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 Discoursanalyse

 Survey onderzoek 

 Kwalitatief onderzoek: interviews

Local acceptance of existing biogas plants in Switzerland (Soland, Steimer & Walter, 2013)

Bewoners Initiatiefnemers 

Gemeente Actiecomité 

Gepubliceerde teksten in online en offline media

Wat hebben we gedaan?



=> Coevorden

=> Foxhol

Cases



Coevorden

Actoren Patronen

Foxhol

Actoren Patronen

Omwonenden

Gemeente

Exploitanten

Omwonenden
Buurtvereniging
Actiecomité

Gemeente

Provincie

Exploitanten

“We willen geen biovergister”
“We hebben geen vertrouwen   
in de exploitant en de overheid”

“We willen geen biovergister en  
zullen er alles aan doen om te 
voorkomen dat er een komt”

“We hebben geen fouten gemaakt”
We kunnen niet anders

“We hebben niets verkeerd gedaan”

“Het betreft een provinciale 
aangelegenheid”

“We kunnen een vergister op  
deze plek niet voorkomen”

“We spannen ons maximaal in 
om overlast te voorkomen”

Wie weet welke producten er in de biovergister gaan

=> Weinig onafhankelijk experts!

“Probleem is dat de gemeenteraad zelf 
met een bestemmingsplanwijziging in 

2010 de komst van de grote fabriek 
mogelijk heeft gemaakt.”

“Zij [politieke partijen] stemmen dan ook 
allemaal in met het voorstel (…) dat het college 

van B en W alles op alles moet zetten om de 
provincie en de initiatiefnemers op andere 

gedachten te brengen en om te zoeken naar 
een geschikte locatie”
(DvhN, 3 september 2013)



Helemaal 
mee oneens

Helemaal  .
mee eens  .

1 2 3 4 5 6

Acceptatie x

Baten X

Verwachte stank 
(gehercodeerd) X

Vertrouwen 
nieuwe exploitant X

Tevreden over 
informatie

X

Tevreden over 
participatie tijdens 
implementatie

X

N = 61: Respons hoog (slechts 9 mensen wilden niet meewerken)

Coevorden:



=> Oudere bewoners oordelen negatiever dan jongere bewoners

=> Mensen die techniek & innovatie belangrijk vinden, oordelen negatiever

=> Het deel van de wijk waar minder stankoverlast ervaren wordt, heeft een 

minder negatieve opinie

Overige resultaten



Foxhol:



Conclusies

Weinig draagvlak in deze cases

Inspraak, informatie & transparantie

Verhalen in de media representatief voor een meerderheid van de 
omwonenden

“Geen nieuws is goed nieuws”



dan ga je wellicht eens

Stel, er komt een biovergister in de buurt en je bent een 
“gemiddelde Nederlander”…

Als biovergisters belangrijk zijn, zorg voor positieve 
verhalen in het publieke domein.



Vragen? 

In de pauze, of naar: C.J.Wiekens@pl.hanze.nl (Carina)

mailto:C.J.Wiekens@pl.hanze.nl
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