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Samenvatting 

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda 

Samenwerking is iets waar de gemeente Breda zich op concentreert voor de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid van de stad. Deze samenwerking gebeurt door middel van een 

samenwerkingsverband, de Bredase Energieraad. Deze raad is opgesteld om nieuwe 

ontwikkelingen te bespreken en projecten te realiseren (Gemeente Breda, 2008). De leden zijn 

onder meer afkomstig van verschillende bedrijven, corporaties en gemeente: Wonen Breburg, 

Essent, De Volharding Breda, BAM Vastgoed, Uneto-VNI, Rasenberg, Rabobank, Rinus Roovers 

Architecten, SOAB, Gemeente Breda en Avans Hogeschool. Aangezien al deze partijen een eigen 

zienswijze hebben op het duurzaamheidsbeleid, is het interessant om te zien of deze zienswijzen 

ook terug te vinden zijn in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda. Het doel van deze 

bachelorthesis is inzicht te krijgen in de zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad op 

het duurzaamheidsbeleid van Breda om te zien of dit aansluit op de zienswijzen van het gevoerde 

beleid. Wanneer dit in kaart wordt gebracht krijgt men een beeld van de verschillen en/of 

overeenkomsten tussen het daadwerkelijke beleid en de zienswijzen van de leden van de Bredase 

Energieraad. De hoofdvraag voor het onderzoek luidt: ‘Sluit het duurzaamheidsbeleid van de 

gemeente Breda aan op de zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad?’  

  De theorie die voor het onderzoek wordt gebruikt is de Cultural Theory. De Cultural 

Theory is een theorie die oorspronkelijk is ontwikkeld om mensen te kunnen classificeren in 

bepaalde groepen. Deze groepen zijn de groepen Fatalisme, Hierarchy, Individualisme en 

Egalitarianisme. 

  Er is sprake van twee onderzoeksgebieden, om deze te onderzoeken zijn er twee 

verschillende onderzoeksstrategieën gebruikt. De twee onderzoeksgebieden zijn het 

onderzoeksgebied van de Bredase Energieraad en het onderzoeksgebied van het beleidsstuk ‘Steek 

positieve energie in het klimaat, Breda: een CO2-neutrale stad in 2044’.  

  Voor het onderzoek naar de zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad is er 

gekozen voor een Survey-onderzoek. Dit is een kwantitatief onderzoek. Het Survey-onderzoek 

wordt uitgevoerd door middel van een schriftelijk interview. Dit schriftelijk interview bestaat uit 24 

stellingen en drie open vragen, hierdoor krijgt men onder meer de mogelijkheid om zijn of haar 

mening toe te lichten. De analyse wordt uitgevoerd door middel van de Clustermethode, deze 

methode zorgt ervoor dat verkregen data kan worden gemeten in het grid-group model van de 

Cultural Theory. 

  Voor het onderzoek naar de zienswijzen van het beleidsstuk is er gekozen voor een 

Bureauonderzoek. Dit betreft een kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 

tekst te analyseren waarvoor het programma Atlas Ti wordt gebruikt.   

De zienswijzen en het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda 

De bestudering van de antwoorden op de stellingen van de schriftelijke interviews laat 

voornamelijk zien dat men het eens is met veel standpunten van het ´Egalitarianisme´. De 

stellingen van het ´Egalitarianisme´ staan onder meer voor idealen en samenwerking (Rippl, 2002). 

Ook tonen de onderzoeksresultaten dat men het met het economische aspect van het Individualisme 

eens is, dat duurzame ontwikkeling als economische kans moet worden gezien. De stellingen die 

meer op het individu zijn gericht worden over het algemeen minder met ‘eens’ beantwoord. Ook 

wordt er veel ´eens´ gestemd op een stelling die haaks op de zienswijze van het Individualisme 

staat. De stelling waarbij de lasten voor de bevolking mogen worden verhoogd om 

duurzaamheidsbeleid mogelijk te maken, wordt beantwoord met zeventig procent ‘eens’. De groep 

Hierarchy levert uiteenlopende meningen op. Regulering wordt gezien als een belangrijk aspect 

van het duurzaamheidsbeleid maar eveneens, wanneer er te veel regulering is, wordt het gezien als 

een gevaar voor de ontwikkeling van duurzaamheid. Ook is duidelijk te zien dat de groep 
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‘Fatalisme’ een onderdeel uitmaakt van de zienswijze van personen. Vooral de onzekerheid naar de 

toekomst toe en de kijk op de invloed van samenwerking in de Bredase Energieraad geven dit 

weer. 

  De analyse door middel van de Clustermethode geeft aan dat de zienswijzen van leden van 

de Bredase Energieraad zeer verschillend zijn. Sommige leden neigen meer naar regulering, terwijl 

andere leden overeenkomsten met zeer veel verschillende zienswijzen lijken te hebben. Tussen 

deze variatie van zienswijzen is wel een duidelijke ´middenlijn´ te vinden. Men is over het 

algemeen positief over een gemiddelde ´group-waarde´ in het grid-group model. Ook bepaalde 

vormen van regulering worden positief ontvangen, dit uit zich in gemiddeld tot hoge ‘grid’ score. 

  De conclusie van de schriftelijke interviews is dat er verschillende zienswijzen terug zijn 

te vinden in de beantwoording van de stellingen. Deze verschillende zienswijzen geven wel een 

richting aan waar het duurzaamheidsbeleid van Breda aan moet voldoen. Men ziet samenwerking 

als een onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. Voor de invulling van het beleid moeten idealen 

centraal staan en moeten deze idealen ook worden gezien als economische kans. De bevolking 

moet worden betrokken bij de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid, maar ´de wens van de 

burger´ hoeft niet altijd te worden gevolgd. De regulering, bijvoorbeeld wetgeving, wordt gezien 

als een nuttig instrument voor duurzame ontwikkeling, alleen denkt men wel dat te veel reguleren 

de ontwikkeling van duurzaamheid tegenwerkt. De gemeente accepteert men als organisatie die een 

leidende rol op zich neemt, maar men vindt tegelijkertijd dat een duidelijk sturende rol van één 

partij niet vereist is voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.  

  De conclusie van de analyse van het beleidsstuk ‘Steek positieve energie in het klimaat, 

Breda: een CO2-neutrale stad in 2044’ laat verschillende zienswijzen zien. Aspecten van 

Individualisme zijn te zien maar ook aspecten van het Egalitarianisme. De meest dominante 

zienswijzen is de groep Hierarchy. De gemeente neemt hier een leidende rol in door projecten aan 

te sturen en regulering op te zetten. Ook is samenwerking terug te vinden in het 

duurzaamheidsbeleid. Hierbij is de gemeente wel vaak de partij die de samenwerking van partijen 

heeft gestimuleerd en een hiërarchische positie inneemt. De gemeente stuurt zaken aan en wil 

hiermee ontwikkelingen controleren. Verschillende aspecten van de zienswijzen van de groepen 

Individualisme en Egalitarianisme worden in het beleid ondersteund. Alleen zullen deze 

zienswijzen altijd vanuit een hiërarchische zienswijze worden uitgevoerd.  

Conclusie  

Wanneer de zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad met de zienswijzen in het 

beleidsstuk worden vergeleken, zijn er overeenkomsten en verschillen te zien. De overeenkomsten 

zijn dat beide zienswijzen samenwerking als belangrijk ervaren voor het duurzaamheidsbeleid van 

Breda. De verschillen zijn vooral te zien in hoe de samenwerking wordt gerealiseerd. De gemeente 

Breda kijkt met een Hiërarchische zienswijze naar samenwerking. Dit resulteert in een duidelijke 

aansturing vanuit de gemeente, de gemeente neemt hierdoor een Hiërarchische positie in.  

  De leden van de Bredase Energieraad benaderen de samenwerking vanuit een andere 

zienswijze. Hierbij staat de groep Egalitarianisme centraal. Dit resulteert in het centraal stellen van 

idealen en een duidelijke leidende rol bij het duurzaamheidsbeleid niet direct nodig te vinden. Ook 

moet er worden vermeld dat de meningen van de leden van de Bredase Energieraad een grote 

variatie laten zien. Op verschillende stellingen is zeer eensgezind gestemd, zoals stellingen van het 

Egalitarianisme. Maar respondenten lieten tegelijkertijd zien dat zij naast deze zienswijzen het ook 

eens waren met stellingen van andere zienswijzen. De meningen kunnen dan ook sterk verschillen. 

De zienswijze van het Egalitarianisme is dominant, maar aspecten van andere zienswijzen zijn ook 

aanwezig. Zoals bijvoorbeeld de burger betrekken bij duurzaamheidsbeleid en duurzaamheid als 

economische kans te zien. Het antwoord op de hoofdvraag, Sluit het duurzaamheidsbeleid van de 

gemeente Breda aan op de zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad?’  

  Er kan worden gesteld dat de zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad en het 

beleid van de gemeente Breda op verschillende onderdelen op elkaar aansluiten. Men wil over het 
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algemeen dezelfde zaken realiseren met dezelfde instrumenten, zoals regulering en het faciliteren 

van duurzame projecten. Het verschil ligt in de manier waarop het duurzaamheidsbeleid wordt 

uitgevoerd. Het beleidsstuk heeft de meeste overeenkomsten met een duurzame ontwikkeling 

vanuit een Hiërarchische zienswijze. De leden van de Bredase Energieraad hebben de meeste 

binding met het Egalitarianisme.  
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1. Inleiding 

1.1 Duurzaamheidsbeleid 

Duurzame ontwikkeling is een proces wat volop in beweging is. Een ontwikkeling die gericht is op 

het zoeken naar een evenwicht in hoe men met de wereld om gaat: ‘Duurzame ontwikkeling is 

ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige 

generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’ (UN, 1987). De afgelopen 

jaren zijn verschillende projecten gerealiseerd die duurzaamheid nastreven. Van het Co2 neutraal 

bouwen tot de recente subsidie regeling van zonnepanelen in Overijssel (NOS,2013). Deze 

duurzame ontwikkeling is dan ook terug te zien bij overheden. Mede door een veranderend klimaat 

tonen overheden steeds meer interesse om in duurzame ontwikkeling te investeren. De overheid 

doet dit door beleid op te stellen en mee te werken aan internationale verdragen. Een voorbeeld 

hiervan is het Kyoto-protocol, een verdrag die reductie van co2 uitstoot stelt aan landen die het 

verdrag hebben ondertekend (UNFC, 2005). Een gemeentelijk bestuur kan ook op verschillende 

manieren duurzaamheid in de praktijk brengen. Het gemeentelijk bestuur van een stad kan veel 

invloed uitoefenen door beleid te vormen. Op stedelijk niveau is te zien dat steden beleid creëren 

om duurzaamheid in de stad te bevorderen. Nationaal en internationaal zijn hier veel voorbeelden 

van te zien. Zo is er in de Ierse stad Clonburris een realisatie van 15000 woningen die aan de 

hoogste standaard van duurzaamheid voldoen (Gemeente Clonburris, 2013). In China wordt een 

gehele duurzame stad gebouwd in samenwerking met particuliere partijen (DAC, 2012). En 

Londen Burrough of Sutton is de eerste stad die duidelijke doelen stelt om de ecologische 

voetafdruk terug te dringen van zijn inwoners (Gemeente Sutton, 2013). Zo laat elke stad een eigen 

manier zien van duurzaamheidsbeleid.  

  De ene stad concentreert zich bijvoorbeeld op het creëren van duurzame producten terwijl 

een andere stad de nadruk legt op het reduceren van niet-duurzame producten. In de ene stad wordt 

het beleid door de lokale overheid gevormd terwijl andere steden verschillende partijen hierin 

betrekken zoals burgers en bedrijven. Vooral bij samenwerking tussen deze groepen zullen de 

verschillende zienswijzen duidelijk naar voren komen. Iedere partij zal een bepaalde zienswijze 

hebben op de invulling van het duurzaamheidsbeleid. Wanneer een stad er duidelijk voor kiest om 

samenwerking centraal te stellen, zullen zeer veel verschillende partijen met elkaar moeten 

samenwerken. Of de zienswijze van elke partij ook daadwerkelijk wordt meegenomen in het 

uiteindelijk gevoerde beleid van een stad is hierbij interessant. Speelt het gevoerde beleid in op de 

partijen waarmee men moet samenwerken of kiest een gemeente bijvoorbeeld voor een geheel 

eigen koers? En in hoeverre is de samenwerking tussen partijen uiteindelijk terug te zien in het 

gevoerde beleid?  

 

1.2 Maatschappelijke relevantie 

Onderzoek naar duurzame ontwikkeling in relatie tot duurzame steden zijn in verschillende vormen 

voorhanden. Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar verschillende Amerikaanse steden en 

diens duurzaamheidsbeleid (Portney, 2001). Onderzoek toont ook andere bevindingen: Gemeenten 

halen vaak gestelde doelen voor duurzaam beleid niet en vele kampen met financiële, culturele en 

kennisbarrières (Shrivastava, 2004). Ook zijn de instrumenten voor een gemeente op duurzaam 

gebied in mindere mate aanwezig dan bijvoorbeeld bij het departement stedenbouw (Graaf, 2011). 

Een andere soort bevinding toont Naomi Klein, een Canadese journaliste en publiciste. Zij stelt dat 

de aanpak van duurzaamheid laat zien dat het collectivisme, dat volgens haar nodig is om 

klimaatverandering tegen te gaan, in strijd is met het individu dat centraal staat in het kapitalisme. 

Ook is het reguleren van bepaalde zaken in strijd met het kapitalisme, terwijl ze stelt dat regulering 

bij duurzame ontwikkeling wel centraal moet staan (Klein, 2012). Dit is een voorbeeld van een 

zienswijze op de invulling van duurzame ontwikkeling en duurzaamheidsbeleid. Er kunnen mensen 

zijn die regulering zien als een middel voor duurzame ontwikkeling en mensen die samenwerking 
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centraal stellen. Moet er voor een succesvol duurzaamheidsbeleid dan ook vanuit het perspectief 

van een groep worden gehandeld of de regulering van bepaalde zaken? Diepgaand onderzoek naar 

het vergelijken van zienswijzen in het samenwerkingsproces en het daadwerkelijke beleid van een 

stad is iets wat nog niet direct is onderzocht. Door onderzoek hiernaar te doen geeft dit inzicht in de 

rol die samenwerking kan spelen in de vorming van duurzaamheidsbeleid.  

1.3 Thema 

Om inzicht te verkrijgen in de zienswijzen aanwezig in het samenwerkingsproces van 

duurzaamheidsbeleid heb ik een stad gekozen die samenwerking een belangrijke rol laat spelen om 

tot duurzaamheidsbeleid te komen. Breda is een gemeente die de nadruk heeft gelegd op 

samenwerking tussen partijen om zo het beleid uit te voeren. Hieruit zijn onder meer plannen als, 

het terugdringen van de Co2 uitstoot van het gemeentelijk wagenpark en samen met agrarische 

ondernemers de Co2 uitstoot te verminderen, ontstaan. Deze samenwerking gebeurt door middel 

van de Bredase Energieraad. Deze raad is opgesteld om nieuwe ontwikkelingen te bespreken en 

projecten te realiseren (Gemeente Breda, 2008). Hierbij komt de zienswijze van elke partij 

automatisch naar voren. Aangezien deze partijen, met elk een eigen zienswijze, moeten 

samenwerken is het relevant om te zien in hoeverre deze zienswijzen worden gehoord en terug te 

zien zijn in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. De gemeente Breda heeft bijvoorbeeld het 

doel gesteld om in 2044 Co2-neutraal te zijn. Zien de leden dit als een haalbaar doel of denkt men 

hier anders over, en zien de leden de concentratie van de gemeente op samenwerking als een goed 

initiatief? Vragen die met dit onderzoek worden beantwoord. Deze bachelorthesis doet dan ook 

onderzoek naar de zienswijzen van leden van de Bredase Energieraad en de zienswijze van het 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda. Wanneer dit in kaart wordt gebracht krijgt men een 

beeld van de verschillen en/of overeenkomsten tussen het daadwerkelijke beleid en de zienswijzen 

van de leden van de Bredase Energieraad. Door hier inzicht in te geven wordt zichtbaar welke rol 

samenwerking speelt in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda. Is er sprake van 

samenwerking of worden bepaalde zienswijzen toch verkozen boven andere, bij de formulering van 

het duurzaamheidsbeleid?  

1.4 Doelstelling  

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de zienswijzen van de leden van de Bredase 

Energieraad op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda om te zien of dit aansluit op het 

beleid van de gemeente. Het gevoerde beleid van de gemeente Breda vertaalt zich in het 

beleidsstuk ‘Steek positieve energie in het Klimaat, Breda: een CO2-neutrale stad in 2044’. Het 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda staat in dit onderzoek dan ook synoniem aan dit 

beleidsstuk.  

1.5 Onderzoeksmodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afbeelding 1. Onderzoeksmodel 
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Het onderzoeksmodel in afbeelding 1 geeft de onderzoeksstructuur weer. Het vak ‘Input’ laat de 

gebruikte theorie en de analysemethoden zien. De theorie die wordt gebruikt is de Cultural Theory, 

een theorie die zienswijzen van personen kan categoriseren. De analysemethoden betreffen een 

‘Bureauonderzoek’ en een ‘Survey-onderzoek’. Deze analysemethoden komen terug in de analyse 

van de twee onderzoeksgebieden: Het beleidsstuk ‘Steek positieve energie in het Klimaat, Breda: 

een CO2-neutrale stad in 2044’ en de zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad.  

  De analyse van het beleidsstuk betreft een kwalitatief onderzoeksmethode waarbij de tekst 

wordt geanalyseerd om een beeld te krijgen welke zienswijzen aanwezig zijn. De analyse van de 

zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad betreft een kwantitatieve onderzoeksmethode 

en wordt uitgevoerd door middel van een schriftelijk interview.  

  De resultaten van beide onderzoeksgebieden worden vergeleken waaruit vervolgens de 

conclusie van het onderzoek wordt geformuleerd.  

1.6 Vraagstelling   

Om de verschillende onderdelen van het onderzoek goed te kunnen onderzoeken zijn hiervoor 

passende hoofd- en deelvragen nodig. De hoofdvraag voor het onderzoek luidt:  

 

‘Sluit het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda aan op de zienswijzen van de leden van de 

Bredase Energieraad?’  

 

Om de hoofdvraag van het onderzoek te beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van deelvragen. 

Allereerst worden de zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad in kaart gebracht. Door 

middel van de beantwoording van de deelvraag: 

‘Welke zienswijzen hebben de leden van de Bredase Energieraad op het duurzaamheidsbeleid van 

Breda?’  

Vervolgens wordt er onderzocht welke zienswijzen terug te vinden zijn in het duurzaamheidsbeleid 

van Breda door middel van de deelvraag:  

‘Welke zienswijzen zijn terug te vinden in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda?’  

De laatste deelvraag vergelijkt de zienswijzen aanwezig in het beleid en zienswijzen van de leden 

van de Bredase Energieraad: 

´Zijn er verschillen te zien tussen de zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad en de 

zienswijzen die terug te vinden zijn in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda?´  

Door deze stappen te doorlopen wordt de hoofdvraag beantwoord.  

1.7 Leeswijzer   

Het onderzoek wordt beschreven in totaal 6 hoofdstukken. Na deze inleiding zal ik in hoofdstuk 2 

ingaan op de theorie die ik heb gekozen voor het onderzoek. Allereerst zal de theorie worden 

uitgelegd door middel van algemene gegevens over de theorie te tonen. Hierna wordt er toegelicht 

wat de theorie zegt over het begrip klimaatverandering. Afsluitend wordt de relatie van de theorie 

met het onderzoek getoond. 

  Het derde hoofdstuk laat de onderzoeksmethoden zien die gebruikt zijn om de theorie in 

het onderzoek te verwerken. Hierbij zal onder meer de onderzoeksstrategie en onderzoeksmethode 

worden toegelicht. De strategie geeft hierbij duidelijk weer welke stappen er worden genomen om 

gegevens te onderzoeken. Ook wordt uitgelegd waarom er voor een bepaalde onderzoeksstrategie 

is gekozen. De gebruikte methoden laten zien welke middelen er zijn gebruikt om de 

onderzoeksstrategie uit te voeren. Afsluitend worden de gevolgen, die de keuze voor deze 

onderzoeksstrategie en methoden met zich mee brengt, besproken.  
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  In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksresultaten getoond. Allereerst zal het 

onderzoeksgebied van de schriftelijke interviews worden besproken en hierop volgend de 

resultaten van het onderzoek en diens analyse. Dit hoofdstuk zal antwoord geven op de eerste 

deelvraag van het onderzoek: ‘Welke zienswijzen hebben de leden van de Bredase Energieraad op 

het duurzaamheidsbeleid van Breda?’  

  In hoofdstuk 5 volgt de analyse van het beleidsstuk ‘Steek positieve energie in het Klimaat, 

Breda: een CO2-neutrale stad in 2044’. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de tweede deelvraag: 

‘Welke zienswijzen zijn terug te vinden in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda?’ 

Allereerst zal het onderzoeksgebied kort worden toegelicht waarna de analyse van de tekst volgt. 

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie van de analyse.  

  In hoofdstuk 6 wordt de derde deelvraag beantwoord: ‘Zijn er verschillen te zien tussen de 

zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad en de zienswijzen die terug te vinden zijn in 

het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda?’ Door middel van het vergelijken van de 

conclusie van de interviews en de conclusie van de analyse van het beleidsstuk kan deze vraag 

worden beantwoord. Deze conclusie zal tevens het antwoord geven op de hoofdvraag ‘Sluit het 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda aan op de zienswijzen van de leden van de Bredase 

Energieraad?’  
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2. Cultural Theory 

2.1 De Cultural Theory 

De Cultural Theory wordt ook wel “the theory of socio-cultural viability” genoemd. Kort gezegd 

de Cultural Theory. Deze theorie is ontwikkeld door Mary Douglas en vervolgens door 

verschillende onderzoekers aangepast en uitgebreid (Wildavsky, 1987; Thompson, Ellis & 

Wildavsky 1990; Schwarz & Thompson 1990; Coyle & Ellis 1994; Adams 1995; Thompson 1996; 

Hood 1998; Thompson, Grendstad & Selle 1999).  

Het oorspronkelijke doel van deze theorie was om mensen te kunnen classificeren in bepaalde 

groepen. Dit levert een model op die bestaat uit vier primaire groepen: Egalitarianisme, Hierarchy, 

Individualisme en Fatalisme. Deze 4 groepen 

zijn altijd, in verschillende mate, aanwezig in 

een maatschappij. Er wordt gesteld dat deze 

groepen, ook wel ’four ways of life’ 

genoemd, continu met elkaar in conflict zijn 

en tevens continu veranderen door in omvang 

af en toe te nemen. Dit aspect staat 

representatief voor het dynamische karakter 

van elke maatschappij. 

De Cultural Theory maakt gebruik van een 

model waarin deze 4 groepen zijn opgedeeld. 

Genaamd het grid-group model. Dit model 

bestaat uit een verticale en horizontale as, te 

noemen de ´Grid´ en ´Group´ as. Hierbij meet 

´Grid´ (verticale as) in hoeverre externe                   Afbeelding 2. Grid-Group Model (Schwarz & Thompson, 1990) 

factoren het gedrag van een individu beïnvloeden.                  

  Bij een lage ‘Grid’ is de invloed van externe factoren klein. Bij een hoge ‘Grid’ wordt het 

individu/groep sterk beïnvloed door externe factoren zoals wetten, religieuze regels en 

economische barrières. ‘Group’ (horizontale as) meet in hoeverre men handelt als groep of als 

individu, denkend aan de invloed van familie en een gemeenschap. Bijvoorbeeld een lage ‘Group’ 

is individualistisch ingesteld en een hoge ‘Group’ collectief. Deze waardes van ‘Grid’ en ‘Group’ 

vormen een bepaalde zienswijze. Een zienswijze die in het Engels ‘Cultural Bias’ wordt genoemd. 

Dit zegt onder meer iets over hoe men de wereld ervaart, waar men waarde aan hecht, hoe men 

tegen de economie aankijkt en hoe men omgaat met natuurlijke bronnen.  

  Wanneer er sprake is van een lage ‘Grid’ score en een hoge ‘Group’ score behoort de 

desbetreffende persoon tot de groep van ‘Egalitarianisme‘. Een hoge ‘Grid’ score gecombineerd 

met een hoge ‘Group’ score behoort deze bij de rol ‘Hierarchy‘. Een lage score in beide dimensies 

geeft een persoon de rol ‘Individualisme‘. ‘Fatalisme’ beschikt over een hoge ‘Grid’ score en een 

lage ‘Group’ score. Deze rollen vormen het essentiële onderdeel van de Cultural Theory en worden 

in onderstaande tekst toegelicht.  

  ‘Egalitarianisme’ ziet de natuur als breekbaar en de mens van nature als voorzichtig 

omgaand met deze natuur. Door de werking van de economie en hiërarchische effecten van de 

maatschappij kan dit standpunt veranderen. Standpunt hierbij is dat iedereen gelijk is en gelijk 

behandeld moet worden. Om economische problemen op te lossen wordt de oplossing gezocht in 

de vorm van vrijwilligerswerk. De belangrijkste eigenschap van deze rol is gelijkheid van alles en 

iedereen (Verweij, 2005). 

  De rol ‘Hierarchy’ ziet de wereld als controleerbaar en de natuur is stabiel, totdat deze over 

een duidelijke grens wordt gedwongen. De mens wordt gezien als een wezen met duidelijke 

gebreken. Het opstellen van regels wordt hierdoor als noodzakelijk gezien. Er is ongelijkheid 

tussen mensen gebaseerd op kennis en kunnen van personen. Volgens deze groep moeten mensen 

met superieure inzichten en kennis een publieke rol spelen. Deze personen vormen beleid gericht 
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op de lange termijn en in het belang van allen. 

  ‘Individualisme’ vindt dat men de natuur kan exploiteren en gaat er vanuit dat deze zichzelf 

kan herstellen. De mens is gericht op zichzelf en op zelfverrijking. De vorm van leven is gebaseerd 

op ’trial and error’, waarbij het leven bestaat uit netwerken van individuen. De gedachte overheerst 

dat welvaart bestaat maar dat bepaalde mensen het economisch beter hebben dan andere mensen. 

Er wordt vanuit gegaan dat bepaalde mensen meer verdienen wanneer zij er meer energie in hun 

werk stoppen. De democratie wordt gezien als een middel dat individuen mogelijkheden biedt om 

zich te ontplooien. De voornaamste ´taak´ van de regering is het beschermen van het recht van het 

individu, het leven, vrijheid en eigendom.  

  Het ´Fatalisme´ ziet de mens als onbetrouwbaar. De natuur wordt ervaren als 

onvoorspelbaar. Gelijkheid en eerlijkheid zijn niet aanwezig bij deze rol en er is geen hoop dat dit 

verandert. De motivatie om te leren van het leven ontbreekt, aangezien dit toch ´geen zin heeft´. 

Democratie wordt mogelijk gezien als een positief iets, alleen wordt er vanuit gegaan dat deze 

vorm van maatschappij pas in de toekomst mogelijk zal zijn.  

 

2.2 De Cultural Theory en de perspectieven op duurzaamheid 

De Cultural Theory is verschillende malen toegepast om aspecten van duurzame ontwikkeling te 

onderzoeken. Tevens wordt er in het grid-group model nadrukkelijk gekeken naar de band tussen 

natuur en maatschappij en de zienswijzen van personen op de natuur. Zo is er onderzoek gedaan 

naar het inschatten van het risico inzake klimaatverandering (Leiserowitz, 2006). Tevens is er 

onderzoek gedaan naar de relatie tussen de algemene perceptie van de natuur en de kijk op concrete 

zaken, zoals het kiezen voor autogebruik of het openbaar vervoer (Steg, 2000). Hierbij is de 

Cultural Theory gebruikt omdat deze duidelijke waarden geeft aan elke groep binnen het grid-

group model. Door deze waarden kan er onderscheid tussen groepen en standpunten worden 

gemaakt.  

  Om de invulling van de Cultural Theory in het duurzaamheidsbeleid uit te leggen, is het 

zinvol te kijken naar de zienswijze op klimaatverandering en duurzame ontwikkeling van elke 

groep. Voorbeelden hiervan zijn in het onderzoek ‘Cultural Theory, Climate Change and 

Clumsiness’ (Thompson, 2007) getoond. Zo zou in het beeld van ‘Egalitarianisme’ de oorzaak van 

klimaatverandering liggen op overconsumptie en de productiepatronen van de welvarende landen. 

De grondstoffen van de wereld worden gebruikt zonder te kijken naar de toestand van de aarde. Zij 

zien de aarde echter als iets waar je goed voor moet zorgen (Thompson, 2007). De belangrijkste 

‘vijand’ is de industrie en de daarbij behorende obsessie voor economische groei en winst. 

  In ‘Hierarchy’ ziet men de oorzaak van klimaatverandering vooral in ongecontroleerde 

groei van de populatie in armere delen van de wereld. De mens wordt gezien als een bevoorrecht 

wezen met bepaalde kwaliteiten en verantwoordelijkheden. Rationeel denken staat bij deze groep 

centraal. De gedachte om goed voor de planeet te zorgen staat hier ook centraal alleen is de 

invulling meer technisch. Economische groei en het bijbehorende kapitalistische systeem en de 

regulatie hiervan wordt gezien als het kader waarin duurzame ontwikkeling kan functioneren. De 

eerder genoemde ongecontroleerde groei van de populatie wordt gezien als belangrijkste ´vijand´ 

van duurzame ontwikkeling. De ongecontroleerde groei zorgt voor meer consumptie, wat 

duurzaamheid niet bevordert (Thompson, 2007).  

  De zienswijze van een ‘Individualist’ richt zich meer op het aspect ‘prijzen’. Door te lage 

prijzen voor grondstoffen te rekenen is er een niet-duurzame manier van gebruik ontstaan. De 

economische groei wordt gezien als oplossing voor deze problematiek. De ´vijand´ hierbij is 

verkeerd gevoerd beleid van de economie. Met verkeerd gevoerd beleid wordt regulatie van het 

vrije-markt principe bedoelt. Dit heeft in het verleden ertoe geleid dat er waardes aan bepaalde 

grondstoffen zijn gegeven die niet de ware waarden van deze stoffen inhielden. Hierdoor is het 

principe van vraag en aanbod verstoord.  
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De groep ´Fatalisme´ heeft geen duidelijke aanpak voor klimaatverandering en duurzame 

ontwikkeling. Deze groep is volgend en toont geen eigen initiatief.  

  Deze visies op de oorzaak van klimaatverandering verschillen in perspectief. Maar de 

benadering en invulling brengt wel verschillende gevolgen met zich mee. Een ´Hiërarchisch´ 

persoon bekijkt zaken vanuit dit perspectief en zal hierbij denken in hiërarchische structuren. Een 

´Individualist´ kijkt naar het individu en vormt vanuit dat perspectief zijn zienswijze. Een 

´Egalitarianist´ zal denken puur vanuit het 

´goede´ voor de mens en de natuur. Het 

´Fatalisme´ heeft geen duidelijke visie en is 

volgend.  

 

2.3 Het Conceptueel model 

De Cultural Theory is een theorie die duidelijke 

waarden aan elke groep verbind. De theorie is 

gebaseerd op het grid-group model. Aan de 

hand van twee waardes, ‘Grid’ en ‘Group’, 

wordt bepaalt tot welke groep een persoon 

behoort. Dit model is gebruikt om het 

conceptueel model te creëren. Het conceptueel 

model is gevormd uit de waarden gegeven in 

onderzoek van Michiel Schwarz en Michael 

Thompson: Divided We Stand (1990). In 

afbeelding 3 wordt elke waarde van een groep 

getoond. In het model staan de hoofdkenmerken 

van elke groep binnen de Cultural Theory 

vermeld. Dit fungeert als bron voor de 

stellingen van het schriftelijk interview en de te 

toetsen waarde bij het beleidsstuk ‘Steek 

positieve energie in het klimaat, Breda: een 

CO2-neutrale stad in 2044’. Deze stellingen zijn 

gebaseerd op de weergegeven waardes van              Afbeelding 3. Conceptueel model 

een groep in het model en tevens op de hoge of lage waarde van ´group´ of ´grid´.  

  Het conceptueel model is gebruikt als basis voor de twee typen onderzoeken die worden 

uitgevoerd.                                                                  
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3. Methodologie 

In dit hoofdstuk wordt de gebruikte strategie en methode voor het onderzoek toegelicht. De 

strategie laat zien welke doelen er zijn gesteld voor het onderzoek. De methode gaat in op de 

praktische invulling van deze strategie. Onder meer op welke manier data is verkregen en 

geanalyseerd wordt hier toegelicht. Wat de keuze voor een strategie en methode voor gevolgen 

heeft, wordt getoond in de paragraaf ‘Onderzoekskwaliteit’.  

 

3.1 De ‘Mixed Method Strategie’ 

Bij het kiezen van een strategie moet er duidelijk naar het doel van het onderzoek worden gekeken. 

Het doel is om de zienswijzen van de verschillende leden van de Bredase Energieraad te 

vergelijken met de zienswijzen in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda. Om deze 

doelstelling te beantwoorden zal er een praktijkgericht onderzoek moeten worden uitgevoerd. Er is 

voor dit type onderzoek gekozen omdat praktijkgericht onderzoek als doel heeft een bijdrage te 

leveren aan het oplossen van een probleem in de praktijk (Swanborn, 2002). Aangezien er wordt 

gekeken of de zienswijzen van verschillende leden aansluiten op het huidige beleid van de 

gemeente Breda, is er hier sprake van een praktijkgericht probleem.  

  De hoofdvraag van het onderzoek betreft: ‘Sluit het duurzaamheidsbeleid van de gemeente 

Breda aan op de zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad?’ Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden moeten twee onderzoeksgebieden worden geanalyseerd: De zienswijzen van de 

leden van de Bredase Energieraad en het beleidsstuk ‘Steek positieve energie in het klimaat, Breda: 

een CO2-neutrale stad in 2044’. Hiervoor zijn twee verschillende onderzoeksstrategieën gekozen. 

De twee verschillen van elkaar doordat de één een kwantitatieve en de ander een kwalitatieve 

analyse van diens onderzoeksgebied uitvoert. Wanneer er sprake is van een combinatie van 

onderzoeksstrategieën die verschillende onderzoeksmethoden gebruiken is er sprake van een 

´Mixed Method Strategie´ (Brannen,2005). Wat deze ´Mixed Method Strategie´ betekent voor de 

uitvoering en verwerking van de gegevens wordt in onderstaande tekst toegelicht. 

  De onderzoeksstrategie voor de leden van de Bredase Energieraad betreft een Survey-

onderzoek. Kenmerken van een Survey-onderzoek zijn de breedte en generaliseerbaarheid van het 

onderzoek. Overige kenmerken zijn een arbeidsextensieve datagenerering en kwantitatieve 

gegevens (Verschuren & Doorewaard, 2007). Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door middel 

van een schriftelijk interview. Elk lid van de Bredase Energieraad wordt benaderd voor het 

schriftelijk interview, in totaal 12 leden. De precieze toepassing van het schriftelijk interview wordt 

in de volgende paragraaf toegelicht.  

  De onderzoeksstrategie voor de analyse van het beleidsstuk ‘Steek positieve energie in het 

klimaat, Breda: een CO2-neutrale stad in 2044’ betreft het ‘Bureauonderzoek’. Deze 

onderzoeksstrategie kenmerkt zich door het gebruik van bestaand materiaal, in combinatie met 

reflectie en gebruik van het materiaal vanuit een ander perspectief dan waarmee het werd 

geproduceerd (Verschuren & Doorewaard,2007). Aangezien er literatuur in de vorm van een 

beleidsstuk wordt geanalyseerd is deze onderzoeksstrategie geschikt. Binnen het bureauonderzoek 

is er sprake van twee hoofdvarianten: literatuuronderzoek en secundair onderzoek. De eerste 

variant gaat in op kennis (kennisbronnen) en de tweede variant op data (databronnen) (Verschuren 

& Doorewaard, 2007). Aangezien het beleidsstuk voornamelijk bestaat uit literatuur en hiermee 

kennis overdraagt, heb ik voor de eerste variant gekozen. Het kiezen van deze eerste variant heeft 

als consequentie dat de tekst kwalitatief wordt geanalyseerd.  

   

3.2 Methoden 

Om de twee onderzoeksstrategieën uit te voeren moet er worden gekeken naar een passende 

methode voor beiden. Deze methoden om data te verkrijgen en de analyse van deze data wordt in 

deze tekst uitgelegd.  
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  De onderzoeksstrategie Survey-onderzoek betreft een kwantitatief onderzoek. Bij een 

kwantitatief onderzoek zijn de antwoorden beperkt en afgebakend. Dit vertaalt zich in een Survey-

onderzoek dat wordt uitgevoerd door middel van een ‘Ondervraging’ in de vorm van een 

schriftelijk interview. Hierbij is de vraagstelling ´voorgestructureerd´, waarmee bedoeld wordt dat 

de te stellen vragen van te voren zijn vastgelegd. Tevens zijn het gesloten vragen (Verschuren & 

Doorewaard, 2007). Een variant hierop is echter ook mogelijk. De variant die ik hierbij heb 

gekozen is een combinatie van gesloten vragen en open vragen. Ik heb hiervoor gekozen om de 

respondent de vrijheid te geven een antwoord toe te lichten. Hierdoor kan men een standpunt 

verduidelijken en is men niet gebonden aan een antwoord waarop men ´eens´, ´oneens´ of ´geen 

mening´ moet antwoorden. Ook wordt men dan in de gelegenheid gesteld over concrete zaken, 

gericht op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda, een mening te kunnen geven. Het 

gehele schriftelijk interview bevat 24 stellingen en 3 open vragen. De stellingen kunnen met ‘eens', 

‘oneens’ of ‘geen mening’ worden beantwoord. Hierdoor zijn de antwoorden beperkt en 

afgebakend, waardoor een kwantitatieve analyse kan worden uitgevoerd.  

  Om deze kwantitatieve data te analyseren wordt allereerst de gezamenlijke beantwoording 

van de stellingen bestudeerd. Dit is een eerste stap naar de uiteindelijke analyse van de vragen. Er 

wordt getoond welke antwoorden men gezamenlijk heeft gegeven op de stellingen. Hierdoor komt 

de verhouding tussen de antwoorden ‘eens’, ‘oneens’ en ‘geen mening’ op stellingen goed naar 

voren.  

  Om de kwantitatieve data te analyseren wordt er gebruik gemaakt van de ´Clustermethode´. 

De clustermethode is geschikt voor dit onderzoek omdat hierdoor de antwoorden op de stellingen 

in een meetmodel worden verwerkt. Met clusteren wordt bedoeld dat men waarnemingen 

samenvoegt tot groepen (Hamerslag, 1984). Hierdoor kan de verzamelde data worden gemeten. Zo 

kan de mate van grid (regulering) en group (samenwerking) worden gemeten. Per persoon kan dan 

worden gezien welke (combinatie van ) zienswijzen het meest bij een persoon horen. 

  Om dit te meten wordt het grid-group model van de Cultural Theory gebruikt als 

meetmodel. Ook wordt aan elke stelling een waarde voor group (x-as) en voor grid (y-as) gegeven. 

Deze waarde ligt tussen -1 en +1. Waarbij -1 staat voor een lage waarde, 0 voor een gemiddelde 

waarde en +1 voor een hoge waarde. Wanneer iemand ‘eens’ antwoord op een stelling wordt dit 

gezien als één observatie. Wanneer er stellingen zijn met dezelfde group en grid waarde, die met 

‘eens’ zijn beantwoord vormt zich een cluster. De grootte van dit cluster is te zien door middel van 

de grootte van een cirkel. Doordat er zich clusters vormen is te zien welke mate van grid/group 

waarde dominant is bij een persoon. Dit geeft bijvoorbeeld aan hoe men tegen samenwerking en 

regulering aankijkt. In afbeelding 4 is een voorbeeld van het model getoond.  

Afbeelding 4. Voorbeeld van toepassing clustermethode 
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Men heeft bijvoorbeeld vijfmaal een stelling met de group-waarde 0, en grid-waarde 1 met ‘eens’ 

beantwoord. Voor de stellingen die behoren bij de groep Fatalisme hebben deze de waarde -0,5, 

+0,5 gekregen. Hiervoor is gekozen omdat de stellingen geen duidelijke uitspraak doen over 

begrippen als samenwerking en regulering. Door de stellingen dezelfde positie te geven, centraal in 

het vak Fatalisme, treed er geen verschil op tussen deze stellingen onderling. Hierdoor worden de 

stellingen op een juiste manier gemeten in het model. De grid/group waarde die aan deze en andere 

stellingen is gegeven is te vinden in bijlage D.  

  De onderzoeksstrategie Bureauonderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek 

zal worden uitgevoerd door middel van een analyse van het beleidsstuk. Deze analyse wordt aan de 

hand van een inhoudsanalyse uitgevoerd. Een inhoudsanalyse is een techniek voor het genereren 

van gegevens uit documenten, uit media en uit de werkelijkheid (Verschuren & Doorewaard, 

2007). Aangezien het een kwalitatief onderzoek betreft is er sprake van een kwalitatieve 

inhoudsanalyse. Een kwalitatieve analyse is hierbij passend, aangezien ik probeer inhouden te 

duiden, te begrijpen en onder een globaal en altijd voorlopig label te plaatsen dan dat ik deze 

inhouden turf in gesloten categorieën (Verschuren & Doorewaard, 2007).  

  Observaties worden op een andere manier verwerkt dan bij de schriftelijke interviews. 

Aangezien er geen duidelijke stellingen met ´eens´, ´oneens´ of ´geen mening´ zijn, moet een 

observatie op een andere manier in het grid-group model worden verwerkt. De tekst wordt 

geanalyseerd aan de hand van de waardes van de vier groepen in het grid-group model. Zo krijgt 

elk deel van de tekst een ‘code’, waaraan een groep wordt verbonden. Deze codes zijn de vier 

groepen uit het grid-group model: Fatalisme, Hierarchy, Individualisme en Egalitarianisme. 

Doordat een tekstdeel niet altijd duidelijk in een groep te plaatsen is zijn combinaties van deze 

groepen ook mogelijk, zoals bijvoorbeeld ‘Hierarchy/Egalitarianisme’. De overige codes die 

worden gebruikt zijn Low Grid, High Grid en Low Group en High Group. Hiervoor is gekozen 

omdat een tekstdeel bijvoorbeeld alleen iets zegt over de regulering of samenwerking. Door deze 

verschillende codes worden alle mogelijkheden van het grid-group model benut en kunnen hierdoor 

zoveel mogelijk tekstdelen worden gecodeerd. Bij de analyse van het beleidsstuk wordt echter niet 

aan elk tekstdeel een code gegeven die past in het grid-group model. De reden hiervoor is dat 

bepaalde informatie in de tekst puur informatief is en geen duidelijke visie onderstreept. Deze 

hebben de code ‘algemeen’ gekregen. Hoofdzakelijk wordt deze codering gebruikt als leidraad om 

te zien welke zienswijze er in het beleidsstuk terug te vinden zijn. Echter blijft het een kwalitatieve 

inhoudsanalyse, wat betekent dat ik probeer inhouden te duiden en te begrijpen (Verschuren & 

Doorewaard, 2007). Ik zal dan ook de tekst interpreteren aan de hand van de Cultural Theory en 

daaruit een conclusie trekken. 

3.3 Onderzoeksmateriaal  

3.3.1 Onderzoeksmateriaal voor de schriftelijke interviews 

De stellingen die zijn gebruikt voor de schriftelijke interviews zijn geselecteerd per groep van de 

Cultural Theory. De groepen zijn de eerder genoemde Fatalisme, Egalitarianisme, Individualisme 

en Hierarchy. Het afnemen van de interviews is uitgevoerd door middel van de vragenlijst toe te 

sturen of door middel van een persoonlijke afspraak. De stellingen zijn zo opgesteld dat deze in 

willekeurige volgorde staan en niet per groep van de Cultural Theory. Hier is voor gekozen om de 

manier van antwoorden zo min mogelijk te beïnvloeden. Er zijn twee stellingen waarbij er sprake is 

van een ´omgedraaide stelling´. Dit zijn stellingen die anders worden berekend. Wanneer er op 

‘eens’ wordt gestemd wordt dit niet gerekend tot een tot de groep behorende stelling. Als er echter 

op ‘oneens’ wordt gestemd dan word deze wel tot de groep gerekend. Een ‘omgedraaide’ 

redenering. De overige stellingen worden wel tot een groep gerekend wanneer er ´eens´ op wordt 

gestemd. Het gehele schriftelijk interview is in bijlage A te vinden. 

  Bij de verwerking van de gegevens worden de namen van de leden van de Bredase 

Energieraad niet vermeld. Dit besluit is vóór het afnemen van de schriftelijke interviews genomen. 
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Ik heb hiervoor gekozen om meer openheid in de beantwoording te laten plaatsvinden. Tevens 

wensten enkele leden om niet persoonlijk in het onderzoek vermeld te worden. Naast deze 

stellingen zijn er nog drie open vragen gesteld. Deze drie open vragen stellen de geïnterviewde 

persoon in staat om zijn mening toe te lichten. Ik heb ervoor gekozen om deze open vragen niet te 

verwerken in het ‘grid-group’ model omdat de open vragen een verlengstuk zijn van de stellingen. 

Wanneer deze vragen zouden worden verwerkt in het grid-group model zou hierdoor een bepaald 

standpunt ‘dubbel’ worden gerekend. Ik gebruik deze vragen echter om de zienswijze van een 

persoon duidelijker in beeld te krijgen door te kijken welke toelichting men geeft. Zo kan er 

bijvoorbeeld worden gezien op welke manier men het duurzaamheidsbeleid zou willen aanpassen. 

De antwoorden op deze vragen worden meegenomen in de conclusie van het onderzoek.  

3.3.2 Onderzoeksmateriaal voor de analyse van het beleidsstuk 

De uitvoering van de analyse zal aan de hand van het computerprogramma Atlas Ti worden 

gedaan. Het computerprogramma biedt onder meer de mogelijkheid om systematisch data te 

analyseren door middel van coderen en annotaties te plaatsen (Lewins & Silver, 2007). Door 

gebruik te maken van dit programma kunnen grote hoeveelheden tekst worden gecodeerd en is 

overzichtelijk te zien welke codes aan welk tekstdeel zijn gekoppeld. De tekst wordt in zijn geheel 

geanalyseerd afgezien van de bijlagen van het beleidsstuk. Hier is voor gekozen aangezien de 

bijlagen een verlengstuk zijn van de in de tekst behandelde informatie.  

3.4 Onderzoekskwaliteit 

Het kiezen van een onderzoeksstrategie en een onderzoeksmethode heeft duidelijke gevolgen voor 

de onderzoekskwaliteit. Bij het kiezen van een strategie en methode moet er worden gekeken welke 

vraag het onderzoek dient te beantwoorden. De hoofdvraag luidt: ‘Sluit het duurzaamheidsbeleid 

van de gemeente Breda aan op de zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad?’ Hierbij is 

het zeer belangrijk de zienswijzen zo goed mogelijk te kunnen ‘meten’ om verschillen en 

overeenkomsten zichtbaar te maken.  

  Een groot voordeel van het gebruik van het Survey-onderzoek is het bereik van personen 

(Verschuren & Doorewaard, 2007). Een groot aantal personen kan hiermee worden bereikt. Een 

ander voordeel is de grote beschikbaarheid van analysemethoden. Een van de belangrijkste 

beperkingen van deze onderzoeksstrategie is het missen van diepgang en het aspectmatige karakter 

van de verkregen kennis. Door gebruik te maken van stellingen krijgt men minder de mogelijkheid 

om een antwoord toe te lichten. Dit is de belangrijkste prijs die moet worden betaald voor een 

totaaloverzicht over een breed terrein (Verschuren & Doorewaard, 2007). De stellingen staan 

namelijk representatief voor zienswijzen die zeer uiteenlopend zijn. Ook de Cultural Theory maakt 

gebruik van duidelijke waardes, te zien in het conceptueel model. Door deze waardes terug te laten 

komen in de stellingen kan de theorie nog steeds optimaal worden toegepast.  

  Het bureauonderzoek toont verschillende voordelen. Aangezien het beleidsstuk een grote 

hoeveelheid tekst brengt maakt deze onderzoeksstrategie het mogelijk deze data snel te kunnen 

analyseren. Een tweede voordeel is dat de beschikbare literatuur redelijk betrouwbaar is. Een 

nadeel van deze onderzoeksstrategie is dat het beleidsstuk uiteraard geen non-verbale informatie 

bevat, zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamshoudingen (Verschuren & Doorewaard, 

2007). Hierdoor kan men de tekst mogelijk anders interpreteren dan dat deze was bedoeld. Door dit 

nadeel te laten meetellen in de analyse en beoordeling probeer ik dit zoveel mogelijk te 

ondervangen.  
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4. De Bredase zienswijzen op duurzaamheid 

Het totale onderzoeksgebied richt zich op de Bredase Energieraad en het beleidsstuk ´Steek 

positieve energie in het klimaat, Breda: een CO2-neutrale stad in 2044’. In dit hoofdstuk wordt het 

onderzoek naar de Bredase Energieraad toegelicht, hierbij staan de schriftelijke interviews centraal. 

Allereerst zal informatie over de Bredase Energieraad worden getoond waarbij onder meer het 

ontstaan en de leden verbonden aan de raad worden beschreven. Vervolgens zal er worden 

ingegaan op de stellingen waarbij de verkregen data wordt besproken. De hierop volgende 

paragraaf toont de verkregen data die geanalyseerd wordt. Afsluitend zal er uit deze data een 

conclusie worden getrokken. Deze conclusie geeft antwoord op de deelvraag: ‘Welke zienswijzen 

hebben de leden van de Bredase Energieraad op het duurzaamheidsbeleid van Breda?’  

4.1 De Bredase Energieraad 

De Bredase Energieraad is een samenwerkingsverband die in medio 2006 is opgezet. De Bredase 

Energieraad heeft als doel om door middel van samenwerking tot concrete doelen te komen om de 

Co2 uitstoot te verminderen en deze projecten ook samen uit te voeren (Gemeente Breda, 2008). 

Hierbij wordt de nadruk meer gelegd op het uitvoeren dan op het vergaderen van partijen.  

                 De leden die zijn verbonden aan de Bredase Energieraad veranderen voortdurend. De 

huidige situatie laat zien dat de Bredase Energieraad bestaat uit leden verbonden aan verschillende 

organisaties: Wonen Breburg, Essent, De Volharding Breda, BAM Vastgoed, Uneto-VNI, 

Rasenberg, Rabobank, Rinus Roovers Architecten, SOAB, Gemeente Breda en Avans Hogeschool. 

Zoals getoond verschillen de bedrijven in bedrijfsvoering, zo zijn er bedrijven die gespecialiseerd 

zijn in de bouw en tevens bedrijven betrokken in het bankwezen. Ook de gemeente Breda is 

hieraan verbonden. In de vorm van de wethouder Milieu van gemeente Breda en de adviseur 

Duurzaamheid. De wethouder Milieu treedt op als voorzitter van de Bredase Energieraad. 

Aangezien de gemeente Breda duidelijk inzet op de samenwerking tussen gemeente en partijen 

wordt de Bredase Energieraad gezien als een passend platform hiervoor. De algemene perceptie is 

dat leden van de Bredase Energieraad ervoor zorgen dat projecten kunnen worden uitgevoerd. 

Daarnaast stimuleren zij ook anderen (bijvoorbeeld branchegenoten) om aan de slag te gaan met 

energiebesparing en duurzame energie (Gemeente Breda, 2008). 

                 Voor dit onderzoek zijn alle leden van de Bredase Energieraad benaderd. Hierbij hebben 

de Rabobank en Rinus Roovers Architecten aangegeven niet te willen meewerken aan het 

onderzoek. Hierdoor zijn er in totaal 10 personen geïnterviewd. Dit resulteert in een respons van 

83,3%.  

4.2 Verkregen data 

De gemeten gegevens worden op twee manieren getoond. Allereerst wordt de verkregen informatie 

bestudeerd. Dit gebeurt door te kijken welke antwoorden er zijn gegeven per stelling. Hierdoor 

ontstaat een duidelijk beeld van de te analyseren gegevens.  

  Vervolgens worden deze geanalyseerd door middel van de Clustermethode. Hierdoor 

ontstaat er een model die aangeeft welke mate van ´group´ en ´grid´ aanwezig zijn bij een persoon. 

 Door allereerst de gezamenlijke beantwoording van de stelling te bestuderen en vervolgens 

de gegevens te analyseren door middel van de clustermethode, ontstaan er twee beelden. Het eerste 

toont de verhouding tussen de ´eens´, ´oneens´ en ´geen mening´ bij de beantwoording van de 

stellingen. Ook wordt hier de gezamenlijke beantwoording op de stellingen van de tien 

respondenten getoond. Daarnaast laat de Clustermethode de beantwoording van elke respondent 

apart zien en welke positie die persoon inneemt in het grid-group model van de Cultural Theory. 
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4.2.1 Stellingen 

De vragenlijst bestaat in totaal uit 24 stellingen, deze worden in onderstaande tekst toegelicht. Deze 

stellingen worden per groep van de Cultural Theory getoond. De tabellen geven de antwoorden op 

de stellingen aan, waarbij de tekst een toelichting geeft op de gegeven antwoorden.  

Fatalisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5. Data van groep ‘Fatalisme’ 

Bij de groep ´Fatalisme´ is te zien dat men hier, op enkele stellingen na, over het algemeen negatief 

op antwoordt. De stellingen gaan in op termen als onzekerheid, geen motivatie en een natuur en 

maatschappij die gescheiden is. Een van deze vragen gaat in op de onzekerheid van de toekomst:  

‘Initiatieven van de ‘Bredase Energieraad’ zijn goed, alleen wat de invloed van 

klimaatverandering in de toekomst op Breda zal zijn, zal altijd onzeker blijven (Bijvoorbeeld: Mate 

van opwarming aarde, zeespiegelstijging)’  

Hierbij is negentig procent van de respondenten het met de stelling eens. Een van de redenen dat 

het Fatalisme terug te zien is in het grid-group model van de vorige paragraaf.  

Een tweede stelling toont een wisselend beeld.  

‘De focus op samenwerking tussen partijen voor de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid van 

Breda zorgt voor een goed beeld van Breda naar de buitenwereld. Alleen of deze samenwerking in 

praktijk ook zo goed uitpakt is nog maar de vraag.’ 

Vijftig procent van de respondenten is het hiermee eens. Tegenover dertig procent voor oneens en 

twintig procent voor ‘geen mening’. Dit kan worden geïnterpreteerd als een negatieve kijk op de 

samenwerking maar ook als een nuchtere kijk op de samenwerking. Dat samenwerking in de 

 Vraag Fatalisme Eens Oneens Geen Mening 

3 
- Toekomstige samenwerking in de ‘Bredase 

Energieraad’ is in grote mate onzeker 
20% 70% 10% 

7 

Initiatieven van de 'Bredase Energieraad' zijn 

goed, alleen wat de invloed van 

klimaatverandering in de toekomst op Breda zal 

zijn, zal altijd onzeker blijven (Bijvoorbeeld: Mate 

van opwarming aarde, zeespiegelstijging) 

90% 10%   

9 

- Investeringen in het duurzaamheidsbeleid van 

Breda is een goed initiatief, alleen zal het weinig 

uitmaken gezien de (toekomstige) 

klimaatverandering  

10% 80% 10% 

11 

- Het kiezen van een politieke partij bij 

gemeenteraadsverkiezingen heeft weinig tot geen 

invloed op de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid van Breda 

30% 60% 10% 

12 

- De focus op samenwerking tussen partijen voor 

de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid van 

Breda zorgt voor een goed beeld van Breda naar 

de buitenwereld. Alleen of deze samenwerking in 

praktijk ook zo goed uitpakt is nog maar de vraag.  

50% 30% 20% 

13 
- Het duurzaamheidsbeleid van Breda is een goede 

zaak, echter de werkelijke invloed van het beleid 

op Breda zal niet groot zijn 
10% 80% 10% 
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praktijk bijvoorbeeld niet direct voor succes hoeft te zorgen. Ook hier zien we een wisselend beeld 

van de meningen.  

Hierarchy 

 Vraag Hierarchy Eens  Oneens Geen Mening 

16 
- De overheid heeft als taak om de wens van de 

burger te allen tijde te vertegenwoordigen 
30% 50% 20% 

17 
- De leidende rol van gemeente Breda inzake 

het duurzaamheidsbeleid is vooralsnog alleen 

nog maar positief gebleken 
40% 20% 40% 

20 
- Een duidelijke sturende rol van één partij is 

vereist voor de uitvoering van het 

duurzaamheidsbeleid 
40% 50% 10% 

21 

- Het opstellen van duidelijke regels tussen 

partijen is vereist voor het goed kunnen 

uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid van 

Breda 

60% 30% 10% 

22 
- Regulering voor de bevolking van Breda is 

essentieel voor het duurzaamheidsbeleid van 

Breda (Bijvoorbeeld: Wetgeving) 
50% 10% 40% 

24 
- De gemeente van Breda moet zich actief 

bezighouden met duurzaamheidsbeleid 
90%   10% 

Afbeelding 6. Data van groep ‘Hierarchy’ 

De groep ‘Hierarchy’ laat stellingen zien die over het algemeen verdeelde meningen opleveren. De 

stelling ‘De overheid heeft als taak om de wens van de burger te allen tijde te vertegenwoordigen’ 

wordt voor vijftig procent met oneens beantwoord. Twintig procent heeft ‘geen mening’ en dertig 

procent is het eens met de stelling. Men lijkt hier vraagtekens te stellen of de overheid te allen tijde 

de wens van de burger moet vertegenwoordigen. 

  De stelling ‘De leidende rol van gemeente Breda inzake het duurzaamheidsbeleid is 

vooralsnog alleen nog maar positief gebleken’ is met veertig procent ‘eens’ beantwoord, twintig 

procent ‘oneens’ en veertig procent ‘geen mening’. Zeer uiteenlopende meningen van de leden van 

de Bredase Energieraad terwijl de gemeente Breda er wel duidelijk voor heeft gekozen een 

leidende positie in te nemen (Zie hoofdstuk 5 ‘Onderzoek Beleidsstuk’). De stelling ‘Een duidelijke 

sturende rol van één partij is vereist voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid’ bevestigt in 

zekere mate deze standpunten. Veertig procent is het ‘eens’ met deze stelling, vijftig procent 

‘oneens’ en tien procent antwoordt met ‘geen mening’.  
  De antwoorden op de laatstgenoemde twee stellingen geven vooral aan dat leden van de 

Bredase Energieraad de aansturing van één partij niet als direct vereist zien. De respondenten zijn 

positiever over het standpunt dat het opstellen van duidelijke regels tussen partijen vereist is voor 

het goed kunnen uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid van Breda. Zestig procent beaamt dit en 

dertig procent is het hiermee oneens. Tien procent antwoord met ´geen mening´.  

  De stelling ´Regulering voor de bevolking van Breda is essentieel voor het 

duurzaamheidsbeleid van Breda (Bijvoorbeeld: Wetgeving)´ geeft ook een verdeeld beeld qua 

antwoorden. Vooral het percentage ´geen mening´ is redelijk hoog. Veertig procent kiest voor 

´geen mening´ tegenover vijftig procent ´eens´ en tien procent ´oneens´. Deze uitkomst kan 

verschillende dingen betekenen. Men kan vinden dat het niet direct essentieel is voor 

duurzaamheidsbeleid. En dat duurzaamheidsbeleid gecompliceerder in elkaar zit dan de focus te 

leggen op wetgeving. Maar het laat ook zien dat de helft van de ondervraagden het wel ziet als een 

essentieel onderdeel. De vragenlijst van de groep Hierarchy wordt afgesloten met de stelling ´De 

gemeente van Breda moet zich actief bezighouden met duurzaamheidsbeleid´. Een duidelijke 

meerderheid is het hier mee eens, namelijk negentig procent tegenover tien procent ´geen mening´. 
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Individualisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding 7. Data van groep ‘Individualisme’ 

 

De groep ´Individualisme´ staat onder meer voor vrijheid, deregulering en het individu (Schwarz & 

Thompson, 1990). De antwoorden op de stellingen laten zien dat de leden van de Bredase 

Energieraad het niet op elk punt eens zijn. De vrijheid van de burger komt naar voren in de stelling 

´De burger van Breda moet de vrijheid hebben om duurzaam te leven of hiervan af te zien´. Vijftig 

procent is het hiermee ´eens´, dertig procent ´oneens´ en de overige twintig procent antwoord met 

´geen mening´. Een meerderheid laat zien dat de burger een zekere vrijheid moet behouden om te 

kiezen voor duurzaamheid of niet.  

  Het aspect deregulering komt naar voren in de stelling ´Te veel reguleren werkt de 

ontwikkeling van duurzaamheid voor Breda tegen´. Zeventig procent is het ´eens´ met deze 

stelling, tien procent ´oneens´ en twintig procent antwoord met ´geen mening´. Met deze uitkomst 

van antwoorden wordt een belangrijke waarde van het individualisme door een meerderheid van de 

respondenten ondersteund.  

  Aangezien de groep Individualisme een lage ´group´ waarde heeft, staat het individu 

centraal. De stelling ´Uiteindelijk is de burger van Breda zelf verantwoordelijk voor het succesvol 

maken van duurzaamheid in Breda´ stelt de burger en hiermee het individu centraal. Een 

meerderheid van de leden van de Bredase Energieraad is het hiermee oneens. Zestig procent is het 

oneens tegenover dertig procent die ´eens´ stemt. Tien procent kiest voor ‘geen mening’.  

  ´Om duurzaamheidsbeleid mogelijk te maken is de verhoging van vaste lasten voor de 

bevolking van Breda mogelijk´. Het betreft hierbij een ´omgedraaide stelling´. Dit betekent dat, om 

het eens te zijn met de zienswijze van het individualisme, men in dit geval ‘oneens’ zou moeten 

stemmen. Aangezien het hier gaat om beïnvloeding van buitenaf, in de vorm van lastenverhoging, 

zou een ´Individualist´ hier namelijk op tegen zijn. Dit staat haaks op diens zienswijze. Een 

meerderheid van de respondenten is het hier echter niet mee eens. Zeventig procent antwoord 

´eens´ en dertig procent ´oneens´. Hiermee ondersteunt een meerderheid niet de zienswijze van het 

Individualisme.  

  Een belangrijke constatering voor de samenwerking in de Bredase Energieraad is te zien in 

de stelling: ‘Het politieke proces / samenwerking tussen partijen vertraagt de ontwikkeling van het 

duurzaamheidsbeleid van Breda’. Een meerderheid is het oneens met deze stelling. Zeventig 

procent tegenover tien procent ‘eens’. De laatste stelling gaat in op het economische aspect van het 

Individualisme: ‘Duurzaamheid in Breda moet als economische kans worden gezien’. Negentig 

procent is het ‘eens’ met deze stelling tegenover tien procent ‘oneens’. Een belangrijk aspect van 

het Individualisme wordt hier ondersteund.  

 Vraag Individualisme Eens  Oneens Geen Mening 

10 
- Uiteindelijk is de burger van Breda zelf 

verantwoordelijk voor het succesvol maken van 

duurzaamheid in Breda 

30% 60% 10% 

14 
- De burger van Breda moet de vrijheid hebben 

om duurzaam te leven of hiervan af te zien 
50% 30% 20% 

15 
- Om duurzaamheidsbeleid mogelijk te maken 

is de verhoging van vaste lasten voor de 

bevolking van Breda mogelijk 
70% 30%   

18 
- Het politieke proces / samenwerking tussen 

partijen vertraagt de ontwikkeling van het 

duurzaamheidsbeleid van Breda 
10% 70% 20% 

19 
- Duurzaamheid in Breda moet als economische 

kans worden gezien 
90% 10%   

23 
- Te veel reguleren werkt de ontwikkeling van 

duurzaamheid voor Breda tegen.  
70% 10% 20% 
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Egalitarianisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8. Data van groep ‘Egalitarianisme’ 

De antwoorden op de groep ‘Egalitarianisme’ laten een heel duidelijk beeld zien: Op één stelling 

na is een meerderheid van de respondenten het eens met de stellingen behorende bij het 

Egalitarianisme. Deze stelling betreft: ‘Breda moet openstaan voor nieuwe ideeën ook al kunnen 

deze het hedendaagse beleid sterk bekritiseren’. Elk lid van de Bredase Energieraad is het met deze 

stelling eens. Echter betreft dit een ‘omgedraaide stelling’. Daarom wordt deze stelling niet als 

‘eens’ gerekend. Aangezien de groep Egalitarianisme zeer duidelijk op de groep is gericht, en 

hierbij weinig invloeden van buitenaf wenst, past deze stelling dan ook niet bij het Egalitarianisme.  

  De overige stellingen geven allemaal een overtuigend beeld. Vooral een beeld die een 

ideaal heeft voor duurzame ontwikkeling. Een ideaal waar niet snel van afgeweken dient te worden 

gezien de problematiek rondom klimaatverandering. Zo dient de economische situatie van een 

gemeente / stad geen barrière te vormen voor duurzaamheidsbeleid. De samenleving wordt gezien 

als iets wat dient te veranderen, het duurzaamheidsbeleid zou hier een goede rol in kunnen spelen. 

Ook zou de participatie van burgers bij de vorming van het duurzaamheidsbeleid beter kunnen. 

Zeventig procent van de respondenten stemt hier ‘eens’, tien procent oneens en twintig procent 

‘geen mening’.  

4.2.2 Open vragen 

De open vragen zijn aan het einde van de schriftelijke interviews gesteld. De uitkomsten hiervan 

zijn in onderstaande tekst vermeld.  

´Hoe kijkt u tegen klimaatverandering aan? Ziet u het als een natuurlijk verschijnsel of iets wat 

door toedoen van de mens is ontstaan / versterkt? ´ 

Op deze vraag wordt door veel respondenten hetzelfde gereageerd. Het is voor veel leden van de 

Bredase Energieraad duidelijk dat de mens invloed heeft op de natuur. De helft van de personen 

geeft aan dat klimaatverandering wel een natuurlijk verschijnsel is maar die wordt versterkt door de 

mens. Dit antwoord is typerend voor de groep Hierarchy, gezien de verbondenheid van mens en 

maatschappij en welke rol de mens hierin speelt. De andere helft van de ondervraagden geeft aan 

 Vraag Egalitarianisme Eens  Oneens Geen Mening 

1 

- Het duurzaamheidsbeleid van Breda zou 

eigenlijk moeten beginnen door te kijken naar 

onze samenleving. Onze huidige manier van 

leven is niet-duurzaam. 

90% 10%   

2 
- Burgers zouden intensiever moeten worden 

betrokken bij de vorming van het 

duurzaamheidsbeleid van Breda. 
70% 10% 20% 

4 
- Breda moet ongeacht de economische situatie 

van de stad/gemeente vasthouden aan de 

ontwikkeling van duurzaamheidsbeleid 
90% 10%   

5 
- Breda moet openstaan voor nieuwe ideeën ook 

al kunnen deze het hedendaagse beleid sterk 

bekritiseren 
100%     

6 

- Investeren in het duurzaamheidsbeleid van 

Breda zijn we eigenlijk verplicht gezien de 

(komende) problematiek omtrent 

klimaatverandering 

90%   10% 

8 
- Te allen tijde moet er inspraak mogelijk zijn 

van verschillende partijen op het 

duurzaamheidsbeleid van Breda 
90% 10%   
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dat de mens de oorzaak is van klimaatverandering. Dit type antwoord is onder te verdelen in de 

groep Egalitarianisme.  

´Op welke punten zou u het duurzaamheidsbeleid van Breda het liefste willen aanpassen? 

(Bijvoorbeeld: Investeren in het meer produceren van groene energie of juist investeren in reductie 

van Co2.)´ 

Deze vraag laat een verscheidenheid aan antwoorden zien. Verschillende malen wordt er 

geantwoord dat er een combinatie van produceren van groene energie en reductie van Co2 moet 

worden gemaakt. Ook zijn er duidelijke signalen dat men door middel van het faciliteren van 

bepaalde zaken het duurzaamheidsbeleid ook bij de burger zelf wil neerleggen. Door economische 

voordelen aan te bieden zou de burger zelf initiatief kunnen tonen. Een voorbeeld van 

‘Individualisme’. 

‘Zijn de gestelde doelen van het duurzaamheidsbeleid van Breda volgens u haalbaar? (Nee, 

waarom dan niet?) (Bijvoorbeeld: Een Co2 neutrale stad in 2044)’  

De beantwoording van de derde vraag toont diverse overeenkomsten. Men is relatief sceptisch over 

het doel van een Co2 neutrale stad in 2044. Vooral het grote aantal onzekere factoren die hierin 

meespelen zorgen voor twijfel of het doel haalbaar is. Dat wil niet zeggen dat men negatief 

tegenover het plan staat. Verschillende personen vinden het een goed initiatief en denken dat dit 

doel moet worden gesteld voor de ontwikkeling van duurzaamheidsbeleid in Breda. Het gaat bij 

veel personen niet zozeer om de haalbaarheid van het doel maar om het feit dat er een doel wordt 

gesteld.  

4.3 Analyse door middel van de Clustermethode 

In deze paragraaf zullen de verschillende zienswijzen van personen in combinatie met het grid-

group model worden getoond. Dit zal worden gemeten door middel van de clustermethode. Is 

iemand bijvoorbeeld voor regulering in combinatie met het duurzaamheidsbeleid of vindt men 

samenwerking erg belangrijk? Antwoorden waar deze paragraaf uitleg over zal geven.  

  De gegevens tonen een divers beeld van zienswijzen. Een beeld dat in de vorige paragraaf 

ook reeds naar voren kwam. Sommige respondenten neigen naar minder regulering dan andere en 

sommige zijn gericht op samenwerking. Er komen wel een aantal duidelijke punten naar voren. Er 

is te zien dat veel vragen waar ‘eens’ op is gestemd zich in het gebied van een ‘gemiddelde group’ 

bevinden, een waarde van ‘0’ voor group betekenend. Ook is er te zien dat de zienswijzen van de 

respondenten ver uit elkaar kunnen liggen. Personen laten zien dat men het eens is met 

verschillende zienswijzen. Andere personen kiezen duidelijk voor een specifieke richting.  

 

Afbeelding 9. Grid-Group model 1. Variatie van zienswijzen  
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Een voorbeeld van verschillende soorten zienswijzen is in afbeelding 9 te zien. Deze afbeelding 

laat een verspreid beeld zien van antwoorden op stellingen. Zeer veel vragen zijn hier met ´eens´ 

beantwoord, vandaar de vele cirkels in het model. De grootste cirkels in de grafiek staan voor drie 

vragen met ´eens´. De kleinere punten zijn respectievelijk met twee stemmen en met één stem 

´eens´ beantwoord. Deze respondent laat een duidelijk connectie zien met de groep ´Fatalisme´, 

maar ook met een hoge mate van samenwerking (Positie: Group 3, Grid 2). Tevens is deze persoon 

het ‘eens’ met drie stellingen die ingaan op een sterke regulering van zaken ( Positie: Group 2, Grid 

3).  

  Afbeelding 10 toont de antwoorden van een andere respondent. Deze antwoorden laten een 

gerichter beeld zien welke zienswijzen bij deze persoon behoren. Deze persoon is het op 

verschillende punten eens met een sterke regulering (Group 0, Grid 1) en neigt ook naar een 

gemiddelde tot hoge ‘group’ met gemiddelde regulering.  

 

Afbeelding 10. Grid-Group model 2. Sterke regulering en een gemiddelde ‘group’   

Een andere constatering van het onderzoek toont dat veel van de respondenten bepaalde 

standpunten van de groep ‘Fatalisme’ delen. Het ‘Fatalisme’ wordt onder meer gekenmerkt door 

een zienswijze die een grote mate van onzekerheid en geen duidelijke motivatie heeft. Nuance is 

hier echter wel op zijn plaats. In de volgende paragraaf is te zien op welke stellingen van het 

‘Fatalisme’ ´eens´ is ingestemd. Dit laat zien dat vooral de onzekerheid van de toekomst een 

stelling is waar veel respondenten mee instemmen.  

 

Afbeelding 11. Grid-Group model 3. Zienswijze Fatalisme is duidelijk zichtbaar  
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Afbeelding 11 is een ander voorbeeld waar duidelijk een bepaalde richting in het grid-group model 

wordt gekozen. Deze afbeelding laat het algemene beeld zien dat waardes met een lage grid in 

combinatie met een lage group over het algemeen niet worden gedeeld (Positie: Group -1, Grid -1). 

Waardes met een lage group met een hoge grid worden hier geen enkele keer met ´eens´ 

beantwoord (Positie: Group -1, Grid: 1).   

  De bovenstaande drie voorbeelden geven een duidelijk beeld van de verschillende 

antwoorden die worden gegeven op vragen. Personen antwoorden positief op stellingen die soms 

bij zeer uiteenlopende zienswijzen behoren. Ook zijn er tussen personen duidelijk verschillen 

zichtbaar in zienswijzen. Maar overeenkomsten zijn er ook te vinden.  

   

 

Afbeelding 12. Grid-Group model 4. Gemiddelde zienswijze van personen  

Het algemene beeld van de antwoorden op de stellingen is in afbeelding 12 getoond. Een 

concentratie op samenwerking komt hierin naar voren. Deze gaat van een gemiddelde tot een sterke 

samenwerking. Een duidelijke zienswijze wordt hier alleen niet gekozen. Er is een combinatie te 

zien waarbij de groep ´Fatalisme´ is vertegenwoordigd en een combinatie van de drie andere 

zienswijzen. Nog steeds is een duidelijke variatie van ´group´ en ´grid´ te zien.  

  Na de Clustermethode te hebben toegepast op de verkregen gegevens is er naast 

bovenstaande bevindingen nog een belangrijk aspect naar voren gekomen. Dit aspect is al duidelijk 

naar voren gekomen in de voorgaande paragraaf, waarbij de gegevens per stelling werden 

bestudeerd. Er is vooral te zien dat meningen tussen personen soms zeer ver uit elkaar liggen. Er 

zijn overeenkomsten maar er is ook sprake van tegenstellingen. De antwoorden op de stellingen 

van de groepen van de Cultural Theory laten vaak verdeelde antwoorden zien. De groep 

Egalitarianisme is hier over het algemeen wel een uitzondering op. Wat ook terug is te zien in de 

analyse, waarbij een zekere mate van samenwerking naar voren komt in de antwoorden van de 

respondenten.  

4.4 Conclusie 

Na de onderzoeksresultaten per stelling te hebben bestudeerd en vervolgens de mate van ´grid´ en 

´group´ te hebben geanalyseerd, kan er een conclusie worden getrokken.  

  De antwoorden op de stellingen laten voornamelijk zien dat men het eens is met veel 

standpunten van het ´Egalitarianisme´. De stellingen van het ´Egalitarianisme´ staan onder meer 

voor idealen en samenwerking (Rippl, 2002). Ook tonen de onderzoeksresultaten aan dat men het 

met het economische aspect van het Individualisme eens is: Dat duurzame ontwikkeling als 

economische kans moet worden gezien. De stellingen die meer op het individu zijn gericht worden 

over het algemeen minder met ‘eens’ beantwoord. Ook wordt er veel ´eens´ gestemd op een stelling 
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die haaks op de zienswijze van het Individualisme staat. De stelling waarbij de lasten voor de 

bevolking mogen worden verhoogd om duurzaamheidsbeleid mogelijk te maken, wordt 

beantwoord met zeventig procent ‘eens’. De groep Hierarchy levert uiteenlopende meningen op. 

Regulering wordt gezien als een belangrijk aspect van het duurzaamheidsbeleid maar eveneens, 

wanneer er te veel van is, wordt het gezien als een gevaar voor de ontwikkeling van duurzaamheid. 

Ook is duidelijk te zien dat de groep ‘Fatalisme’ een onderdeel uitmaakt van de zienswijze van 

personen. Vooral de onzekerheid naar de toekomst toe en de kijk op de invloed van samenwerking 

in de Bredase Energieraad komen duidelijk naar voren. 

  De analyse door middel van de Clustermethode laat zien dat de zienswijzen van leden van 

de Bredase Energieraad zeer verschillend kunnen zijn. Sommige leden neigen meer naar regulering 

dan anderen terwijl andere leden overeenkomsten met zeer veel verschillende zienswijzen lijken te 

hebben. Tussen deze variatie van zienswijzen is wel een duidelijke ´middenlijn´ te vinden. Men is 

over het algemeen positief over een gemiddelde ´group´ in het grid-group model. Ook bepaalde 

vormen van regulering worden positief ontvangen, dit uit zich in gemiddeld tot hoge ‘grid’ score. 

Een onzekerheid over de toekomst en waarde hechten aan samenwerking bij het 

duurzaamheidsbeleid is ook te zien in het grid-group model.   

   De conclusie van de schriftelijke interviews is dat er verschillende zienswijzen terug zijn 

te zien in de beantwoording van de stellingen. Deze verschillende zienswijzen geven wel een 

richting aan waar het duurzaamheidsbeleid van Breda aan moet voldoen. Men ziet samenwerking 

als een onderdeel van het duurzaamheidsbeleid. Voor de invulling van het beleid moeten idealen 

centraal staan en moeten deze idealen ook worden gezien als economische kans. De bevolking 

moet worden betrokken bij de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid maar ´de wens van de 

burger´ hoeft niet ten allen tijd worden gevolgd. De regulering, bijvoorbeeld wetgeving, wordt 

gezien als een nuttig instrument voor duurzame ontwikkeling, alleen denkt men wel dat te veel 

reguleren de ontwikkeling van duurzaamheid tegenwerkt. De gemeente accepteert men als 

organisatie die een leidende rol op zich neemt, maar men vindt tegelijkertijd dat een duidelijk 

sturende rol van één partij niet vereist is voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Men 

toont meer overeenkomsten met de groep Egalitarianisme, die samenwerking en gelijkheid centraal 

stelt, dan met de groep Hierarchy, die duidelijke rollen en regulering centraal stelt. 
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5. Onderzoek beleidsstuk 

 ‘Steek positieve energie in het klimaat, Breda: Een Co2 Neutrale stad in 2044’ 

Bij de analyse van het beleidsstuk ‘Steek positieve energie in het klimaat, Breda: een CO2-neutrale 

stad in 2044’ wordt er gebruik gemaakt van een andere onderzoeksstrategie dan die bij de analyse 

van de schriftelijke interviews is gebruikt. De onderzoeksstrategie betreft het ‘Bureauonderzoek’. 

Deze strategie concentreert zich op literatuurbronnen en de analyse hiervan. In dit hoofdstuk zal 

allereerst het beleidsstuk en diens inhoud worden behandeld. Vervolgens worden de gebruikte 

codes voor de analyse toegelicht. De hierop volgende paragraaf toont de verkregen data en de 

analyse ervan. Deze data wordt vervolgens per groep van de Cultural Theory besproken in de 

volgende paragraaf. In de afsluitende paragraaf wordt er een conclusie getrokken. Deze conclusie 

geeft een antwoord op de deelvraag: ‘Welke zienswijzen zijn terug te vinden in het 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda?’  

5.1 Beleidsstuk 

Het beleidsstuk ‘Steek positieve energie in het klimaat, Breda: een CO2-neutrale stad in 2044’ 

toont de visie van de gemeente Breda. Hierin wordt de visie op duurzame ontwikkeling en het 

hieruit gevormd duurzaamheidsbeleid uitgelegd. Het beleidsstuk begint met inleidende 

hoofdstukken van klimaatverandering en welke rol het gemeentelijk klimaatbeleid hierin kan 

spelen. Onder meer wordt het ontstaan van klimaatverandering besproken en de invloed die het 

heeft en kan hebben in de toekomst. Vervolgens worden er uitgangspunten voor het beleid 

geformuleerd. Hierin komt duidelijk naar voren dat Breda gebruik maakt van verschillende pijlers 

waaruit het beleid bestaat: Duurzame overheid, Duurzame Energieproductie, Schone en zuinige 

mobiliteit, Energiezuinige gebouwde omgeving, Duurzame (agrarische bedrijven) en 

Klimaatbestendige leefomgeving. Deze worden toegelicht door van elke pijler de uitgangspunten 

en de projecten te tonen. Afsluitend laat het beleidsstuk de visie zien op communicatie. Tevens zijn 

er nog bijlagen toegevoegd. Welke delen van het beleidsstuk zijn geanalyseerd en hoe deze zijn 

geanalyseerd is terug te vinden in hoofdstuk 3 Methodologie.  

5.2 Verkregen data  

De verkregen data wordt gepresenteerd aan de hand van de structuur van het beleidsstuk. De 

inleidende tekst over klimaatverandering en het algemene uitgangspunt van het beleid zal allereerst 

worden behandelt. De volgende hoofdstukken gaan achtereenvolgens over Duurzame overheid, 

Duurzame Energieproductie, Schone en zuinige mobiliteit, Energiezuinige gebouwde omgeving, 

Duurzame (agrarische) bedrijven en Klimaatbestendige leefomgeving en Communicatie. 

Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid 

Achtergrond 

Bij de inleidende tekst op klimaatverandering is te zien dat er een duidelijk doel wordt gesteld. De 

temperatuurstijging moet beperkt worden tot maximaal 2 ̊ C. ‘Hiervoor is een forse afname van de 

hoeveelheid broeikasgassen noodzakelijk.’ Een voorbeeld van ‘High Grid’. Wanneer de tekst 

ingaat op de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen wordt duidelijk gesteld dat er nog 

voldoende aanwezig is, maar dat de winning ervan steeds moeilijker wordt. De samenleving en 

natuur zijn volgens dit tekstdeel met elkaar verbonden. Tevens wordt er vooral gekeken vanuit de 

positie van de mens en niet de invloed die de mens heeft op de natuur. Een hiërarchisch standpunt.  

  Ook wordt er een negatief beeld getoond van stijgende energiekosten. Dit is een reden om 

minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Vervolgens wordt de bevordering van de 

kwaliteit van leven aangegeven als tweede reden. De eerste reden is economisch gericht en 

individualistisch. Het richt zich op de burger. Een standpunt van het ‘Individualisme’. De tweede 

reden behoort tot de groep Egalitarianisme.  
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CO2-uitstoot in 1990, 2006 en 2015 

De paragraaf die ingaat op de metingen van de Co2 uitstoot begint met een duidelijk standpunt. De 

oorzaak van de Co2 uitstoot in Breda ligt aan de groei van de bevolking en de groei van de 

werkgelegenheid. Het zegt iets over de verbondenheid van de samenleving met de natuur. En de 

mens en economie worden gezien als oorzaak van de stijging van de Co2 uitstoot. Een combinatie 

van Hierarchy en Egalitarianisme, aangezien er een duidelijke verbondenheid is van maatschappij 

en natuur.  

Uitgangspunten voor beleid  

De uitgangspunten voor het beleid beginnen met de doelstelling van de Milieuvisie 2015. ‘In 2015 

is Breda een eind op weg een energie neutrale stad te worden. Dit is een stad waarin de 

energievraag drastisch is afgenomen. De energie die nog nodig is, komt uit energiebronnen die niet 

opraken, zoals zon, water, biomassa en aardwarmte.’ Er wordt gesteld dat er een drastische afname 

van de energievraag moet komen. Het gestelde doel laat overeenkomsten zien met Hierarchy en het 

Egalitarianisme, een kijk op de natuur als iets waar voorzichtig mee moet worden omgegaan.  

  De tekst vervolgt met een interessant standpunt: ‘De weg naar een Co2-neutraal Breda 

vergt een voortdurende daadkrachtige aansturing.’ Hier wordt een aansturing van één partij gezien 

als middel voor het bereiken van een Co2-neutraal Breda. Een Hiërarchische rol van de gemeente is 

hier te zien.  

CO2-neutraal in 2044 

Deze paragraaf gaat in op de gestelde doelen om Breda in 2044 CO2-neutraal te laten zijn. Dit 

wordt hoofdzakelijk cijfermatig weergegeven en onderstreept geen duidelijke zienswijze.  

Wat gaat Breda doen? 

Als afsluiting van hoofdstuk 1 worden de te behandelen thema’s genoemd. Dit betreft voornamelijk 

algemene informatie. Hier is de tekst met ‘algemeen’ gecodeerd. Opvallend is echter wel dat er 

gedurende het eerste hoofdstuk zeer weinig over samenwerking is geschreven. Dit is opvallend 

aangezien de gemeente Breda zich door middel van de Bredase Energieraad zich juist wel richt op 

samenwerking.  

 

De volgende hoofdstukken zijn opgedeeld in het uitgangspunt van het thema en de projecten van 

het desbetreffende thema.  

Duurzame overheid 

In dit hoofdstuk komt vooral naar voren dat duurzame ontwikkeling en kosten met elkaar 

verbonden worden. ‘Alle maatregelen die een terugverdientijd van 10 jaar hebben, worden 

standaard uitgevoerd’, ‘Bij alle nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen (waaronder ook scholen 

en sportgebouwen) worden alle maatregelen uitgevoerd die binnen tien jaar kunnen worden 

terugverdiend.‘ Een duidelijk voorbeeld dat de kosten het duurzaamheidsbeleid beïnvloeden: Een 

aspect van het Individualisme. 

Dit wordt nog wel genuanceerd door te zeggen: ‘Op termijn worden alle maatregelen uitgevoerd 

die binnen de functionele levensduur worden terugverdiend.’ De zienswijze laat een duidelijke 

connectie zien met de rol die geld speelt in het duurzaamheidsbeleid.  

  De gemeente laat ook zien dat zij gebruikt maakt van regulering: Door middel van ‘De 

verplichte energielabeling van gebouwen, reeds uitgevoerde besparingsonderzoeken en het gebruik 

van slimme meters’. Hiermee neemt de gemeente een controlerende rol op zich en heeft op die 

manier invloed op het duurzaamheidsbeleid. Een aspect van een Hiërarchische rol.  
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Duurzame Energieproductie 

Het hoofdstuk ‘Duurzame Energieproductie’ speelt samenwerking tussen partijen een belangrijke 

rol. De gemeente neemt hierbij een lagere Hiërarchische positie in. Hierdoor stelt het zich meer 

open voor samenwerking. Samenwerking vindt onder meer plaats met het bedrijf energiebedrijf 

Essent: ‘De gemeente zet samen met Essent stappen om de stadverwarming verder te 

verduurzamen.’ Deze samenwerking is een voorbeeld van ‘High Group’.  

  De gemeente laat zien dat zij regels wil versoepelen om duurzame ontwikkeling mogelijk 

te maken. ‘In bestemmingsplannen moet ruimte worden gemaakt voor toepassing van grootschalige 

duurzame energie, zoals windmolens of biomassacentrales. Het ruimtelijk beleid zal dan ook 

zoveel mogelijk duurzame energie moeten ondersteunen.’ Een teken dat de gemeente bereid is om 

regulering aan te passen voor het duurzaamheidsbeleid. Een aspect van de groep ‘Egalitarianisme’. 

Afsluitend worden projecten gepresenteerd die regionaal gerealiseerd kunnen worden. De 

gemeente kijkt op dit gebied verder dan zijn eigen stad. De gemeente Breda stelt zich in dit 

hoofdstuk open voor samenwerking en is ook bereid regulering aan te passen om de ontwikkeling 

van duurzaamheid te stimuleren.  

Schone en zuinige mobiliteit 

Gemeente Breda laat bij de invulling van schone en zuinige mobiliteit zien dat dit een moeilijk te 

sturen thema is: ‘Maatregelen op het gebied van mobiliteit zijn voor een groot deel gericht op 

verandering van gedrag, dat minder goed te sturen is.’ Hierdoor kijkt de gemeente voornamelijk 

naar eigen bedrijfsvoering en hoe deze kan worden beïnvloed: ‘Maatregelen die direct Co2 

besparen, kan de Gemeente Breda alleen nemen op het gebied van haar eigen bedrijfsvoering.’ Het 

alternatief voor de stad Breda is het faciliteren van zaken en samenwerking tussen partijen te 

creëren: ‘Wel kan de gemeente Breda samen met scholen, maatschappelijke organisaties, bedrijven 

en bewoners maatregelen nemen om Bredase bewoners en bedrijven te stimuleren om minder Co2 

uit te stoten.’ Door het faciliteren van zaken neemt de gemeente een leidende rol in. Alleen laat het 

tegelijkertijd het individu vrij om er gebruik van te maken. Een Hiërarchische rol met invloeden 

van de groep Individualisme. Alternatieven voor de bevolking van Breda worden vervolgens 

getoond in de vorm van projecten. De eerder genoemde samenwerking is hierin echter niet terug 

vinden. Wel is duidelijk dat het uitgangspunt is, dat de kwaliteit van leven moet worden verbeterd: 

´Nieuwe wijken kindvriendelijk maken, dat wil zeggen aantrekkelijk om tussen belangrijke plekken 

te fietsen en te wandelen (gezonder, veiliger, minder blik op straat).’ De kwaliteit van het leven, het 

goed zorgen voor mens en natuur, is een aspect van het Egalitarianisme. Samenwerking is terug te 

zien door interesse te tonen in samenwerking met buurtgemeenten: ‘Gemeente kunnen daarom 

samen optrekken bij het terugdringen van het gemotoriseerde verkeer en het stimuleren van 

alternatieve vervoersmethodes.’  

Het hoofdstuk ´Schone en zuinige mobiliteit´ gaat in op het faciliteren van zaken voor de bevolking 

van Breda en het verbeteren van de kwaliteit van het leven in Breda heeft prioriteit. Een 

Hiërarchische zienswijzen met invloed van het Individualisme. Ook is de zienswijze van het 

Egalitarianisme zichtbaar, doordat de gemeente kwaliteit van het leven centraal stelt.  

Energiezuinige gebouwde omgeving 

De uitgangspunten van de energiezuinige gebouwde omgeving zijn onder meer de woonkwaliteit, 

het beheersbaar blijven van woonlasten en eisen stellen aan nieuwbouwwoningen. Het beheersbaar 

blijven van woonlasten is een duidelijk standpunt van de gemeente: ‘Woonlasten blijven 

beheersbaar. De kosten van huurverhoging of de huizenprijs door energiebesparende maatregelen, 

zullen nooit hoger zijn dan de besparing op de energiekosten.‘ Een verschil met de standpunten van 

leden van de Bredase Energieraad, te zien in het vorige hoofdstuk. Tevens worden, door middel 

van een meetstelsel genaamd Energie Prestatie op Locatie (EPL), eisen gesteld aan 

nieuwbouwprojecten: De gemeente drukt de Co2-reductie bij (vervangende) nieuwbouw vanaf 250 
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woningen en herstructurering uit in de Energie Prestatie op Locatie (EPL). Een instrument die 

regulering faciliteert, een aspect van de groep ‘Hierarchy’. De projecten worden ook beïnvloed 

door een kostenfactor: ‘Bij voorkeur zal er energieneutraal worden gebouwd, alleen is dit in de 

praktijk vanwege de hoge kosten nog niet haalbaar.’ De visie wordt duidelijk beïnvloed door een 

kostenfactor. Een aspect van het Individualisme. 

  In dit hoofdstuk komt samenwerking met partners ook aan bod. ‘De gemeente ontwikkelt 

samen met marktpartijen een loket waar bewoners terecht kunnen voor advies, uitvoeren van 

maatregelen en financiering.’ Een actie waarbij vooral het faciliteren van zaken centraal staat. De 

burger krijgt mogelijkheden te zien en bepaalt zelf of zij die wil gebruiken. Het faciliteren van 

zaken wordt vervolgens uitgebreid door, het al eerder genoemde, aanbieden van ´slimme meters´: 

´Slimme meters geven inzicht in het verloop van het verbruik van bewoners en kunnen daarmee 

een belangrijke aanzet vormen voor gedragsverandering.´ Door middel van het faciliteren van 

verschillende zaken wil de gemeente invloed uitoefenen. Hierbij neemt de gemeente een 

hiërarchische positie in maar verplicht de bevolking nog niet direct om zich aan strikte regels te 

houden.  

Duurzame agrarische bedrijven 

Het beleid voor duurzame agrarische bedrijven richt zich op sterke regulering van zaken. ´De 

gemeente Breda kiest voor een combinatie van het strikt handhaven van de energie-eisen uit de 

Wet Milieubeheer en een meer stimulerende aanpak.’ Ook krijgt de vergunningsverlening en 

handhaving op het gebied van overige broeikasgassen een hoge prioriteit. Een Hiërarchische 

zienswijze. Een ander punt dat in deze paragraaf naar voren komt is dat de gemeente bereid is 

samen te werken met partners. Ondernemers met innovatieve ideeën worden door de gemeente 

Breda ondersteund. De gemeente wil ook duidelijk investeren in het vergroten van kennis, zowel in 

eigen organisatie als bij bedrijven. ´kennis over energiebesparing, duurzame energie en reductie 

overige broeikasgassen kan op ondernemers worden overgebracht in reguliere bezoeken en via 

deelname aan duurzaam ondernemen projecten.´ Dit onderdeel van het duurzaamheidsbeleid 

kenmerkt zich door een sterke regulering vanuit de gemeente. Ook wordt samenwerking tussen 

partijen en gemeente gestimuleerd.  

Klimaatbestendige leefomgeving 

De gemeente laat met dit thema zien dat het de kwaliteit van leven in de stad wil verbeteren. Dit 

doet men onder andere door middel van het aanplanten van groen en de realisatie van verbeterde 

waterberging. Een belangrijk uitgangspunt: ‘De gemeente Breda zal niet alleen werken aan het 

voorkomen van de negatieve gevolgen van klimaatverandering, maar ook (economische) kansen 

grijpen die klimaatverandering met zich meebrengt, onder andere op het gebied van toerisme, 

recreatie en landbouw.’ Een individualistisch standpunt, aangezien het economische kansen benut. 

  Ook in dit hoofdstuk wordt de samenwerking met lokale partners benoemd. ‘Vervolgens 

gaat de gemeente samen met lokale partners de strategie voor aanpassing aan klimaatverandering 

verder uitwerken.´ De code ‘High Grid’ past hier goed bij. Bij verschillende projecten realiseert de 

gemeente zelf de plannen maar probeert ook de burger erbij te betrekken. Het beleid voor 

vegetatiedaken is hier een voorbeeld van: ‘Het beleid voor vegetatiedaken zal nader worden 

uitgewerkt, waarbij bijvoorbeeld ook wordt bepaald op welke wijze bewoners gestimuleerd kunnen 

worden om vegetatiedaken toe te passen.‘ Wederom laat de gemeente zien mensen te willen 

betrekken bij duurzaamheidsbeleid. Dit gebeurt wel vanuit een Hiërarchische zienswijze: Er is een 

duidelijke aansturing vanuit de gemeente.  

Communicatie 

‘Communicatie kan geen gedrag veranderen.’ De visie op communicatie laat zien dat men de 

boodschap naar buiten wil brengen dat men samen tot een duurzaamheidsbeleid komt. Hierbij 
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wordt met vele verschillende partijen gepraat zoals Bestuurders, Bredanaars, Bredase bedrijven en 

scholen. Ook wordt er met de provincie Noord-Brabant, VNG, SenterNovem en het ministerie van 

VROM en (inter)nationale samenwerkingsverbanden waar de Gemeente Breda aan deelneemt 

gepraat (Breda, 2008).  

  Ook verleidt het de bevolking om zelf in actie te komen en laat het duidelijk de voordelen 

hiervan zien: ‘De motieven om energie te besparen zullen bij verschillende groepen Bredanaars 

steeds verschillend zijn. Geld besparen is voor alle doelgroepen een motief, maar dit motief zal 

huishoudens met lagere inkomens het meest interesseren.’ Een voorbeeld van een manier om de 

burger bij het proces van duurzame ontwikkeling te betrekken. De kosten worden hierbij als 

stimulans voor duurzame ontwikkeling gebruikt. Een aspect van het Individualisme.  

  De gemeente faciliteert verschillende zaken, maar laat de keuze bij de bevolking. Door 

middel van educatie en communicatie laat men wel de mogelijkheden zien. ´De Gemeente Breda 

geeft objectieve informatie en maakt zowel bedrijven als Bredanaars attent op de noodzaak om iets 

te doen aan de klimaatverandering.´ Wederom wordt samenwerking centraal gezet, alleen wordt 

deze samenwerking wel duidelijk aangestuurd door de gemeente. Een combinatie van Hierarchy en 

Egalitarianisme.  

5.3 Zienswijzen 

De verkregen data is in de bovenstaande tekst uitvoerig geanalyseerd. Deze paragraaf laat de 

overeenkomsten van het beleid met de zienswijzen van de Cultural Theory zien.  

 

Fatalisme 

Aspecten van het ‘Fatalisme’ komen nagenoeg niet terug in het beleidsstuk. Een negatieve kijk op 

de toekomst is soms voorhanden, maar dit is vaak te herleiden naar metingen van bijvoorbeeld 

temperatuurstijging. Bij deze uitspraken is dan ook geen sprake van een bewuste keuze hiervoor, 

aangezien het gemeten data is. 

 

Hierarchy 

Het algemene beeld van het beleidsstuk laat zien dat de gemeente een beleid heeft gecreëerd 

waarbij aansturing van één partij vereist is. De gemeente neemt deze taak op zich. In het 

conceptueel model is te zien dat sturing van één partij een van de kenmerken is die behoort tot de 

groep ´Hierarchy´. 

Aspecten van deze groep zijn in verschillende onderdelen van het beleidsstuk terug te vinden. De 

gemeente Breda laat hierbij een leidende rol zien. Deze rol is per onderdeel van het beleid wel 

verschillend. De gemeente faciliteert bepaalde zaken, maar stelt ook strenge regulering in het geval 

van duurzame landbouw. Voorbeelden van facilitering zijn: Aanleggen van fietspaden of 

financieringsconstructies voor duurzame energie. Hierbij is er een aansturing vanuit de gemeente, 

alleen is het individu vrij om te beslissen er gebruik van te maken. Dit is een combinatie van de 

groep ´Individualisme´ en ´Hierarchy´. De strenge regulering behoort tot de groep Hierarchy. 

Duidelijke rollen, procedures en regulering zijn vastgesteld.  

Egalitarianisme 

De zienswijze van de groep ´Egalitarianisme´ is terug te zien in het stimuleren van educatie, 

vormen van samenwerking en kwaliteit van leven centraal stellen. Door middel van educatie wil 

men mensen informeren over duurzame ontwikkeling. Dit behoort tot de groep ´Egalitarianisme´ 

omdat het voornaamste doel is om iemand te informeren en nuttige informatie te geven. Zonder 

regels (Low Grid) en gericht op een groep (High Group).  

  De samenwerking wordt meerdere malen genoemd in het beleidsstuk. Deze samenwerking 

verschilt per onderdeel van het beleid. Sommige thema’s worden duidelijk aangestuurd door de 

gemeente terwijl andere zich meer richten op samenwerking met partijen. Er is sprake van een 

combinatie van Hierarchy en Egalitarianisme en van de groep Egalitarianisme alleen. Echter is er 



26 
 

bijna altijd sprake van aansturing vanuit de gemeente.  

  De kwaliteit van het leven en leefomgeving staat bij enkele thema´s centraal. Een 

voorbeeld is het thema ´Schone en zuinige mobiliteit´. Dit thema faciliteert veel zaken om de 

kwaliteit van leven, in bijvoorbeeld wijken, sterk te verbeteren. Duurzame ontwikkeling wordt als 

middel gebruikt om deze kwaliteit te verbeteren.  

Individualisme 

Het Individualisme kenmerkt zich in het onderzoek voornamelijk door het kostenaspect en het 

kunnen kiezen voor duurzame ontwikkeling. Het stellen van een ‘terugverdientijd’ om wel of niet 

duurzaamheidsbeleid uit te voeren is een belangrijk aspect. Bij het thema ‘Duurzame overheid’ 

wordt een terugverdientijd van 10 jaar gesteld om maatregelen standaard uit te voeren. De kosten 

lijken hier het beleid sterk te beïnvloeden. Maar het beleid van Breda ziet duurzame ontwikkeling 

ook als economische kans. Het wordt dan ook door twee zijden van de economie beïnvloed. Het 

kostenaspect en de economische kansen. 

  De vrijheid hebben om te kunnen kiezen voor duurzame ontwikkeling staat in verband met 

de zienswijze van de groep Individualisme. Het duurzaamheidsbeleid faciliteert verschillende 

zaken waar de bevolking vrij in is om hieraan mee te werken. Deze vrijheid om wel of niet mee te 

werken, staat centraal in deze groep van de Cultural Theory.  

5.4 Conclusie 

Deze conclusie laat zien welke zienswijzen er zijn in het beleidsstuk ´Steek positieve energie in het 

klimaat, Breda: een CO2-neutrale stad in 2044´, en zal hierbij antwoord geven op de deelvraag 

‘Welke zienswijzen zijn terug te vinden in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda?’ 

  De analyse van het beleidsstuk laat duidelijke uitkomsten zien. De zienswijzen van de 

groepen Hierarchy, Egalitarianisme en Individualisme zijn allemaal terug te vinden in het 

beleidsstuk. De gemeente neemt een duidelijke Hiërarchische positie in door regulering op te 

stellen en projecten aan te sturen. De zienswijze van de groep Egalitarianisme is te zien in de mate 

van samenwerking en kwaliteit die wordt gesteld aan de bebouwing. Individualisme uit zich door 

middel van het economische aspect van het duurzaamheidsbeleid en de vrijheid die de bevolking 

krijgt om in duurzame ontwikkeling te investeren. 

  Een lijn die door heel het beleidsstuk heen te zien is, is een duidelijke aansturing vanuit de 

gemeente. De gemeente ziet zichzelf als een partij die het duurzaamheidsbeleid moet leiden. Iets 

wat in hoofdstuk 1 van het beleidsstuk al werd aangegeven: ‘De weg naar een Co2-neutraal Breda 

vergt een voortdurende daadkrachtige aansturing.’ De gemeente laat zien dat zij zich inzet voor 

samenwerking met partijen en andere partijen stimuleert dit ook te doen. Alleen plaatst het zich 

hiermee wel boven de partijen. Het neemt een duidelijke leidende rol op zich, wat in elk thema van 

het beleidsstuk ‘Steek positieve energie in het klimaat, Breda: een CO2-neutrale stad in 2044’ te 

zien is. Begrippen als samenwerking en de vrijheid van het individu, Egalitarianisme en 

Individualisme, zijn ook een belangrijk onderdeel van het beleid. Maar deze zullen altijd vanuit een 

Hiërarchische zienswijze worden aangestuurd.  
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6. Conclusie & Reflectie 

6.1 Conclusie 

De twee onderzoeksgebieden, de Bredase Energieraad en het beleidsstuk ‘Steek positieve energie 

in het klimaat, Breda: een CO2-neutrale stad in 2044’, laten verschillende visies zien. Visies die 

elkaar overlappen en elkaar ook tegenspreken. In deze conclusie wordt de analyse van beide 

gebieden met elkaar vergeleken om antwoord te geven op de hoofdvraag: ‘Sluit het 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda aan op de zienswijzen van de leden van de Bredase 

Energieraad?’  

Om tot deze conclusie te komen wordt er eerst gekeken naar de verschillen tussen beide visies. 

Hierbij zal de deelvraag ‘Zijn er verschillen te zien tussen de zienswijzen van de leden van de 

Bredase Energieraad en de zienswijzen die terug te vinden zijn in het duurzaamheidsbeleid van de 

gemeente Breda?’ worden beantwoord.  

  De leden van de Bredase Energieraad laten een combinatie van zienswijzen zien. Een 

combinatie waarbij het Egalitarianisme een leidende rol inneemt. Ook vinden de leden 

samenwerking tussen partijen en een zekere mate van regulering belangrijk. De leden van de 

Bredase Energieraad laten zien dat het beleid niet zozeer door één partij hoeft te worden 

aangestuurd. Men kiest voor een goede samenwerking en wil vanuit dat standpunt idealen 

verwezenlijken. Men staat wel open voor regulering en men ziet ook het nut hiervan in. Men denkt 

echter dat te veel regulering niet goed is voor de duurzame ontwikkeling van Breda. Ook staat een 

meerderheid van de respondenten positief tegenover het verhogen van vaste lasten voor de 

inwoners van Breda om duurzaamheidsbeleid mogelijk te maken. De antwoorden op de open 

vragen komen nagenoeg overeen met het duurzaamheidsbeleid van Breda. Leden van de Bredase 

Energieraad zien het faciliteren van zaken waarbij de bevolking er gebruik van kan maken als een 

goede ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid. Dit komt ook terug in het beleidsstuk. De open 

vraag ‘Zijn de gestelde doelen van het duurzaamheidsbeleid van Breda volgens u haalbaar? (Nee, 

waarom dan niet?) (Bijvoorbeeld: Een Co2 neutrale stad in 2044)’ wordt sceptisch ontvangen. De 

respondenten denken over het algemeen dat het moeilijk is dit doel te halen, maar vinden het wel 

goed dat dit doel er is. 

  Het beleid van de gemeente Breda laat een sterke connectie zien met Hierarchy. Aansturing 

en regulering van zaken staan hierbij centraal. Ook laat het samenwerking een prominente rol 

spelen, alleen zal deze bijna altijd worden aangestuurd door de gemeente zelf. Regulering speelt 

een belangrijke rol, hoewel dit verschillend is per thema. De combinatie van Hierarchy met het 

Individualisme is te zien in het faciliteren van zaken om duurzaamheid te ontwikkelen. 

  Het grootste verschil tussen de leden van de Bredase Energieraad en het beleid van de 

gemeente Breda is de zienswijze die het meest dominant is: Hierarchy en Egalitarianisme. De 

gemeente benadert veel zaken vanuit een Hiërarchische positie met diens waarden, zoals duidelijke 

rollen, procedures en regulering. De groep Egalitarianisme benadert zaken meer vanuit waarden als 

samenwerking en gelijkheid van personen.  

   Maar wat betekent dit voor het antwoord op de hoofdvraag ‘Sluit het duurzaamheidsbeleid 

van de gemeente Breda aan op de zienswijzen van de leden van de Bredase Energieraad?’ ? Het 

duurzaamheidsbeleid van de gemeente Breda sluit op verschillende punten aan op de zienswijzen 

van de leden van de Bredase Energieraad. Maar de zienswijze die dominant is bij beide zorgt voor 

een andere manier waarop duurzaamheidsbeleid wordt uitgevoerd. Er moet ook worden vermeld 

dat de meningen van de leden van de Bredase Energieraad een grote variatie laten zien. Op 

verschillende stellingen is zeer eensgezind gestemd, zoals stellingen van het Egalitarianisme. Maar 

respondenten lieten tegelijkertijd zien dat zij naast deze zienswijzen het ook eens zijn met 

stellingen van andere zienswijzen. De meningen kunnen dan ook sterk verschillen. De zienswijze 

van het Egalitarianisme is dominant, maar aspecten van andere zienswijzen zijn ook aanwezig. 

Zoals bijvoorbeeld de burger betrekken bij duurzaamheidsbeleid en duurzame ontwikkeling als 

economische kans te zien. Er kan worden gesteld dat de zienswijzen van beide op verschillende 
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onderdelen op elkaar aansluiten. Men wil over het algemeen dezelfde zaken realiseren met dezelfde 

instrumenten, zoals regulering en het faciliteren van duurzame projecten. Het verschil ligt in de 

manier waarop het duurzaamheidsbeleid wordt benaderd. Het beleidsstuk heeft de meeste 

overeenkomsten met duurzame ontwikkeling vanuit een Hiërarchische zienswijze. Hierbij onder 

meer een duidelijke rollenverdeling en regulering. De leden van de Bredase Energieraad hebben de 

meeste binding met het Egalitarianisme. Samenwerking en gelijkheid staan hier centraal. 

6.2 Reflectie 

Voor het onderzoek zijn er verschillende keuzes gemaakt. Zoals de keuze voor een te gebruiken 

theorie tot het kiezen van analysemethoden. Dit heeft zijn consequenties voor de kwaliteit van de 

analyse, zowel positief als negatief.  

  De kwaliteit van de analyse is gebaseerd op de gebruikte theorie en de analysemethoden. 

De gebruikte theorie is zeer nuttig gebleken om overzichtelijk zienswijzen te categoriseren. De 

gebruikte analysemethoden zijn kwalitatief en kwantitatief van aard. De analysemethoden hebben 

het conceptueel model gebruikt voor het uitvoeren van de analyse. Hierdoor worden dezelfde 

criteria gebruikt bij beide analysemethoden en zijn gegevens dus aan dezelfde criteria getoetst. Het 

kiezen voor de specifieke analysemethoden levert wel enkele nadelen op.  

  Het Bureauonderzoek heeft als nadeel dat er geen direct contact is met de 

onderzoekseenheden. Hierdoor wordt het non-verbale gemist zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren 

en lichaamshoudingen (Verschuren & Doorewaard, 2007). 

  Doordat ik gebruik heb gemaakt van het Survey onderzoek heeft dit ook gevolgen gehad 

voor de analyse van de gegevens. Door gebruik te maken van dit type onderzoek heb ik op een 

snelle en efficiënte manier de benodigde data van personen verkregen. Het nadeel hiervan is dat ik 

hierdoor gesloten vragen heb gebruikt. Deze missen de diepgang die wel aanwezig zijn wanneer 

men gebruik maakt van open vragen. Door middel van open vragen kan men veel meer van een 

persoon te weten komen aangezien men niet gebonden is aan een lijst met vragen. Men kan op 

bepaalde zaken doorvragen, waardoor meer informatie wordt verkregen. Dit zou echter een 

arbeidsintensieve benadering zijn. Gezien het aantal te interviewen personen zou dit voor dit 

onderzoek veel tijd kosten.  

  De theorie die voor het onderzoek is gebruikt heeft naast sterke punten ook nadelen. De 

sterke punten van het onderzoek komen terug in de manier waarop zienswijzen van personen in 

kaart zijn gebracht. Door gebruik te maken van de Cultural Theory kunnen zienswijzen van mensen 

in kaart worden gebracht en kan worden gezien wat deze zienswijzen betekenen voor bijvoorbeeld 

de mate van samenwerking en het gebruik van regulering voor bepaalde zaken. 

  Om deze zienswijzen te kunnen categoriseren wordt er gebruik gemaakt van vaststaande 

waardes. Echter het gebruik van deze vaststaande waardes heeft ook nadelen. Door hiervan gebruik 

te maken wordt er zeer strikt bepaald welke zienswijze bij een persoon hoort. Hierdoor kan een 

persoon bijvoorbeeld geen Individualist en tegelijkertijd een Egalitarianist zijn. Het gebruik van 4 

groepen in de Cultural Theory versterkt dit nog. Door maar uit enkele groepen te kunnen kiezen is 

men bijvoorbeeld voor veel regulering of voor weinig regulering, een weg ertussen is niet 

aanwezig. Bij de toepassing van deze theorie moet dit altijd duidelijk worden meegenomen.  

  Als er gekozen zou zijn voor het gebruiken van een andere theorie zou dit verschillende 

consequenties hebben gehad. Er zou gebruik worden gemaakt van andere criteria waar een 

zienswijze aan moet voldoen en de vraag is of deze criteria gericht zou zijn op de kijk op duurzame 

ontwikkeling, een van de sterke punten van de Cultural Theory. Echter kan deze criteria wel andere 

overeenkomsten tussen de leden van de Bredase Energieraad en het beleidsstuk tonen. Het grid-

group model in de Cultural Theory maakt gebruik van de waardes samenwerking en regulering, 

overeenkomsten en verschillen tussen leden zijn hier dan ook op gebaseerd. Door andere criteria te 

gebruiken kunnen overeenkomsten en verschillen tussen leden naar voren komen die nu niet te zien 

zijn. Ook door een andere theorie te gebruiken kan een zienswijze van een persoon mogelijk 

worden bepaald uit meer dan de vier groepen van de Cultural Theory.  
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  Afsluitend zou ik graag willen benoemen hoe ik terugkijk op de uitvoering van dit 

onderzoek. Persoonlijk heb ik op veel punten zaken geleerd en hierbij vooral op het vlak van de 

voorbereiding en uitvoering van het onderzoek. Het maken van een wetenschappelijk onderzoek 

was in het begin duidelijk wennen. Bijvoorbeeld het gebruiken van een theorie voor een onderzoek 

was iets waar ik in het begin moeite mee had. Door dit onderzoek heb ik echter zeer veel op dit 

vlak geleerd. Hierdoor zou ik bij een volgend onderzoek zaken anders aanpakken. Leerpunten voor 

mij zijn hierbij de formulering van een duidelijke doelstelling zodat ik van het begin af aan 

onderzoek doe met een duidelijk doel voor ogen. Achteraf gezien heb ik mede hierdoor vertraging 

opgelopen met de uitvoering en de verwerking van het onderzoek. Ook zou ik duidelijke 

afwegingen maken welke analysemethoden ik zou gebruiken, aangezien ik nu zie wat voor invloed 

dit heeft op een onderzoek. Door dit onderzoek heb ik dan ook veel geleerd en zal deze kennis in 

een volgend onderzoek gebruiken.  

  



30 
 

Literatuurlijst 

Adams, J. (1995). Risk. London: UCL Press. 

 

Brannen, J. (2005). Mixed Methods Research: A discussion paper. Vinddatum 19 juli 2013, op 

http://eprints.ncrm.ac.uk/89/. 

 

Coyle, D. en Ellis. R (1994). Politics and culture. Berkeley, Cal.: University of California Press. 

 

Danish Architecture Centre. (2012). Duurzaamheidsbeleid van Tianjin, China. Vinddatum 19 mei 

2013, op http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/all-cases/master-plan/tianjin-a-

model-eco-city-in-the-eastern-world/. 

 

Gemeente Breda. (2008). Steek positieve energie in het klimaat, Breda: een CO2-neutrale stad in 

2044. Verkregen van http://www.breda.nl/gemeente/regelgeving/klimaatnota-steek-positieve-

energie-in-het-klimaat. 

 

Gemeente Clonburris. (2013). Masterplan van de stad Clonburris, Verenigd Koninkrijk.  

Vinddatum 18 mei 2013, op 

http://www.clonburris.ie/images/stories/clonburris_approved_scheme/SectionC_Vision%20and%2

0Masterplan.pdf. 

 

Gemeente Sutton. (2013). Duurzaamheidsbeleid van Sutton. Vinddatum 15 mei 2013, op 

http://www.opinionsuite.com/sutton/environment/one-planet-sutton-

targets/supporting_documents/Proposed%20One%20Planet%20Sutton%20targets%20%20Consult

ation%20July%202013.pdf. 

 

Graaf, L. (2011). Duurzame ontwikkeling in de stadsranden, Aanbevelingen op basis van de 

workshop, gehouden op 30 november 2011. Vinddatum 8 mei 2013, op 

http://www.overijssel.nl/publish/pages/128353/rapportage_workshop_duurzaamheid_en_stadsrand

en.pdf. 

 

Hamerslag, R. (1984). Ordening van waarnemingen met behulp van segmentaties en 

clustermethode in de verkeerskunde. Delft: Technische Universiteit Delft. 

 

Hood, C. (1998). The art of the State: Culture, rhetoric and public management. Oxford: Clarendon 

Press. 

 

Klein, N. (2012). Interview van Bill Moyers met Naomi Klein op 15 november, 2012. Vinddatum 

10 mei 2013, op http://billmoyers.com/segment/naomi-klein-on-capitalism-and-climate-change/. 

 

Leiserowitz, A. (2006). Climate change risk perception and policy preferences: The role of affect, 

imagery, and values. Yale: Uitgeverij Springer. 

 

Lewins, A. & Silver, C. (2007). Using software in qualitative research: A step-by-step guide. 

London: Sage. 

 

Nederlandse Omroep Stichting. (2013). Fragment van uitzending journaal van woensdag 31 juli 

2013, Meer zonnepanelen door subsidieregeling. Vinddatum 31 juli 2013, op 

http://nos.nl/video/535326-meer-zonnepanelen-door-subsidieregeling.html. 

 



31 
 

Portney, E. (2001). Taking sustainable cities seriously: A comporative analysis of twenty-three 

U.S. cities. San Francisco, Cal.: Tufts University. 

 

Rippl, S. (2002). Cultural theory and risk perception: a proposal for a better measurement. 

Chemnitz: University of Technology Chemnitz. 

 

Schwarz, M. en Thompson, M. (1990). Divided we stand: redefining politics, technology, and 

social choice. Philadelphia, PA.: University of Pennsylvania Press. 

 

Shrivastava, P. (2004). The role of corporations in achieving ecological sustainability. The 

Academy of Management Review Vol. 20, No. 4, pp. 936-960. 

 

Steg, S. (2000). Cultural theory of individual perceptions of environmental risks. Environment and 

Behavior March 2000,Vol. 32, no. 2, pp. 250-269. 

 

Swanborn, P.G. (2002). Basisboek sociaal onderzoek. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. 

 

Thompson, M., Ellis, R. & Wildavsky, A. (1990). Cultural theory. Boulder, CO: Westview Press. 

 

Thompson, M. (1996). Inherent relationality: An anti-dualist approach to institutions. Bergen: LOS 

Centre. 

 

Thompson, M., Grendstad, G. en Selle, P. (1999). Cultural theory as political science. Oxford: 

Routledge.   

 

Thompson, M (2007). Chapter 8 cultural theory, Climate change and clumsiness. Economic and 

Political Weekly Vol. 38, No. 48.  

 

United Nations. (1987). Report of the world commission on environment and development, Our 

common future. Vinddatum 31 juli 2013, op http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-

Brundtland_Report_1987.pdf.  

 

United Nations Framework Convention. (2005). Tweede artikel van ‘The United Nations 

framework convention’ over klimaatverandering. Vinddatum 15 mei 2013, op 

http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1353.php. 

 

Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2007). Het ontwerpen van een onderzoek. Den Haag: Boom 

Lemma uitgeverij. 

 

Verweij, M. (2005). Trust (and social capital) in cultural theory. Singapore: Singapore 

Management University. 

 

Wildavsky, A. (1987). Choosing preferences by constructing institutions: A cultural theory of 

preference formation. American Political Science Review, 81(1), 4-21. 

 

 



32 
 

Bijlagen 

Bijlage A. 

Interviewvragen 

Fatalisme:  

- Toekomstige samenwerking in de ‘Bredase Energieraad’ is in grote mate onzeker  

-Initiatieven van de ‘Bredase Energieraad’ zijn goed, alleen wat de invloed van klimaatverandering in de 

toekomst op Breda zal zijn, zal altijd onzeker blijven (Bijvoorbeeld: Mate van opwarming aarde, 

zeespiegelstijging) 

- Investeringen in het duurzaamheidsbeleid van Breda is een goed initiatief, alleen zal het weinig uitmaken 

gezien de (toekomstige) klimaatverandering  

- Het kiezen van een politieke partij bij gemeenteraadsverkiezingen heeft weinig tot geen invloed op de 

uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van Breda  

- De focus op samenwerking tussen partijen voor de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid van Breda 

zorgt voor een goed beeld van Breda naar de buitenwereld. Alleen of deze samenwerking in praktijk ook zo 

goed uitpakt is nog maar de vraag.  

- Het duurzaamheidsbeleid van Breda is een goede zaak, echter de werkelijke invloed van het beleid op 

Breda zal niet groot zijn  

 
Egalitarianisme:  

- Het duurzaamheidsbeleid van Breda zou eigenlijk moeten beginnen door te kijken naar onze samenleving. 

Onze huidige manier van leven is niet-duurzaam.  

- Burgers zouden intensiever moeten worden betrokken bij de vorming van het duurzaamheidsbeleid van 

Breda. 

- Breda moet ongeacht de economische situatie van de stad/gemeente vasthouden aan de ontwikkeling van 

duurzaamheidsbeleid  

- Breda moet openstaan voor nieuwe ideeën ook al kunnen deze het hedendaagse beleid sterk bekritiseren 

(´omgedraaide stelling´) 

- Te allen tijde moet er inspraak mogelijk zijn van verschillende partijen op het duurzaamheidsbeleid van 

Breda  

 
Hierarchy:  

- De overheid heeft als taak om de wens van de burger te allen tijde te vertegenwoordigen 

- De leidende rol van gemeente Breda inzake het duurzaamheidsbeleid is vooralsnog alleen nog maar 

positief gebleken 

- Een duidelijke sturende rol van één partij is vereist voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid 

- Het opstellen van duidelijke regels tussen partijen is vereist voor het goed kunnen uitvoeren van het 

duurzaamheidsbeleid van Breda 

- Regulering voor de bevolking van Breda is essentieel voor het duurzaamheidsbeleid van Breda 

(Bijvoorbeeld: Wetgeving) 

- De gemeente van Breda moet zich actief bezighouden met duurzaamheidsbeleid 

 
Individualisme:  

- Uiteindelijk is de burger van Breda zelf verantwoordelijk voor het succesvol maken van duurzaamheid in 

Breda  

- De burger van Breda moet de vrijheid hebben om duurzaam te leven of hiervan af te zien  

- Om duurzaamheidsbeleid mogelijk te maken is de verhoging van vaste lasten voor de bevolking van Breda 

mogelijk (Omgedraaide stelling) 

- Het politieke proces / samenwerking tussen partijen vertraagt de ontwikkeling van het 

duurzaamheidsbeleid van Breda  

- Duurzaamheid in Breda moet als economische kans worden gezien  

- Te veel reguleren werkt de ontwikkeling van duurzaamheid voor Breda tegen.  
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Open vragen: 

- Hoe kijkt u tegen klimaatverandering aan? Ziet u het als een natuurlijk verschijnsel of iets wat door 

toedoen van de mens is ontstaan / versterkt? 

- Op welke punten zou u het duurzaamheidsbeleid van Breda het liefste willen aanpassen? (Bijvoorbeeld: 

Investeren in het meer produceren van groene energie of juist investeren in reductie van Co2.) 
- Zijn de gestelde doelen van het duurzaamheidsbeleid van Breda volgens u haalbaar? (Nee, waarom dan 

niet?) (Bijvoorbeeld: Een Co2 neutrale stad in 2044)  
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Bijlage B. 

Antwoorden op schriftelijke interviews 

    Eens  Oneens 
Geen 

Mening 

1 
- Het duurzaamheidsbeleid van Breda zou eigenlijk moeten 

beginnen door te kijken naar onze samenleving. Onze 

huidige manier van leven is niet-duurzaam. 
9 1   

2 
- Burgers zouden intensiever moeten worden betrokken bij 

de vorming van het duurzaamheidsbeleid van Breda. 
7 1 2 

3 
- Toekomstige samenwerking in de ‘Bredase Energieraad’ is 

in grote mate onzeker 
2 7 1 

4 
- Breda moet ongeacht de economische situatie van de 

stad/gemeente vasthouden aan de ontwikkeling van 

duurzaamheidsbeleid 
9 1   

5 
- Breda moet openstaan voor nieuwe ideeën ook al kunnen 

deze het hedendaagse beleid sterk bekritiseren 
10     

6 
- Investeren in het duurzaamheidsbeleid van Breda zijn we 

eigenlijk verplicht gezien de (komende) problematiek 

omtrent klimaatverandering 
9   1 

7 

Initiatieven van de 'Bredase Energieraad' zijn goed, alleen 

wat de invloed van klimaatverandering in de toekomst op 

Breda zal zijn, zal altijd onzeker blijven (Bijvoorbeeld: 

Mate van opwarming aarde, zeespiegelstijging) 

9 1   

8 
- Te allen tijde moet er inspraak mogelijk zijn van 

verschillende partijen op het duurzaamheidsbeleid van 

Breda 
9 1   

9 
- Investeringen in het duurzaamheidsbeleid van Breda is een 

goed initiatief, alleen zal het weinig uitmaken gezien de 

(toekomstige) klimaatverandering  
1 8 1 

10 
- Uiteindelijk is de burger van Breda zelf verantwoordelijk 

voor het succesvol maken van duurzaamheid in Breda 
3 6 1 

11 
- Het kiezen van een politieke partij bij 

gemeenteraadsverkiezingen heeft weinig tot geen invloed op 

de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid van Breda 
3 6 1 

12 

- De focus op samenwerking tussen partijen voor de 

ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid van Breda zorgt 

voor een goed beeld van Breda naar de buitenwereld. Alleen 

of deze samenwerking in praktijk ook zo goed uitpakt is nog 

maar de vraag.  

5 3 2 

13 
- Het duurzaamheidsbeleid van Breda is een goede zaak, 

echter de werkelijke invloed van het beleid op Breda zal niet 

groot zijn 
1 8 1 

14 
- De burger van Breda moet de vrijheid hebben om 

duurzaam te leven of hiervan af te zien 
5 3 2 

15 
- Om duurzaamheidsbeleid mogelijk te maken is de 

verhoging van vaste lasten voor de bevolking van Breda 

mogelijk 
7 3   

16 
- De overheid heeft als taak om de wens van de burger te 

allen tijde te vertegenwoordigen 
3 5 2 

17 
- De leidende rol van gemeente Breda inzake het 

duurzaamheidsbeleid is vooralsnog alleen nog maar positief 

gebleken 
4 2 4 
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18 
- Het politieke proces / samenwerking tussen partijen 

vertraagt de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid van 

Breda 
1 7 2 

19 
- Duurzaamheid in Breda moet als economische kans 

worden gezien 
9 1   

20 
- Een duidelijke sturende rol van één partij is vereist voor de 

uitvoering van het duurzaamheidsbeleid 
4 5 1 

21 
- Het opstellen van duidelijke regels tussen partijen is 

vereist voor het goed kunnen uitvoeren van het 

duurzaamheidsbeleid van Breda 
6 3 1 

22 
- Regulering voor de bevolking van Breda is essentieel voor 

het duurzaamheidsbeleid van Breda (Bijvoorbeeld: 

Wetgeving) 
5 1 4 

23 
- Te veel reguleren werkt de ontwikkeling van 

duurzaamheid voor Breda tegen.  
7 1 2 

24 
- De gemeente van Breda moet zich actief bezighouden met 

duurzaamheidsbeleid 
9   1 
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Bijlage C. 

Toepassing Clustermethode op Grid-Group model  
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Respondent 4 
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Respondent 7 
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Respondent 10 
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Bijlage D.  

Grid-Group waarde gekoppeld aan interviewvragen 

 

 

 

Vraag Group-
waarde 

(x-as)  

Grid-
waarde 

(y-as) 

1 1 0 

2 1 0 

3 -0,5 0,5 

4 0 -1 

5 -1 0 

6 1 0 

7 -0,5 0,5 

8 0 0 

9 -0,5 0,5 

10 -1 0 

11 -0,5 0,5 

12 -0,5 0,5 

13 -0,5 0,5 

14 -1 -1 

15 -1 1 

16 0 1 

17 0 1 

18 -1 -1 

19 0 0 

20 0 1 

21 1 1 

22 0 1 

23 0 -1 

24 0 1 


