Rapportage Team Teylingen
Onderzoek duurzaamheid

Burgerpeiling Vuurwerk

Opdrachtgever: Gemeente Teylingen
Datum: augustus 2019

Projectnummer: 2019261
Auteurs: Benthe Spijkers & Peter van de Vijver

Achtergrond onderzoek

Doel onderzoek
DirectResearch heeft in opdracht van de
gemeente Teylingen een peiling in het
burgerpanel uitgevoerd over
duurzaamheid. Gemeente Teylingen wil in
samenwerking met SME binnen dit panel
vragen stellen rondom duurzaamheid als
input voor het schrijven van een nieuw
Uitvoeringsprogramma duurzame
ontwikkeling.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit alle leden van het
online burgerpanel van Teylingen genaamd
‘Team Teylingen’.

Methode
Kwantitatief online onderzoek:
respondenten zijn uitgenodigd via e-mail.

Enkele vragen worden in dit rapport
beantwoord:
• Wat de perceptie op duurzaamheid

Periode veldwerk
15 juli 2019 t/m 5 augustus 2019

Respons
Bron: Burgerpanel Team Teylingen
• Bruto steekproef: 858
• Netto steekproef: 415 (48%)

De vragenlijst bestond uit 19 vragen.

binnen de gemeente Teylingen?
•

Hoe kan de Gemeente Teylingen in

samenwerking met haar burgers een
beter plan voor duurzaamheid
ontwikkelen en implementeren?
•

Over welke duurzame initiatieven en/of
maatregelen zijn de burgers van
Teylingen het meest enthousiast?
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Burgers van Teylingen zijn betrokken bij buurtontwikkelingen
Ruim acht op de tien inwoners van de gemeente Teylingen omschrijft zichzelf als gemiddeld tot heel erg
betrokken bij ontwikkelingen in de buurt. Het begrip duurzaamheid in Teylingen roept bij de panelleden
associaties op zoals energie, afvalscheiding en groen.

Betrokkenheid
Stelling: ‘Ik ben … bij wat er gebeurt in mijn buurt.’

Spontane associaties met duurzaamheid

heel erg betrokken
12%

betrokken
gemiddeld betrokken
een beetje betrokken
helemaal niet betrokken

41%

32%

12%
3%

Vraag: Hoe betrokken bent u bij ontwikkelingen in Teylingen? | n=415
Vraag: Waar denkt u aan bij het begrip duurzaamheid in Teylingen? Welke woorden komen bij u op? | n=415
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Bijna alle panelleden vinden Teylingen duurzamer maken goed streven
Teylingen Fairtrade Gemeente is veruit het meest bekende initiatief onder de panelleden; meer dan de helft geeft aan
hiermee bekend te zijn. Echter is ook een derde met geen van de genoemde initiatieven bekend.

Bekendheid
Kennis van initiatieven
57%

Teylingen Fairtrade Gemeente

Operatie Steenbreek

18%

16%

Duurzaam Bouwloket

Anders:
10%

Meermaker Teylingen
Anders

•
•
•
•

2%

Stichting Bollenstreek Duurzaam
Groen dichterbij
Weergaloos Warmond
Voorhoutschoon

35%

Geen van bovenstaande

‘Het duurzamer maken van Teylingen is een goed streven’

44%

Volledig mee eens

43%

Mee eens

Neutraal

Oneens

Volledig mee oneens

Vraag: Welke van de volgende initiatieven in de gemeente kent u? | n=415
Vraag: In hoeverre bent u het eens met onderstaande stelling? Het duurzamer maken van Teylingen is een goed streven.| n=415

10%

2%

Geen mening
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Circulaire economie krijgt de hoogste prioriteit

Inclusieve samenleving en een volledige energietransitie naar duurzame energie krijgen de minste prioriteit van
de panelleden.

Rangschikking prioriteiten wensen
Wens

Rangorde

% keuze hoogste
prioriteit

1. In 2050 gaan we efficiënt met onze grondstoffen en (rest)materialen om (circulaire economie)

2,5

27%

2. In 2050 is de gemeente klimaatbestendig (klimaatadaptie)

2,7

25%

3. We behouden en verbeteren planten/dieren en hun leefomgeving in de gemeente (biodiversiteit)

3,1

17%

4. Zo veel mogelijk mensen doen mee in de samenleving (inclusieve samenleving)

3,4

16%

5. Volledige energietransitie van fossiele naar duurzame energie (in 2050)

3,4

14%

Vraag: Aan welk van de volgende wensen moet de gemeente volgens u de meeste prioriteit geven?| n=415
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Twee op de vijf steunt volledige duurzaamheid in 2050 helemaal

Er is een klein aandeel dat deze wens niet steunt. Redenen hiervoor zijn dat ze twijfelen aan de haalbaarheid en
de kosten die het met zich meebrengt.

Wensen
Mening over wens volledige duurzaamheid

Ik steun deze wens volledig

Ik steun deze wens (deels)

41%

“Pracht ambitie. Maar twijfel over haalbaarheid. En of de
maatschappij er klaar voor is...”
“We moeten alles doen om de volgende generaties een goede
leefomgeving te garanderen.”

Ik steun deze wens deels wel,
deels niet

22%

Ik steun deze wens om te
verduurzamen, maar het mag
sneller

22%

Ik steun deze wens om te
verduurzamen, maar dit gaat
mij te snel

Ik steun deze wens niet

Geen mening

“Ik denk dat het realistisch is dat dit doel in 2050 bereikt wordt en
dan wil ik ook dat we volledig duurzaam zijn”
“Ik steun de wens, maar zet mijn vraagtekens bij de realiteit
ervan. Geen afval lijkt me sterk. Duurzame energie mag sneller.”

9%

Ik steun deze wens niet
4%

1%

“Deze wens vereist een landelijke aanpak.”
“Geen afval meer is niet haalbaar. Met afval wordt heel veel geld
verdiend. Dat zal altijd blijven. Geld aan dit onderwerp uitgeven is
verspilling.”
“Mooie termen, maar ik kan hier niet uit opmaken wat dat
(financieel) betekent voor de inwoners.”
“Ik denk dat het verduurzamen kosten met zich meebrengt die
niet terugverdiend worden door de energiebesparing.”

Vraag: De gemeente Teylingen wil in 2050 volledig duurzaam zijn. We wekken dan alle energie die we gebruiken duurzaam op, hebben geen afval meer,
en de gemeente is bestand tegen extreem weer. Wat vindt u daarvan? | n=415
Vraag: Licht uw keuze indien gewenst toe. | n=173
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De helft is bereid om mee te denken over duurzaamheid in de buurt

Eén op de acht burgers wil zelfs meehelpen met het opzetten van een actie. Een derde geeft aan niet te willen
meewerken. Zij geven aan zichzelf ongeschikt te vinden of ontvangen eerst liever informatie over wat het precies
inhoudt.

Meewerken
Ik wil meewerken

Bereidheid tot medewerking
Ik wil zelf een actie mee
opzetten

“Laten we dit soort acties vooral goed voorbereiden, zodat er niet
allerlei geld wordt verspild aan kortetermijnideeën.”

12%

Ik help graag een keer mee

“Ik zou graag mee willen denken hoe het streven naar échte
duurzaamheid een discussie wordt die iedereen toegankelijk vindt.
Niet alleen wereldverbeteraars, dus.”

15%

“Ik wil best wel eens helpen met iets, maar dat moet geen
verplichting zijn en meedenken dat kan altijd.”

Ik wil graag meedenken

52%

Nee

“Waar ik kan helpen doe ik dat graag. Misschien leuk om de jeugd
er bij te betrekken, het wordt hun toekomst.”

34%

Ik wil niet meewerken
Geen mening

8%

“Samenwerken met gemeente is mij slecht bevallen. Arrogante
houding en incompetent…”
“Ik voel mij daar niet geschikt voor. In het klein proberen we al
mee te doen aan verduurzaming.”
“Ik wil eerst weten wat het inhoud. Geen politieagent hier in mijn
wijk worden.”
“Ik heb weinig vertrouwen in de gemeente.”

Vraag: Wilt u meewerken aan het verbeteren van de duurzaamheid in uw eigen buurt? | n=415
Vraag: Licht uw keuze indien gewenst toe. | n=113
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Gebruik van spaar-/ledlampen en afvalscheiding meest getroffen
maatregelen

Men heeft daarentegen weinig interesse in het gebruiken van een deelauto, een groen dak, het aanleggen van een
geveltuintje en/of tips ontvangen over energiebesparen en duurzaam wonen.

Ondernemen duurzame maatregelen (in %)
Spaarlampen/ledlampen

68

Scheiden afval

67

Groener maken huis en tuin

Aanleggen geveltuintje
Regenwateropvang

Elektrisch rijden

8

Buurtinitiatief straat groener te maken

7

Compostverwerking
Warmtepomp
Kort douchen
Zonnepanelen

Huis aardgasloos maken
Anders

2

48
15

45

32

36

4

45

51
7

37
54

16

31
79

4

44

7

49
54

20
Al gedaan

7
19

56

7

5 1
4

15

27

5

12

5

33

10

19

Tips energiebesparen en duurzaam wonen

•
•
•
•

4

19

Gezamenlijke inkoopacties

29

19

22

4

18

38

29

2

5

15

22

39

Schoon houden straat en buurt (zwerfafvalacties)

Groen dak

14

44

Hoeveelheid afval verkleinen

6

25

53

Energiebesparende maatregelen in/aan huis

Gebruik deelauto

23

8
Mee bezig

18
Niet gedaan, wel interesse

Vraag: In hoeverre heeft u op dit moment interesse in een van de volgende duurzame maatregelen? (top 10) | n=415
Vraag: Welke andere duurzame maatregelen betreffen dit? | n=188

38
55
Niet gedaan, geen interesse
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Overgrote deel scheidt alle genoemde afvalsoorten

Acht op de tien scheidt alle soorten afval. Eén op de tien panelleden geeft aan nog geen plastic te scheiden. GFT en textiel
blijken ook minder vaak gescheiden te worden.

Scheiden van afval
Afvaltypen die nog niet gescheiden worden
Plastic

7%

Textiel

5%

Glas

Anders

scheidt alle genoemde
soorten afval

10%

GFT en snoeiafval

Papier

81%

3%
2%
2%

Vraag: Welk afval scheidt u nog niet?| n=399
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Meeste behoefte aan zonnepanelen en warmtepomp als inkoopactie
Wanneer men aangeeft behoefte te hebben aan isolatie als inkoopactie, blijkt men iets meer interesse te hebben in dak- en
vloerisolatie dan in de overige opties. Hierbij geeft ook een groot deel in de open vraag aan zich hier nog niet in te hebben
verdiept. Ongeveer één op de zeven panelleden heeft geen behoefte aan gezamenlijke inkoopacties.

Behoefte gezamenlijke inkoopactie

Zonnepanelen

51%

Warmtepomp

Dakisolatie

31%

Vloerisolatie

31%

40%

HR++glas

21%

Isoleren beglazing

Gevelisolatie

20%

Vloerisolatie

Geen van bovenstaande

Kierdichting

23%

Gevelisolatie

23%

Spouwmuurisolatie

22%

19%

Dakisolatie

Anders

26%

18%

11%

16%

Vraag: Aan wat voor soort gezamenlijke inkoopactie heeft u behoefte?| n=284
Vraag: Wat voor isolatie zou u willen aanbrengen? | n=214

Anders

26%

10

Een derde van mening dat er onvoldoende openbare natuur is

Men geeft hierbij vooral aan dat de bebouwing ten koste gaat/is gegaan van de openbare natuur. Uit de antwoorden
blijkt ook dat ruim de helft van de panelleden blij is met het groen dat er momenteel is.

Openbare natuur

38%

62%
Er is voldoende openbare natuur

Er is niet voldoende openbare natuur

“Wij wonen in de randstad maar als ik hier loopt voelt het
niet zo. Toch weilanden, mooi park en veel speelplekken
voor kinderen.”

“Er wordt relatief meer volgebouwd ten koste van groen /
water, uit balans. Steeds minder vrij zicht en minder
groen in de gemeente.”

“Het zou wel beter onderhouden kunnen worden. Dus niet
alleen mooier maar beter. Bijvoorbeeld qua beplanting.”

“Nee, veel lege plekken worden standaard volgebouwd
met huizen op een klein perceel, zodat individueel groen
ook niet mogelijk is. Deze ruimte kan ook benut worden
voor openbare natuur.”

“Het is best wel goed, maar het kan altijd beter. Vooral in
de wat oudere wijken van de gemeente.”
“In vergelijking met de ons omringende gemeentes heeft
Teylingen voldoende groen, volgens mij.”

“Er moet kritisch gekeken worden waar ruimte gecreëerd
kan worden door bijv. het ontwikkelen van meer
(buurt)volkstuintjes en het beperken van bestrate delen.”

“Kijk om je heen! Een prachtig park. De Kaag. De duinen
en het strand op een steenworp afstand. Er is meer dan
genoeg rustgevende natuur in de buurt.”

“Ja wat betreft groen binnen bebouwde kom, daarbuiten is
het landschap erg versnipperd en niet groen (m.u.v.
Warmond).”

“Kan uiteraard altijd meer maar vind dat er al aardig wat
is. Ook het onderhoud is zeer goed. Zie regelmatig
mannen van de groenvoorziening in de wijk.”

“Sassenheim wordt volgebouwd en er is te weinig ruimte
voor groen.”

“Ben blij met het park Rusthof en het groen achter de
Horsten en het ijsbaanveld.”

Vraag: Is er voldoende openbare natuur in de gemeente Teylingen? | n=415

“Met name Sassenheim is volgebouwd. Het was een
bollenstreekdorp, maar er is nog slechts 2 ha. bollengrond
in Sassenheim.”
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Eén op de vijf: te weinig aandacht voor duurzaamheid op scholen

Men noemt hierbij onder andere dat scholen niet alleen moeten informeren, maar er ook daadwerkelijk actie ondernomen
moet worden. Ruim de helft geeft aan geen mening te hebben rondom dit onderwerp en/of dit niet te weten.

Aandacht voor duurzaamheid op scholen

63%

geen mening
Te veel aandacht voor duurzaamheid op scholen

3%

“Scholen moeten zich weer gaan concentreren op goed onderwijs. Basisvaardigheden als rekenen en taal.”
“Op te jonge leeftijd bang gemaakt. Dit moet langzaam aan per groep worden gebracht.”
“Te veel aandacht, als je aan kinderen laat zien hoeveel grondstoffen er nodig zijn om 1 mobieltje te maken en of tv, computer. Als ze zo graag
iets aan het milieu willen doen, leveren onze kinderen hun mobiel in… ik dacht het niet dus.”

13%

Voldoende aandacht voor duurzaamheid op scholen

“Daar wordt veel aandacht aan besteed. Ook de keuzes die erbij horen. Omdat scholen zelf voor hun afval moeten betalen doen ze er zelfs
minder aan. Aan afvalscheiding dus. Wel gaan ze met de kinderen afval opruimen.”
“Het idealisme is op scholen groter dan in het bedrijfsleven.”
“De kinderen worden al decennia gedrilled over duurzaamheid.”

21%

Te weinig aandacht voor duurzaamheid op scholen

“Jonge generaties zijn nog ‘kneedbaar’ en moeten heel bewust gemaakt worden van zaken als klimaatverandering en wat je daaraan zelf kan
doen. Hopelijk nemen ze ouders dan in hun enthousiasme mee om meer zelf in te investeren in meer duurzame keuzes.”
“Kan meer aandacht voor zijn: geen drinkpakjes, geen plastic zakjes, gft afval composteren, etc.”
“Op scholen gaat het bij duurzaamheid voornamelijk over de energietransitie. Dat duurzaamheid gaat over de maatschappij als geheel, komt
niet voldoende uit de verf.”
“Kinderen niet alleen meer informeren maar ook concrete bijdrage laten hebben.”

Vraag: Is er volgens u voldoende aandacht voor duurzaamheid op scholen in Teylingen? | n=415
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