
1 

 

Burgerpanel Lansingerland 

Resultaten peiling over groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon 
Mei 2014 

 

Deze notitie beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het burgerpanel van Lansingerland over drie 

verschillende onderwerpen: groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon in Berkel en Rodenrijs. 

De peiling is uitgevoerd door I&O Research in opdracht van de gemeente Lansingerland. De uitkomsten van 

de peiling worden door de gemeenteraad gebruikt bij besluitvorming en evaluatie. 

Aan de peiling werd deelgenomen door 925 inwoners. De respons is daarmee voldoende om betrouwbare 

uitspraken te kunnen doen. Om onder- en oververtegenwoordiging te corrigeren zijn de uitkomsten 

gewogen naar leeftijd, geslacht en kern. 
 

 

1. Groen en buitenruimte 

Het eerste deel van de peiling bestaat uit vragen over het groen en de buitenruimte in de wijk en de 

gemeente. De buitenruimte in de wijk wordt vooral gebruikt voor wandelen, spelen met kinderen en fietsen 

(figuur 1). Onder de categorie ‘anders’ vallen vissen, varen en schaatsen.  

 
Figuur 1 

Mogelijkheden van de buitenruimte in de wijk (n=925) 

 
 

Van alle respondenten geeft 70 procent desgevraagd aan geen gebruiksmogelijkheden of andere zaken te 

missen in de buitenruimte van de eigen wijk. De 30 procent die wel iets mist, geeft aan de volgende zaken 

te missen: (voldoende) afvalbakken, bankjes, grasveld om te recreëren waar honden niet mogen komen, een 

kinderboerderij en voetbalveldjes voor kinderen.  
 

Vervolgens is gevraagd van welk type groen de inwoners vooral gebruik maken (figuur 2). De meeste 

inwoners maken gebruik van het groen in de eigen buurt (44 procent), een iets kleinere groep (36 procent) 

maakt vooral gebruik van groen in de grotere parken. 19 procent zegt nauwelijks gebruik te maken van 

groen.  

In Bleiswijk maakt men het meest gebruik van de grotere parken (54 procent ten opzichte van 38 procent in 

Bergschenhoek en 26 procent in Berkel en Rodenrijs), inwoners van Berkel en Rodenrijs maken het meest 

gebruik van het groen in de buurt (52 procent ten opzichte van 40 procent in Bergschenhoek en 31 procent 

in Bleiswijk) en in Bergschenhoek (21 procent)en Berkel en Rodenrijs (20 procent) maakt men vaker dan in 

Bleiswijk (14 procent) helemaal geen gebruik van het groen.  
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Figuur 2 

Van welk type groen maakt u vooral gebruik? (n=925) 

 
Hoeveelheid groen en bomen 

In figuur 3 is weergegeven hoe de inwoners de hoeveelheid groen en bomen in hun buurt ervaren. Bijna de 

helft van de respondenten geeft aan dat de hoeveelheid groen precies goed is (48 procent), 27 procent vindt 

het net voldoende en in totaal vindt 24 procent het matig of te weinig. Eén procent vindt dat er te veel groen 

is. Over de hoeveelheid bomen is men wat minder tevreden. 30 procent geeft aan ‘precies goed’ en 

eveneens 30 procent zegt ‘net voldoende’. 36 procent ‘matig of te weinig’ en 2 procent ‘te veel’.  
 

Figuur 3 

Hoe ervaart u de hoeveelheid groen en bomen bij u in de buurt? (n=925) 

 

 
 

Inwoners van Bleiswijk zijn het vaakst tevreden over de hoeveelheid groen: 57 procent vindt de hoeveelheid 

precies goed, ten opzichte van 47 procent zowel in Berkel en Rodenrijs als in Bergschenhoek. In Berkel en 

Rodenrijs vindt 11 procent dat er te weinig groen is, ten opzichte van 10 procent in Bergschenhoek en 9 

procent in Bleiswijk.  

In Bleiswijk vindt 5 procent dat er te veel bomen zijn (in Bergschenhoek 1 procent en Berkel en Rodenrijs 2 

procent), inwoners van Bergschenhoek vinden het vaakst dat er te weinig bomen in de openbare ruimte 

staan (18 procent ten opzichte van 15 procent in Berkel en Rodenrijs en 15 procent in Bleiswijk). 
 
Uitstraling van het groen 

De uitstraling van het groen in de gemeente wordt gemiddeld wat beter beoordeeld dan de uitstraling van 

het groen in de wijk (figuur 4). 29 procent is (zeer) tevreden over de uitstraling in de wijk (27 procent 

uitstraling gemeente), 35 procent vindt het in wijk voldoende (42 procent in de gemeente) en 36 procent 

vindt de uitstraling in de wijk matig of heel slecht (29 procent in de gemeente).  
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Figuur 4 

Wat vindt u van de uitstraling van het groen in uw wijk en de gemeente? (n=925) 

 
 

De toelichting van inwoners die positief zijn over de uitstraling in de wijk is onder andere dat het groen 

goed en regelmatig wordt onderhouden, dat er veel en mooie bomen zijn, dat het groen ruim is opgezet en 

dat het groen veelzijdig is. De toelichting bij minder tevreden inwoners richt zich vooral op de hoeveelheid 

groen; groen moet in hun ogen vaak wijken voor bebouwing, men vindt dat er weinig volgroeide bomen zijn 

en dat er veel onkruid is.  

 

In Bergschenhoek is men relatief het vaakst tevreden over het groen (30 procent vindt de uitstraling (zeer) 

goed tegenover 29 procent in Berkel en Rodenrijs en 26 procent in Bleiswijk. Inwoners van Bleiswijk zijn 

het minst tevreden over het groen (42 procent vindt de uitstraling matig of heel slecht ten opzichte van 38 

procent in Berkel en Rodenrijs en 33 procent in Bergschenhoek).  

 

De meeste respondenten vinden bomen als type groen de belangrijkste bijdrage leveren aan een groene 

uitstraling van de woonwijk (51 procent). Struiken en bermen langs waterwegen komen op de tweede plaats 

(13 procent). Ook geven veel respondenten aan dat juist de combinatie en variatie van groen de woonwijk 

belangrijk is voor een groene uitstraling (bomen, struiken, bermen, grasvelden).  
 

Samenhang van het groen 

Als het gaat om samenhang van openbaar groen, geeft in totaal 81 procent aan dat ze dit zeer of tamelijk 

belangrijk vinden. Slechts 3 procent vindt het niet belangrijk, 13 procent vindt het een beetje belangrijk 

(figuur 5). Inwoners van Bleiswijk vinden samenhang van openbaar groen relatief vaak zeer belangrijk (47 

procent ten opzichte van 45 procent in Berkel en Rodenrijs en 44 procent in Bergschenhoek). 

  
Figuur 5 

Hoe belangrijk vindt u de samenhang van het openbaar groen? (n=925) 

 
Buitenruimte 

Aan de inwoners is aan de hand van een aantal stellingen gevraagd wat ze belangrijk vinden aan de 

openbare ruimte van Lansingerland. In figuur 6 is weergegeven welk percentage respondenten het in de 

stelling genoemde aspect tamelijk of zeer belangrijk vindt.  

Men vindt wandelpaden en goede verbindingen tussen groengebieden de belangrijkste aspecten aan 

openbare ruimte. Ook dat het groen een genot voor het oog is en een visitekaartje voor de woonomgeving, 

is van groot belang. Duidelijke laanstructuren wordt het minst vaak als belangrijk bestempeld.  
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Ook is een aparte vraag gesteld over het belang van herkenbare historische elementen in de groen- en 

waterstructuur: 70 procent van de respondenten vindt dit tamelijk of zeer belangrijk.  

 
Figuur 6 

Wat vindt u belangrijk in de openbare ruimte van Lansingerland? % tamelijk + zeer belangrijk (n=925) 

 

 

 
Zelfbeheer 

Aan de inwoners is gevraagd of men geïnteresseerd zou zijn in zelfbeheer van het openbaar groen. Bij 

zelfbeheer geeft de gemeente delen van de openbare ruimte in beheer aan de inwoners. 23 procent van de 

respondenten aan dat zij hierin geïnteresseerd zouden zijn, 17 procent weet het (nog) niet.  
 
 

2. Duurzame energie 

Het tweede onderwerp van de peiling was duurzame energie in de gemeente Lansingerland en het eigen 

gebruik van duurzame energie. De gemeente Lansingerland heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. 

Dit blijkt onder meer uit de aanschaf van elektrische voertuigen door de gemeente en uit de participatie in 

het traject voor groepsaankoop voor zonnepanelen voor inwoners.  
 
Belang van duurzame energie 

Van de respondenten vindt 82 procent het belangrijk dat energie duurzaam wordt opgewekt, 8 procent 

vindt dat onbelangrijk. Zonnepanelen hebben de voorkeur bij inwoners (figuur 7). 74 procent van de 

respondenten prefereert dit als vorm van energieopwekking. Waterkracht, windmolens en aardwarmte 

volgen op enige afstand. Ook biomassa wordt genoemd. Gas- en kolencentralen en kernenergie hebben de 

minste voorkeur. Onder ‘anders’ vallen onder andere gebruik van restwarmte en kleine windmolens voor op 

daken van huizen.  
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Figuur 7 

Welke vormen van energieopwekking hebben in het algemeen uw voorkeur? (n=925) 

 

 
 
Eigen gebruik duurzame energie 

Een meerderheid van de respondenten (57 procent) neemt zelf duurzame energie (groene stroom) af bij de 

energieleverancier, 31 procent doet dat niet en 12 procent weet het niet.  

Zoals figuur 8 weergeeft heeft 10 procent van de respondenten zelf zonnepanelen, 20 procent overweegt de 

aanschaf ervan. 6 procent geeft aan geen zonnepanelen te willen.  
 
Figuur 8 

Heeft u zonnepanelen? (n=925) 

 

 
Windenergie 

Windenergie maakt volgens de Rijksoverheid de komende 20 jaar onlosmakelijk deel uit van een duurzame 

energievoorziening. De gemeente Lansingerland moet hier ook aan bijdragen en gaat onderzoeken welke 

plekken binnen de gemeente mogelijk geschikt zijn om windmolens te plaatsen. Een meerderheid van de 

inwoners vindt dit onderzoek een goed initiatief (59 procent), 30 procent vindt het een slecht initiatief.  

 

Op de vraag wat men vindt van het eventueel plaatsen van windmolens in de gemeente Lansingerland, geeft 

30 procent aan dat er eerst gezocht zou moeten worden naar andere vormen van duurzame energie 

(figuur 9). Twee even grote groepen respondenten staan tegenover elkaar: 27 procent denkt dat het 

plaatsen van windmolens noodzakelijk is om duurzame energie op te wekken en eveneens 27 procent 

beschouwt windmolens als een aantasting van de leefomgeving. Van de 11 procent die iets anders heeft 

geantwoord geeft de helft aan dat ze er positief tegenover staan, mits de windmolens aan de buitenranden 

van de gemeente worden geplaatst, of in ieder geval buiten gehoorafstand van de bebouwde kom. Het 

overige deel is tegen het plaatsen van windmolens of wil prioriteit geven aan alternatieven.  
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Figuur 9 

Wat vindt u van het eventueel plaatsen van windmolens in Lansingerland? (n=925) 

  
 

Windmolens leveren duurzame energie op, maar kunnen ook nadelige gevolgen hebben, zoals 

geluidsoverlast, of slagschaduw van de wieken. Gevraagd is of men het belang van duurzame energie vindt 

opwegen tegen deze nadelige gevolgen (figuur 10).  

 

In totaal vindt 48 procent van de inwoners het belang van duurzame energie (zeker) niet opwegen tegen de 

nadelige gevolgen. 24 procent vindt van wel en 28 procent van de respondenten staat er neutraal 

tegenover.  

 

 
Figuur 10 

Vindt u het belang van duurzame energie opwegen tegen de nadelige gevolgen? (n=925) 

 
Locatie windmolens 

Vervolgens is aan alle respondenten gevraagd wat eventueel een geschikte plek zou zijn voor het plaatsen 

van windmolens in Lansingerland (figuur 11). De vaakst genoemde plek is op een bedrijventerrein (63 

procent). Ook glastuinbouwgebieden worden gezien als een geschikte plek voor windmolens. 21 procent 

geeft aan dat er geen geschikte plek is voor windmolens binnen de gemeente en 13 procent heeft een 

andere optie gegeven: langs de snel-/spoorweg wordt hier het vaakst genoemd.  
 
Figuur 11 

Wat zijn volgens u geschikte gebieden in Lansingerland voor het eventueel plaatsen van windmolens?  

(n=925) 
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Investeringen uit rendement windmolens 

Als de gemeenteraad besluit tot het plaatsen van windmolens in Lansingerland en er vanuit het 

windenergieproject geld vrij komt om te besteden, waarin wil de inwoner van Lansingerland dat het geld 

geïnvesteerd wordt?  

 

De meeste respondenten willen dat in eerste instantie in de natuur en het groen van de gemeente wordt 

geïnvesteerd (51 procent), investeren in openbaar vervoer neemt een tweede plaats in (24 procent). Ook 

worden er veel andere mogelijke bestemmingen voor het geld genoemd: belastingverlaging, aflossing van 

de gemeentelijke schuld, ouderenzorg, veiligheid en (subsidie voor) zonnepanelen.  

 
Zelf investeren? 

Op de vraag of men bereid is zelf te investeren in een windmolen, antwoordt de meerderheid dat dit niet het 

geval is (57 procent). Een kwart zou wel bereid zijn te investeren in een windmolen, als de energieprijs 

daarmee omlaag gaat, 16 procent zou willen investeren bij goed rendement.  

 
Figuur 12 

Bent u bereid zelf te investeren in een windmolen bij u in de omgeving? (n=925) 

 
 

3. Carillon 

Het derde en laatste onderwerp van de peiling was het carillon. Momenteel bereidt de gemeente 

Lansingerland de uitvoering van de herinrichting van het openbaar gebied van de Kerksingel (Berkel en 

Rodenrijs) en omgeving voor. Het carillon dat in de open ruimte voor het voormalige gemeentehuis stond is 

verwijderd om plaats te maken voor de bouw van het project (en ligt opgeslagen op de gemeentewerf).  

In het ontwerp voor de openbare ruimte rondom het project is geen fysieke ruimte gevonden voor het 

carillon (te dicht op de woningen).  

 

Van alle respondenten is één derde niet bekend met het carillon. Ruim de helft van alle respondenten vindt 

het belangrijk dat het carillon teruggeplaatst wordt in de openbare ruimte van Lansingerland (52 procent). 

Een kwart vindt het niet belangrijk dat dit gebeurt (figuur 13). 

 
Figuur 13 

Vindt u het belangrijk dat dit carillon teruggeplaatst wordt in de openbare ruimte op een andere locatie? 

(n=925) 
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Financiering terugplaatsing  

Op dit moment is er geen budget beschikbaar voor eventuele herplaatsing van het carillon op een andere 

locatie binnen de gemeente. Aan de inwoners is gevraagd welke manier van financiering voorkeur heeft om 

toch budget hiervoor rond te krijgen, indien de gemeenteraad besluit tot herplaatsing van het carillon 

(figuur 14).  

 
Figuur 14 

Manieren van financiering terugplaatsen carillon (n=925) 

 

 

De meerderheid van de respondenten vindt crowdfunding (bijdragen door geïnteresseerde inwoners, 

instellingen en/of bedrijven) de beste financieringsoptie (53 procent).  

 

Sponsoring wordt door 27 procent gezien als een goede financieringsoptie. Kleinere groepen respondenten 

vindt dat er dan bezuinigd zou moeten worden op andere uitgaven van de gemeente (7 procent) of dat de 

belasting een jaar lang met een euro omhoog zou kunnen om het te financieren (3 procent).  

 
Locatie carillon 

Tot slot is gevraagd naar een geschikte locatie in Lansingerland voor eventuele herplaatsing van het carillon 

(figuur 15). Het uitbreidingsplan van het winkelcentrum in Berkel aan het Westwater wordt het vaakst 

genoemd als geschikte locatie (35 procent). Het Annie M.G. Schmidtpark en zorglocatie De Hergerborch aan 

de Raadhuislaan worden door respectievelijk 11 en 10 procent van de respondenten als locatie genoemd. 

Het gemeentehuis wordt het vaakst genoemd in de groep ‘anders’. Ook wordt hier meerdere keren genoemd 

dat het carillon niet herplaatst moet worden, met door enkelen een toevoeging (‘zonde van het geld’, 

‘verkopen’). Verder heeft 35 procent geen mening over de locatie van het carillon. 

 
Figuur 15 

Welke locatie vindt u het meest geschikt voor plaatsing van het carillon? (n=925) 
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