-profile blijven. 

Volgens de Amsterdamse onderzoekers is het ontstaan van protestgolven afhankelijk van de 
politieke mogelijkheden in een land De meest voor de hand liggende verandering binnen de 
politieke mogelijkhedenstructuur van een land die een protestgolf kunnen stimuleren, zijn 
veranderingen in de politieke machtconfiguratie. De andere elementen (de in de politieke 
heersende tegenstellingen, de formele institutionele structuur en de informele strategie van de 
overheid) zijn zoals eerder betoogd in dit hoofdstuk betrekkelijk stabiel. Daarbij valt weer te 
denken aan de vorming van een roodgroene coalitie die het milieu nadrukkelijk op de politieke 
agenda zet, zoals dat in 1973 bij het linkse kabinet Den Uyl gebeurde. Ook externe factoren 
kunnen een bijdrage leveren aan het ontstaan van een protestgolf, zoals de kernramp in 
Tsjernobylliet zien. Alleen zal dit mede afhangen van de presentatie van de milieubeweging en 
de aanwezige politieke mogelijkheden om van een milieuramp gebruik te maken (zie § 9.3.2). 

Wat de milieubeweging zelfkan doen om de publieke opinie te beïnvloeden laat deze scriptie(§ 
6. 7.1) zien: door veel acties te organiseren gericht op de nationale overheid, deze zolang mogelijk 
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te laten duren en grote aantallen arrestaties daarbij te voorkomen wordt de invloed op de publieke 
opinie gemaximaliseerd. 
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