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INLEIDING

Burgerpanel Lansingerland ● 8e peiling Water

Aanleiding en doel onderzoek

Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel 

van Lansingerland over het thema water. De peiling is uitgevoerd door I&O 

Research in opdracht van de gemeente Lansingerland. 

De gemeente Lansingerland en de hoogheemraadschappen Delfland en 

Schieland en de Krimpenerwaard willen inwoners graag laten meedenken over, 

en meedoen met issues rond het thema water. Deelnemers konden tussen 21 

oktober en 1 november 2015 de vragenlijst invullen. 

Respons

Voor dit onderzoek zijn 1454 panelleden uitgenodigd, 702 leden hebben aan 

het onderzoek deelgenomen. Dit is een respons van 48 procent, voldoende om 

betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Om onder- en 

oververtegenwoordiging op basis van leeftijd, geslacht en kern te corrigeren 

zijn de uitkomsten van deze kenmerken gewogen. 
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THEMA WATER
Allereerst is de panelleden gevraagd wat hun sterkste associatie is met water 

in Lansingerland. Bijna tachtig procent heeft overwegend positieve associaties 

met het water in de omgeving, en geeft aan het mooi te vinden en ervan te 

genieten. Eén op de acht heeft wisselende associaties: soms geniet men van 

het water en soms wordt er hinder van ondervonden. Twee procent geeft aan 

overwegend negatieve associaties te hebben en voornamelijk hinder te 

hebben van het water. Acht procent heeft geen associatie met water in 

Lansingerland.

Figuur 1.1

Wat is uw sterkste associatie met water in Lansingerland?

Vervolgens is gevraagd op welke wijze de panelleden momenteel bijdragen 

aan waterbeheer. Het verantwoord afvoeren van vet, doekjes, verf of 

medicijnen (en dus niet via het riool) en het afvoeren van tuinafval in de GFT-

container worden beiden door bijna negentig procent van de respondenten 

genoemd. Zeventig procent heeft de eigen tuin zodanig ingericht (minstens 

25% onverhard) dat het regenwater kan wegzakken. Regenwater opslaan in 

een regenton wordt door 14 procent gedaan, zeven procent voert geen 

eendjes in het water. Andere genoemde bijdragen aan waterbeheer betreffen 

vooral zuinig omgaan met water, het schoonmaken van de sloot en helemaal 

geen eendjes voeren (ook niet op land).

Figuur 1.2

Welke bijdrage levert u momenteel? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Uitsplitsing naar kern of leeftijd:

� Jongere deelnemers (tot 35 jaar) geven aan het minst vaak een bijdrage te 

leveren aan waterbeheer.

� Inwoners van Bleiswijk leveren relatief vaker een bijdrage aan waterbeheer 

dan inwoners uit de andere kernen.

Uitsplitsing naar kern of leeftijd:

� Panelleden van 60 jaar of ouder zijn positiever over het water in 

Lansingerland dan de jongere deelnemers: 83 procent van de 60-plussers 

heeft overwegend positieve associaties.

� Het minst positief zijn de deelnemers onder de 35 jaar, vijf procent van 

deze groep heeft regelmatig last van het water.

� In Bergschenhoek is men positiever over het water dan in Berkel en 

Rodenrijs.
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Overwegend positief, het water is mooi
om van te genieten.

Soms positief, ik kan van het water
genieten, en soms negatief, ik ondervind

soms hinder van het water.

Overwegend negatief, is heb regelmatig
hinder van het water.

Ik heb eigenlijk geen associatie met
water.
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Ik gooi vet, doekjes, verf, medicijnen
niet in het riool en weet hoe ik die

veilig kan wegdoen.

Ik doe tuinafval in de GFT-container,
niet elders, bijvoorbeeld in de sloot.

Ik heb minstens 25% van mijn tuin
niet verhard, zodat regenwater kan

wegzakken.

Ik sla regenwater op, bijvoorbeeld in
een regenton.

Ik voer eendjes alleen op het land,
niet in het water.

Ik lever een andere bijdrage aan
waterbeheer

Ik lever geen bijdrage aan
waterbeheer.
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THEMA WATER
Op de vraag op welk gebied men in de toekomst een bijdrage zou willen 

leveren aan waterbeheer, antwoordt ruim een derde regenwater te willen 

opslaan in bijvoorbeeld een regenton. Een kwart zal de eendjes niet voeren in 

het water. De andere mogelijkheden worden minder vaak genoemd. 37 

procent zegt geen verdere bijdragen aan waterbeheer te willen leveren.

Figuur 1.3

Op welk gebied zou u in de toekomst een bijdrage willen leveren? (meerdere 

antwoorden mogelijk)

Bijna de helft van de respondenten geeft aan actief bij te dragen aan het 

schoon houden van het water in Lansingerland, en vinden schoon water 

belangrijk en een verantwoordelijkheid voor iedereen. Ruim een kwart zegt 

soms bij te dragen, als het mogelijk is. Eén op de vijf vindt dat zij al een 

bijdragen leveren door (waterschaps)belastingen te betalen, vier procent geeft 

aan dat het schoon houden van het water de taak is van de gemeente en het 

hoogheemraadschap. 

Figuur 1.4

Draagt u actief bij aan het schoon houden van het water in Lansingerland?
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Uitsplitsing naar kern of leeftijd:

� Het actief bijdragen aan het schoonhouden van het water wordt het meest 

gedaan door 60-plussers, deelnemers onder de 35 jaar doen dit het minst 

vaak.
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Het opslaan van regenwater,
bijvoorbeeld in een regenton.

Eendjes niet voeren in het water.

Minstens 25% van mijn tuin niet
verharden, zodat regenwater kan

wegzakken.

Vet, doekjes, verf, medicijnen niet in
het riool gooien.

Tuinafval in de GFT-container doen.

Een andere bijdrage aan
waterbeheer

Geen verdere bijdrage aan
waterbeheer
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Ja, ik vind schoon water belangrijk en vind
dat iedereen daar verantwoordelijk voor

is.

Soms, als het ook mogelijk is om dit te
doen.

Ik lever mijn bijdrage al door
(waterschaps)belastingen te betalen.

Gemeenten en hoogheemraadschappen
moeten zelf het waterbeheer regelen, ik

lever geen bijdrage.
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THEMA WATER
Om inwoners te stimuleren zich meer actief met waterbeheer bezig te houden, 

zouden de gemeente en hoogheemraadschappen vooral de inwoners meer 

moeten informeren over de noodzaak en mogelijkheden voor het leveren van 

een bijdrage, aldus zestig procent van de panelleden. Het meer betrekken van 

de inwoners bij ontwikkelingen en het invoeren van maatregelen is volgens 

bijna een vijfde van de respondenten de beste manier om de inwoners meer 

met waterbeheer bezig te laten zijn. Volgens 15 procent zouden inwoners 

meer gefaciliteerd moeten worden om een actieve bijdrage aan waterbeheer 

te kunnen leveren.

Figuur 1.5

Wat zouden de gemeente en hoogheemraadschappen moeten doen om er voor te 

zorgen dat meer inwoners zich actief met waterbeheer bezig houden?

Tot slot is de vraag gesteld of inwoners zouden willen meedenken over het 

thema water tijdens een inwonersbijeenkomst op 28 oktober. Zes procent van 

de respondenten heeft aangegeven hier wel interesse in te hebben, en hebben 

hun contactgegevens doorgegeven.
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Uitsplitsing naar kern of leeftijd:

� Respondenten onder de 35 jaar zouden het liefst meer gefaciliteerd worden 

door de gemeente of hoogheemraadschap, 35-44jarigen worden liever 

geïnformeerd.
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De inwoners moeten meer informatie
krijgen over waarom en hoe ze hun

bijdrage kunnen leveren.

De inwoners zouden meer betrokken
moeten worden bij het ontwikkelen en

invoeren van maatregelen.

De inwoners moeten meer gefaciliteerd
worden, door bijvoorbeeld speciale

afvalbakken of financiële ondersteuning.

Ze kunnen niet meer doen dan nu.
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