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dr. Carina J. Wiekens

G(r)een Gas?!
Positioning of Green Gas in the Public Debate

CBSS:

We bestuderen en stimuleren duurzaam gedrag

- commissie Brundtland, 1987

Gedrag dat voorziet in de behoeften van het heden

zonder het vermogen van toekomstige generaties 

te schaden om in hun behoeften te voorzien.

vooral door experimenten in de praktijk uit te voeren



9-11-2018

2

Hoe wenselijk vinden we groen gas?

Waarom?

Publieke opinie (dus niet van
experts!): Bij twijfel en 

mogelijk negatieve 
consequenties => weerstand 

tegen verandering. Kunnen we 
het uitleggen?

Stel dat op dit moment een aardgasinfra-

structuur aangelegd zou moeten worden…

Discussie over waarom het nu 
anders zou verlopen en 
waarschijnlijk veel meer 

weerstand op zou roepen
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Maatschappelijk draagvlak 
biovergisters 

drs. Leo Heijne, P. Vessies, S. Iwema, 

L. Eissens, W. Kleinstra, R. Hibma & T. Postma

Netintegratie

dr. Carina Wiekens

drs. Jildert Beeksma

In samenwerking met

dr. Annette Klarenbeek

drs. Maartje Harmelink
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✓ Discoursanalyse

✓ Survey onderzoek 

✓ Kwalitatief onderzoek: Stakeholder 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
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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!

“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)

“Probleem is dat de gemeenteraad zelf 
met een bestemmingsplanwijziging in 

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

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:
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=> 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:
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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.
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Positionering Groen Gas

Kleinschalig (gebiedsgericht):

=> dialoog stakeholders

=> Indien van toepassing, draagvlak creëren

Grootschalig:

=> Beïnvloeding publieke opinie

Welke punten overheersen in het 
publieke debat?

• Hoe duurzaam is “groen gas”?

• Hoe gevaarlijk is de productie/transport/opslag/…

• Hoeveel overlast genereert productie/…

• Waar?

Samenvatting:

1. Waarom? (What’s in it for…)

2. Hoe? (ook “door wie?”, “hoe transparant”, etc.)
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“Het voordeel is dat in Nederland nog een 
jaren-vijftigmentaliteit heerst. De wilde 
(latere) jaren zestig moeten nog uitbreken. Er 
is ontzag voor de overheid, en de herinnering 
aan de wederopbouw is nog vers.”

Een verslaggever van het bouwblad Cobouw beschrijft 
‘het meest fascinerende karwei, de meest volmaakte 
efficiënte symfonie’, uitgevoerd door ‘een wonderlijk 
circus van topartisten, een internationale karavaan van 
specialisten’. Dat valt te lezen in Ondergronds rijk: 25 
jaar Gasunie en aardgasuit 1988.

Stel dat op dit moment een aardgasinfra-

structuur aangelegd zou moeten worden…

Publieke opinie

Stel dat op dit moment een aardgasinfra-

structuur aangelegd zou moeten worden…

Wél in my backyard
Aangezien de leidingen het hele land doorkruisen, 
moet met in totaal honderdduizend landeigenaren en 
-gebruikers een overeenkomst worden getekend voor 
het gebruik van land. Wat helpt, is dat de vergoeding 
ruim is. Een boer verzucht: ‘Leg dan mijn akkers maar 
vol met leidingen.’

bron: vno-ncw.nl

Publieke opinie

http://www.vno-ncw.nl/
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Help, het gas komt!
In 1964 wordt ook begonnen met het ombouwen van toestellen voor 
koken en verwarming bij mensen thuis. Het is een operatie die met 
militaire precisie wordt uitgevoerd. Als er nieuwe toestellen nodig zijn, 
kunnen mensen die met korting aanschaffen. (…) De bevolking wordt 
met folders als ‘Het aardgas komt’ en ‘Aardgas in aantocht’ voorbereid 
op de verandering. Er is het nodige argwaan: zijn mijn oude pannen 
wel bestand tegen het aardgas?

Stel dat op dit moment een aardgasinfra-

structuur aangelegd zou moeten worden…

Publieke opinie
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Stel dat op dit moment een aardgasinfra-

structuur aangelegd zou moeten worden…

‘De overstap op aardgas was een voorbeeld van goede framing’, zegt 
Aad Correljé van de TU Delft. ‘Overal in het land werden 
nieuwbouwwijken met doorzonwoningen aangelegd. Aardgas werd 
gepresenteerd als onderdeel van de modernisering. Geen gedoe meer 
met olie en kolen, en in plaats daarvan centrale verwarming. Veel 
mensen konden voor het eerst warm douchen.’

=> Vooruitgang

=> What’s in it for me?

Publieke opinie

Stel dat op dit moment een aardgasinfra-

structuur aangelegd zou moeten worden…

Correljé vraagt zich af hoe dat straks zal gaan, als Nederland van 
het gas áf gaat. ‘Het is nog niet duidelijk wat daarvoor in de plaats 
komt. Bovendien leven we nu in een samenleving met mondiger 
burgers, meer mogelijkheden voor inspraak, en een politiek die de 
onderlinge verschillen meer uitmeet dan destijds.’ Aan de andere 
kant: als we het toen konden, waarom zouden we het dan nu niet 
kunnen? We zijn toch innovatief? Laten we weer een beetje groots 
denken.
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Terecht komen burgers in verzet tegen verbod op gas in huizen
Aardgas was nog nooit zo populair. China vervangt in hoog tempo 
het verbranden van steenkool en olie door het beduidend 
schonere en klimaatvriendelijker aardgas. Ook in Europa zijn heel 
wat landen bezig over te stappen op gas. Wereldconcern Shell is er 
al in geslaagd meer gas- dan oliebedrijf te zijn.

Bron: Elsevier, mei 2018

Ingrediënten voor het 
publieke debat:

• Waarom-vraag moet beantwoord worden

• “Basisinformatie”
– Gevaren

– Kosten

– Baten

• Goede voorbeelden

=> Framing, mindsets
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Framing & mindsets:

Arne Naevra / Shell Wildlife Photographer of the Year 2007

https://climate.nasa.gov/effects/

Framing & mindsets:
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Fossiele brandstoffen zijn eindig wat betreft 

voorraden. Hoe leg ik mijn kleinkinderen uit 

dat we op deze manier met de brandstoffen en 

met het milieu omgegaan zijn?” 

- Initiatiefnemer van een energiecoöperatie in Drenthe

“De aarde is voor mij heilig en hebben we in 

bruikleen. Verwondering dat de wereld zo 

prachtig mooi is; dat zie je elke keer weer als je op 

vakantie bent. Die wereld helpen we naar de 

knoppen. Zo laat je het toch niet achter aan je 

kleinkinderen?”

- Groene kerk Hoogeveen

Bottom-up: Lokale Energie Initiatieven

Wat doet deze informatie met mensen?
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https://www.skepticalscience.com:
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www.mngov

Waarom handelen 
mensen (niet)?

Waar gaat 
het goed?

Waar komt 
weerstand 
vandaan?
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Mindsets:

- avoidance: Iets negatief vermijden

- approach: Streven naar iets positiefs

“(…) Die wereld helpen we naar de 

knoppen. Zo laat je het toch niet achter aan je 

kleinkinderen?”

- Groene kerk Hoogeveen
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https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects
/en/projects/biogasaccepted :

In order to increase acceptance, it should be known which issues 
are to be addressed.

This can be found out by asking and integrating consumers, 
neighbours and local politicians, plant operators like farmers, 
organic waste management, biogas equipment designers and 
producers, local energy suppliers.

http://edepot.wur.nl/319137

De aanbeveling luidt om bij de beleidsvorming en het opstarten en 
monitoren van projecten met duurzame biomassa partijen te betrekken 
die vanuit verschillende perspectieven tegen de ontwikkelingen rond 
biomassa aankijken. 
Hierbij zullen ook de meest kritische perspectieven moeten worden 
betrokken. Van alle betrokkenen bij de evaluatie mag uiteraard een 
open en constructieve houding verlangd worden (al doende leert men). 

Kleinschalig

Te passief en daardoor 
véél te optimistisch!

• Netwerkanalyse

• Belangenanalyse

• Start participatietraject

Kleinschalig

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/biogasaccepted
http://edepot.wur.nl/319137
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En dan organiseer je een bewonersavond…

En dan ben je aanwezig op een bewonersavond…

Juli 
Geringe belangstelling 
voor georganiseerde 
bijeenkomst over 
isolatiemaatregelen 

December 
Conclusie getrokken dat 
collectief energie inkopen als 
dorp niet haalbaar is 

Oktober 
Energiecoöperatie i.s.m. 
andere dorpen opgericht. 
Werkgroepen beginnen. 

Februari 
Energiebesparings-
onderzoeken uitgevoerd 
bij 17 panden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 
Vragenlijst wordt uitgezet 
onder bewoners 

Oktober 
Werkgroep opgericht & 
eerste bijeenkomst 
werkgroep 

Januari 
Excursie naar 
Duitsland met NMFD. 
Op het idee van een 
energiecoöperatie 
gebracht 

Juni 
Eerste nieuwsbrief van 
de energiecoöperatie 

December 
Energieleverancier gaat 
failliet 

Oktober 
Haalbaarheidsonderzoek 
glasvezelproject 

Januari 
Werkgroeplid haakt af 
wegens verhuizing 

Mei 
Energiecoöperatie sluit zich aan bij 
NLD. Er worden klanten geworven 

2015 & 2016 
Coöperatie gaat verder met 
glasvezeltraject en in 
februari 2016 worden de 
eerste kabels gelegd 

Mei 
Conclusie 
getrokken dat EPA 
niets zou worden 

Mei/juni 
Eerste ideeën ontstaan 
vanuit vereniging voor 
dorpsbelangen 

November 
ALV coöperatie 

September 
Twee werkgroepleden haken 
af wegens tijdgebrek 

September 
Drie werkgroepen 
worden opgeheven 

September 
Herformulering van statuten 

• Netwerkanalyse

• Belangenanalyse

=> Start Ketenregie

Gebiedsgericht

• Bewonersonderzoek

=> Start participatie/acceptatietraject
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Positionering Groen Gas

Kleinschalig (gebiedsgericht):

=> Onderzoek uitgangssituatie (‘temperatuur’, kansen, behoeften, …)

=> dialoog stakeholders

=> Indien van toepassing, draagvlak creëren

Grootschalig:

=> Onderzoek uitgangssituatie, vergelijkbare situaties & 
mogelijke argumenten (bv. discoursanalyse, contextanalyse)

=> Beïnvloeding publieke opinie (bv. doordat je op basis van het vorige punt 
weet dat experts als actoren ontbreken en/of overheid inhoudelijk standpunt in moet 
nemen)

Vragen?
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dr. Carina J. Wiekens

G(r)een Gas?!
Positioning of Green Gas in the Public Debate


