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Opgave 1  Kolencentrale Eemshaven 

1 maximumscore 2 
• feedback- of terugkoppelingsfase 1 
• Toelichting: Natuur- en milieuorganisaties reageerden op het verlenen

van een vergunning, kortom op een besluit / op beleid van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en de
Gedeputeerde Staten van Friesland en Groningen. Reageren op een
besluit / op beleid is onderdeel van de terugkoppelingsfase 1 

2 maximumscore 2 
• Uitleg ‘gedecentraliseerd’ / decentralisatie:

Lagere overheden hebben tot op zekere hoogte zelfstandige 
bevoegdheden. / Lagere overheden hebben de vrijheid om 
(gedeeltelijk) een eigen invulling te geven aan het beleid (autonomie). 
Citaat: “Op voordracht van Gedeputeerde Staten kunnen Provinciale 
Staten in overeenstemming met de eigenaar en de gebruiker voor een 
beschermd natuurmonument of een gedeelte daarvan een beheerplan 
vaststellen,” (regels 10-15) 1 

• Uitleg ‘eenheidsstaat’:
Bepaald beleid wordt centraal door de Rijksoverheid vastgesteld. 
Lagere overheden moeten het centraal vastgestelde beleid uitvoeren.  
Citaat: “Onze ministers stellen ten minste eenmaal in de acht jaar een 
natuurbeleidsplan vast,” (regels 1-3) 1 

Opmerking 
Alleen als een juiste uitleg met een juist bijbehorend citaat is genoemd, 
mag het scorepunt worden toegekend. 

Vraag Antwoord Scores 

3 maximumscore 2 
• Recht op betoging: de Vereniging Zuivere Energie roept op tot protest

en heeft het over demonstranten. (“roept op tot een protest” / “Wie van 
de demonstranten”)  1 

• Vrijheid van vereniging: de oproep is gedaan door de Vereniging
Zuivere Energie 1 

Opmerking 
Alleen voor een juist grondrecht met juiste uitleg 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores 

4 maximumscore 3 
• confessionalisme/christendemocratie

Uitgangspunt confessionalisme/christendemocratie: gespreide 
verantwoordelijkheid / samenwerking 
Uitleg: het bedrijfsleven en milieuorganisaties maken onderling 
afspraken over verduurzaming en waar ze er niet uitkomen, wordt de 
overheid erbij betrokken  1 

of 
• confessionalisme/christendemocratie

Uitgangspunt: rentmeesterschap/harmonie
Uitleg: het streven van de organisaties naar duurzaamheid sluit aan bij
het idee van de mens die als beheerder verantwoordelijk is voor de
aarde (rentmeesterschap) / het streven naar “evenwicht tussen natuur,
economie en milieu” duidt op harmonie 1 

• ecologisme
Uitgangspunt: wederzijdse afhankelijkheid mens en natuurlijke
omgeving / kleinschaligheid/milieuvriendelijk/duurzaamheid / harmonie
in de natuur
Uitleg: de ondertekenaars schrijven dat het E-pact bijdraagt aan
evenwicht tussen natuur, economie en milieu (“is een duidelijke stap
gezet naar een evenwicht tussen natuur, economie en milieu in de
Groningse Eemsregio.” regels 8-11) / ze zetten zich in voor
verduurzaming 1 

• liberalisme
Uitgangspunt: particulier initiatief / terughoudende overheid / eigen,
individuele verantwoordelijkheid
Uitleg: in plaats van dat de overheid bedrijven oplegt om zich in te
zetten voor duurzaamheid in het Eemsgebied, nemen
milieuorganisaties en bedrijven zelf het initiatief om zich in te zetten
voor verduurzaming / nemen bedrijven de verantwoordelijkheid voor
verbetering van de Eems 1 

5 maximumscore 2 
Antwoordelementen die genoemd dienen te worden: 
• Het E-pact is een compromis.

De actoren die het E-pact hebben ondertekend, hebben gekozen voor 
samenwerking om tegengestelde belangen / conflicterende politieke 
problemen op te lossen 1 

• De neiging om compromissen te sluiten en samenwerking te zoeken
tussen actoren met tegengestelde belangen (het toepassen van het 
poldermodel) zijn een onderdeel van de Nederlandse politieke cultuur 1 
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Vraag Antwoord Scores 

6 maximumscore 4 
• Theorie van de representatiedemocratie:

De macht is in handen van politieke functionarissen, die hun positie te 
danken hebben aan de uitslag van verkiezingen. / Burgers kiezen 
representanten die voor en namens hen de politieke besluiten nemen 1 

• Voorbeeld van een juiste uitleg: Leden van Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten besluiten over het verlenen van een 
gedoogvergunning. Dit zijn politici die hun positie te danken hebben 
aan verkiezingen en die namens de burgers besluiten nemen 1 

• Pluralistische visie op democratie:
De macht is verdeeld over verschillende groepen die eigen belangen 
nastreven en er is open toegang tot het proces van politieke 
besluitvorming. / In de pluralistische theorie hebben de burgers ook 
(naast het kiezen van representanten in bestuurlijke organen) de 
mogelijkheid om actief deel te nemen in politieke partijen, 
belangengroepen en maatschappelijke organisaties. Dit heeft tot 
gevolg dat er sprake is van de spreiding van macht 1 

• Voorbeeld van een juiste uitleg: De Vereniging Zuivere Energie,
Greenpeace, NUON, Groningen Seaports, de Waddenvereniging en 
andere natuur- en milieuorganisaties proberen de besluitvorming te 
beïnvloeden door te protesteren voorafgaand aan een 
commissievergadering, de commissievergadering bij te wonen en in te 
spreken, naar de bestuursrechter te stappen maar ook door samen te 
werken (E-pact). Groepen die verschillende belangen 
vertegenwoordigen nemen dus actief deel aan de besluitvorming. 
Hierdoor is sprake van een zekere spreiding van macht 1 
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