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1. Toekomst van Koggenland
1.1.

Algemeen

In dit memo wordt een overzicht gegeven van de respons die is ontvangen in het participatieproces van Koggenland,
met als belangrijkste bron de online enquête. Eerst wordt het algemene toekomstbeeld geschetst, vervolgens de
thematische resultaten. Elk hoofdstuk van dit memo correspondeert met de thema’s van de 4 verkenningen: Wonen
– Economie, recreatie en toerisme – Gezondheid – Duurzaamheid.
1.2.

Gewenst toekomstbeeld van Koggenland

In zowel de jeugd- als de volwassenen enquête en in de straatinterviews is de vraag gesteld hoe men zou willen dat
Koggenland er in 2040 uit zou zien. Op deze vraag zijn in totaal circa 2.000 reacties ontvangen, allen geformuleerd in
de eigen woorden van de desbetreffende respondent. Van deze uitgebreide input is, met behulp van trefwoorden
en categorieën, een overzicht samengesteld van de meest gegeven antwoorden. In onderstaande grafiek zijn de
meest voorkomende antwoorden weergegeven.
Opvallend is dat 40% van de respondenten de vrije invulruimte heeft gebruikt om aan te geven dat Koggenland vooral
landelijk en groen moet blijven. En in 15% van de reacties werd aangegeven dat het vooral zo moest blijven als nu.
Het standpunt “meer woningbouw” scoort aanzienlijk lager dan de antwoorden over rust, veiligheid en (behoud van)
het dorpse karakter.
Géén zonneweides op landbouwgrond
Werkgelegenheid / bedrijvigheid / stimulans ondernemerschap
Niet teveel nieuwbouw / vernieuwen i.p.v. nieuwbouw
Géén fusie met een andere gemeente
Modern / eigentijds / vooruitstrevend
Bos / meer bomen / variatie in landschap
Milieubewuster / biodiversiteit / biologisch / duurzaam /…
Recreatie / ruimte voor recreatie / wandelgebieden
Schoon / verzorgd / goed onderhouden
Voldoende / beter openbaar vervoer
Meer woningbouw / grotere kernen
Sociale huur / betaalbare woningen / starters / ouderen
Voorzieningen behouden / meer voorzieningen / winkels
Dorps / kleinschalig / rustig / veilig / veel speeltuintjes
Hetzelfde / gelijk als nu / geen verandering
Landelijk / groen / natuur / ruimte voor agrariër
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Zorgen om de toekomst van Koggenland

De respondenten zijn gevraagd om (in eigen woorden) aan te geven of zij zich zorgen maken over de toekomst van
Koggenland. Van de bijna 2.000 reacties heeft bijna de helft aangegeven zich géén zorgen te maken. Ongeveer 35%
maakt zich wel zorgen. De overige respondenten geven aan dat ze zich soms, een beetje of in het algemeen
(wereldwijd) zorgen maken.
Hieronder volgt een overzicht van de reacties die met name zijn gegeven.
Respondenten maken zich zorgen om...
fusie met Hoorn en schaalvergroting van de gemeente
volbouwen en grote hoeveelheden nieuwbouw
toename verkeersdrukte (ook in relatie tot nieuwbouw)
een tekort aan woningen voor starters en ouderen (tiny houses werd nog als suggestie genoemd)
behoud van groen
behoud van voorzieningen (sportvoorzieningen en winkels)
de kleine kernen (nu al weinig voorzieningen, ook geen bus meer)
individualisering (ook als landelijk issue)
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2. Wonen
2.1.

Toekomstbeeld van de gemeente Koggenland in relatie tot Wonen

Op de algemene vraag hoe de respondenten de toekomst van Koggenland zien in relatie tot het thema Wonen, is
bijna unaniem gestemd voor het rustig en groen blijven van Koggenland. Een meerderheid van de volwassen
stemmers heeft daarbij wel aangegeven dat een groei van het aantal woningen acceptabel is.
Bij de jeugd is daarbij juist een lichte voorkeur voor een rustig en groen Koggenland zónder extra woningen.
Resultaat voorkeurskeuze volwassenen:

Resultaat voorkeurskeuze jeugd:

Conclusie: gekozen wordt voor een ‘rustig en groen Koggenland’ eventueel met extra woningen.

2.2.

Het aantal woningen

Er is een duidelijke voorkeur voor een rustig en groen Koggenland, maar er mogen best huizen bij. Ook een grote
groep hoopt dat Koggenland net zo rustig en groen blijft als nu. Op de vraag hoeveel woningen mogen worden
gebouwd komt de voorkeur naar boven voor bouwen volgens prognose, maar ook een grote groep wil dat er minder
gebouwd wordt. Ook in de toelichting geven veel respondenten aan minder nieuwbouw te wensen.
Resultaat voorkeurskeuze volwassenen:
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Resultaat vrij invulveld volwassenen:

Conclusie: het scenario ‘bouwen volgens prognose’ wordt onderschreven, maar er is een grote groep die minder wil
bouwen.
NB. De ambitie van de regio Noord-Holland Noord is om méér woningen te bouwen.
2.3.

De locatie van nieuwe woningen

De meerderheid van de respondenten wil open stukken in het lint en het landelijk gebied openhouden, een kleinere
groep ziet in de dorpslinten nog wél mogelijkheden. In de helft van de gevallen is in het vrije invulveld gevraagd om
ook te bouwen in de kleine kernen van Koggenland; Hensbroek, Berkhout, Zuidermeer, Ursem en Spierdijk worden
met name genoemd.
Geen van de respondenten onder 16 jaar heeft gekozen voor uitbreiding buiten de huidige dorpsgrenzen, alleen als
het nodig is kan aan de dorpsranden worden gebouwd. De meerderheid geeft aan dat dat wat groen is, groen moet
blijven. Daarmee is de respons van de jeugd terughoudender dan van de volwassenen.
Resultaat voorkeurskeuze volwassenen:

Resultaat vrij invulveld volwassenen:
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Resultaat voorkeurskeuze jeugd:

Conclusie: het beleid om woningen in de kernen (ook in kleine kernen) te concentreren wordt onderschreven.
Mogelijk kan in de dorpslinten nog worden gebouwd, maar niet in het landelijk gebied.

2.4.

Het type woningen

In de toelichtende opmerkingen is vooral op het type woningen gereageerd, in overgrote meerderheid wordt
aandacht gevraagd voor starters en senioren: betaalbaar, kleiner, en in geschikte woonvormen.
Bij de opmerkingen wordt meerdere malen aandacht gevraagd voor ruimte of ruimere regels voor
mantelzorg/generatiewoningen, ook op eigen erf.
Resultaat vrij invulveld volwassenen:

Conclusie: overduidelijke voorkeur voor bouwen voor starters en senioren, en het zoeken naar alternatieve
mogelijkheden (zoals generatiewoningen)

2.5.

Wonen op recreatieparken:

Een grote meerderheid van de volwassenen ondersteunt het scenario om de mogelijkheden voor wonen op
recreatieparken te onderzoeken, of vindt dat het gewoon moet kunnen. Opvallend is toch dat er ook bijna een derde
hierop tegen is.
Voor de jeugdige ondervraagden geldt een vergelijkbare verdeling van de stemmen. Een kwart van de respondenten
is tegen het bewonen van vakantieparken.
Conclusie: het scenario om de mogelijkheden te onderzoeken wordt onderschreven, maar er is ook een groep die
hierop tegen is.
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2.6.

Verduurzamen van het wonen:

Het enquêteresultaat is duidelijk: help inwoners actief bij de verduurzaming. Een kleinere groep wil voorop lopen of
juist alleen doen wat wettelijk verplicht is.
Tijdens de één op één gesprekken met de Veiligheidsregio/Brandweer, werd aangegeven dat bij de verduurzaming
van de woningvoorraad veiligheid een belangrijk aandachtspunt is.
Conclusie: overduidelijke voorkeur voor het actief helpen van inwoners bij verduurzaming van het wonen.

2.7.

Regels voor het (ver)bouwen van woningen:

Hier ligt zowel in de enquête als in de toelichtende opmerkingen duidelijk de voorkeur bij ruimere regels. Er is een
groep die hier ver in wil gaan (direct ‘welstand afschaffen’) maar ook een groep die de huidige regels prima vindt en
verpaupering of wildgroei wil voorkomen.
Resultaat voorkeurskeuze volwassenen:

Resultaat vrij invulveld volwassenen:

Conclusie: de lijn om te experimenteren met simpeler en ruimere regels wordt duidelijk onderschreven.

Eindconclusie thema Wonen:
Houdt Koggenland rustig en groen. Bouw in de kernen, ook de kleine kernen, maar laat het landelijk gebied
waar mogelijk onbebouwd. Het merendeel van de mensen wil voldoende woningen bouwen, maar niet
teveel.
Onderzoek de mogelijkheden voor het wonen op recreatieparken.
Zorg voor woningen voor ouderen en starters, geef ruimte aan alternatieve woonvormen (zoals
generatiewoningen). Experimenteer met simpeler en ruimere regels voor het (ver)bouwen van woningen.
Help inwoners bij verduurzaming van het wonen.
Uitkomst: Scenario 2, met terughoudendheid (bouw niet teveel, houdt Koggenland rustig en groen).
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3. Economie, toerisme en recreatie
3.1.

Toekomstbeeld van de gemeente Koggenland in relatie tot Economie:

Uit de resultaten blijkt dat vrijwel niemand Koggenland ziet als koploper voor nieuwe ontwikkelingen. De
meerderheid van de respondenten heeft wel aangegeven dat ze graag willen dat de gemeente proactief inspeelt op
ontwikkelingen. Direct daarna volgt het standpunt dat Koggenland reageert op ontwikkelingen die zich voordoen.
Resultaat voorkeuze volwassenen:

Conclusie: duidelijke voorkeur voor het proactief inspelen op aanstaande ontwikkelingen en meebewegen met
ontwikkelingen die zich al voordoen.
3.2.

De hoeveelheid bedrijventerreinen:

De meerderheid van de respondenten (N: bijna 600) geeft aan dat een bescheiden overschot gewenst is, zodat er
ruimte is voor uitbreiding of een eventuele verhuizing. Er zijn echter ook veel respondenten (N:500) die aangeven
dat een uitbreiding van de huidige bedrijventerreinen niet nodig is.
Resultaat voorkeurskeuze volwassenen:

Conclusie: uitbreiding van de hoeveelheid bedrijventerreinen is niet gewenst, behalve ten behoeve van een
bescheiden overschot.
3.3.

De kwaliteit van de bedrijventerreinen:

De kwaliteit van de bedrijventerreinen is voldoende volgens de meerderheid van de volwassen respondenten (N:500)
en extra onderhoud van de bedrijventerreinen is niet nodig. Bijna evenveel respondenten (N:450) geeft aan
verbetering te willen van de openbare ruimte op bedrijventerreinen en dat de gemeente, de ondernemers helpt te
verduurzamen.
Daarnaast geven 190 respondenten aan dat zij graag willen dat de gemeente investeert in, onder andere,
parkmanagement. Zodra je de 190 respondenten optelt bij de 450 respondenten, die willen dat de gemeente aan de
slag gaat met de bedrijventerreinen, dan is de meerderheid vóór het verbeteren van de kwaliteit van de
bedrijventerreinen in Koggenland.
NB. de raad heeft in december over dit onderwerp een motie ingediend. Momenteel wordt, op verzoek van de raad,
onderzocht of parkmanagement gerealiseerd kan worden en zo ja, op welke wijze.
6

Enkele van de geplaatste opmerkingen over bedrijventerreinen:
-

Op het industrieterrein is volop mogelijkheid om de daken van bedrijven met zonnepanelen te bedekken, maar
dit gebeurt eigenlijk nog te weinig
Industriegebied uitbreiden en grotere en zwaardere industrie mogelijk maken
Verstop bedrijven in het groen
Haal bedrijven weg uit het dorp

Conclusie: De kwaliteit van de bedrijventerreinen wordt als voldoende beoordeeld, maar verbetering van openbare
ruimte en (hulp bij) verduurzaming is gewenst.
NB. Momenteel loopt er een regionaal onderzoek waarbij de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen
wordt geanalyseerd. Daarnaast geeft de, in 2019 uitgevoerde, ondernemerspeiling ook input voor de kadervisie.
3.4.

Detailhandel

De resultaten van de volwassenenenquête laten zien dat de meeste respondenten het huidige detailhandelsbeleid
onderschrijven. De meest gekozen stelling is namelijk: ondersteun de bestaande winkelcentra door op andere
plaatsen winkels niet of beperkt toe te staan. Een bijna gelijk aantal respondenten geeft aan dat het huidige
winkelaanbod prima is en extra inspanning niet nodig is. Er zijn geen opvallende verschillen per woonplaats.
Ook uit de jeugdenquête komt naar voren dat het huidige winkelaanbod voldoende is. Er kunnen winkels bij, maar
dan wel binnen de bestaande winkelcentra. Ook werd aan de jeugd gevraagd of zij het belangrijkste vinden dat hun
dorp even groen, veilig en rustig blijft als het nu is, of dat de winkels/school e.d. open kunnen blijven door de bouw
van meer huizen. Er is een duidelijke voorkeur uitgesproken voor het behoud van rust in het dorp, waar iedereen
elkaar kent.
Resultaat voorkeurskeuze volwassenen, naar woonplaats:

7

Resultaat voorkeurskeuze jeugd:

Conclusie: Op de huidige wijze doorgaan met het detailhandelsbeleid, concentreer winkels vooral in de bestaande
winkelcentra.
3.5.

Landbouw

De meerderheid van de volwassenen geeft in de enquête aan dat de landbouw zich zou moeten ontwikkelen in de
richting van kringlooplandbouw, ten behoeve van een gezonde bodem, biodiversiteit en landschap. Wel komt uit de
vrije antwoordvelden naar voor dat de term “landbouw” op veel verschillende manieren wordt geïnterpreteerd en
dat de antwoorden veelal complex en genuanceerd zijn. Zie bijvoorbeeld het volgende antwoord:
“Ik heb wel gekozen voor kringlooplandbouw, om het milieu te sparen, maar ben beslist niet voor bescherming van in
de landbouw schade veroorzakende diersoorten zoals de gans, en ik ben faliekant tegen de terugkeer van de wolf”.
De meeste opmerkingen over dit onderwerp gaan over:
-

Biodiversiteit, natuur ontwikkeling en groen. De respondenten gaven aan dat zij dit ontzettend belangrijk vinden
ook in relatie met landbouw. Denk hierbij aan het inzaaien van akkerranden, faciliteren van ontwikkelingen op
het gebied van kringlooplandbouw en het creëren van meer groen. De gemeente zou daarin een rol op zich
moeten nemen.

-

De vraagstelling. Verschillende respondenten gaven aan dat de vraagstelling niet terecht was. Zo gaven ze aan
dat veel landbouwbedrijven al veel doen aan kringlooplandbouw en verduurzaming, daar hoeft de gemeente
geen (verdere) rol in te vervullen. Zie bijvoorbeeld de volgende reactie van een respondent:
“De landbouw is al jaren bezig te verduurzamen wat heel veel kosten met zich meebrengt en niet betaald wordt.
De landbouw gebruikt veel minder bestrijdingsmiddelen en antibiotica dan in de vorige eeuw.”

Uit de jeugdenquête is juist naar voren gekomen dat de landbouw goed is zoals die nu is. Wel is het tweede
belangrijkste antwoord ook de ontwikkeling naar modernere (kringloop-)landbouw, ten behoeve van de bodem, de
biodiversiteit en het landschap.
Er zijn één op één gesprekken gevoerd met de LTO en de Agrarische natuurvereniging. Daaruit is naar voren gekomen
dat op rijksniveau al zoveel regelgeving en ontwikkelingen gaande zijn richting verduurzaming, dat er vanuit de
gemeente geen nadere regels nodig zijn. Van de gemeente wordt een aanvullende rol gezien om te informeren en
faciliteren.
Conclusie: de landbouw krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen naar een modernere vorm, ten behoeve van (met
name) de biodiversiteit en natuurontwikkeling.
3.6.

Recreatie

De meerderheid van de volwassen respondenten geeft aan dat zij graag wil dat de gemeente investeert in de
onderhoud en ontwikkeling van bos en natuur (N: 700, dit is deels te verklaren door de vraagstelling). Enkele
genoemde voorbeelden: ecologisch maaibeleid en insectenvriendelijke beplanting, beter onderhoud plantsoenen en
het inzaaien van terreinen met bloemenmengsel. Er zijn echter ook veel respondenten die aangeven dat het
belangrijk is dat Koggenland het oorspronkelijke waterrijke landschap behoud en er juist geen bos geplant zou
moeten worden. Verder wordt ook de Ursemmerplas vaak genoemd. Zo geven meerdere respondenten aan dat ze
graag willen zien dat er weer gezwommen kan worden in de Ursemmerplas.
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Daarnaast gaven de respondenten aan dat ze graag willen dat de gemeente investeert in wandelpaden (N: 500) en
fietspaden (N: 450), het laagste scoorde waterrecreatie (N:380).
Voor de jeugdige respondenten geldt dat ook de categorie ‘bos en natuur’ als belangrijkste naar voren komt om in
te investeren, met juist waterrecreatie op de tweede plaats. Wandelpaden en fietspaden scoren het laagste.
Conclusie: investeer vooral in natuurontwikkeling (bijvoorbeeld in de vorm van ecologisch maaibeleid en inzaaien
met bloemenmengsels), maar ook waterrecreatie en fiets- en wandelpaden worden belangrijk gevonden.
3.7.

Toerisme

De meerderheid van de volwassen respondenten geeft aan dat zij willen dat Koggenland alleen initiatieven voor
kleinschalige recreatie ondersteund (N: 625) en hier samen met de ondernemers aan werkt (N: 550). Weinig
respondenten (N: 180) geven aan dat zij een toeristische trekker in Koggenland willen.
Bij de jeugdenquête komt naar voren dat het toerisme in Koggenland goed is zoals het nu is. Het kan wel wat
promotie gebruiken, maar een toeristische trekker is niet nodig.
Conclusie: de huidige recreatieve voorzieningen worden gewaardeerd, zet voornamelijk in op kleinschalige
recreatieve voorzieningen en promotie in overleg met de ondernemers.
Eindconclusie thema Economie, recreatie en toerisme:
Er is een duidelijke voorkeur gegeven aan het proactief inspelen op aanstaande ontwikkelingen en
meebewegen met ontwikkelingen die zich al voordoen. Uitbreiding van de hoeveelheid bedrijfsterreinen is
niet gewenst, alleen ten behoeve van een bescheiden overschot. De kwaliteit van de bedrijventerreinen wordt
als voldoende beoordeeld, maar verbetering van openbare ruimte en (hulp bij) verduurzaming is wel gewenst.
Concentreer winkels vooral in de bestaande winkelcentra. Het detailhandelsbeleid hoeft niet te worden
aangepast.
De landbouw wordt gewaardeerd in zijn huidige vorm. Er wordt de ruimte geboden om zich te ontwikkelen
naar een modernere vorm, ten behoeve van (met name) de biodiversiteit en natuurontwikkeling.
De gemeente wordt gevraagd vooral te investeren in natuurontwikkeling (bijvoorbeeld in de vorm van
ecologisch maaibeleid en inzaaien met bloemenmengsels), maar ook waterrecreatie en fiets- en wandelpaden
worden belangrijk gevonden. De huidige recreatieve voorzieningen worden gewaardeerd, zet voornamelijk
in op kleinschalige recreatieve voorzieningen en promotie in overleg met de ondernemers.
Uitkomst: In hoofdzaak scenario 2.
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4. Gezondheid
4.1.

Toekomstbeeld voor Koggenland in relatie tot de gezondheid

Ruim 65% van de volwassen respondenten verwacht dat de inwoners en fysieke leefomgeving van Koggenland in de
toekomst even gezond zijn als nu. Bij de overige respondenten is de verwachting groter dat de inwoners en fysieke
leefomgeving in de toekomst juist gezonder zullen zijn (19%), dan ongezonder (15%).
Ook bij de jeugd verwacht de meerderheid dat de mensen en de fysieke leefomgeving van Koggenland in 2040
hetzelfde zullen zijn als nu, maar de verschillen zijn klein. Er is iets meer gestemd op een óngezondere verwachting,
dan gezonder. De jeugd is dus iets minder optimistisch dan de volwassenen.
Conclusie: Het toekomstbeeld van de gezondheid van inwoners en fysieke leefomgeving van Koggenland is neutraal.
4.2.

Gezondheidsbelang bij vergunningen/bestemmingsplannen en de rol van de gemeente daarin

Ruim de helft van de volwassenen (54%) geeft aan dat de gemeente de gezondheid steeds moet afwegen tegen
andere belangen. Een kwart van de respondenten geeft aan dat gezondheid vooral de eigen verantwoordelijkheid is,
waar de gemeente geen of weinig rol in heeft. De keuze “de leefomgeving moet over al zo gezond mogelijk worden,
ook als dat veel geld kost of botst met andere belangen” is door 22% van de respondenten gekozen. Bij vergelijking
per leeftijdscategorie zijn er wel verschillen tussen de resultaten, maar de meest gekozen stelling is in elke categorie
gelijk.
Bij vergunningen en bestemmingsplannen moet de gemeente, volgens 54% van de respondenten, de gezondheid
steeds afwegen tegen andere belangen. Op de tweede plaats komt de keuze “gezondheid heeft prioriteit boven
andere belangen”, met 27% van de stemmen. De laatste 19% heeft gestemd op “gezondheid is vooral eigen
verantwoordelijkheid, de gemeente weegt dit niet mee”.
Ook de jeugd geeft aan dat de effecten op gezondheid voor de gemeente belangrijk moeten zijn (61%) maar niet
altijd het allerbelangrijkste (25%). Slechts 14% heeft gekozen voor de optie “iedereen zorgt zelf voor zijn/haar
gezondheid”.
Resultaat voorkeurskeuze volwassenen, naar leeftijd:

Conclusie: Het gezondheidsbelang moet altijd worden meegewogen door de gemeente, waarbij dit belang zwaarder
mag wegen dan andere belangen - maar niet ten koste van alles.
4.3.

Toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte

In de enquête werd gevraagd naar het belang van de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Verreweg de meeste
respondenten gaven aan dat het voor iedereen toegankelijk maken van bestaande openbare gebouwen heel hoog
scoort, ook als dit botst met andere belangen. Slechts 8% gaf aan dat het onderwerp toegankelijkheid voor hen geen
prioriteit heeft. Er blijkt geen sterke afwijking van de resultaten per leeftijdscategorie.
Uit de jeugdenquête blijkt een sterke voorkeur voor zorgen voor toegankelijkheid voor iedereen, bij nieuwe
ontwikkelingen. De keuze voor het aanpassen van bestaande openbare ruimte en gebouwen, ook als het veel geld
kost, scoort aanzienlijk lager.
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Resultaat voorkeurskeuze volwassenen, naar leeftijd:

Conclusie: De toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte wordt heel belangrijk gevonden, bij nieuwe
ontwikkelingen moet hier direct rekening mee worden gehouden.
4.4.
-

-

Bloemlezing uit de vrije reactie van de respondenten:
Veel inwoners geven aan naar (volle) tevredenheid te wonen. Een aantal geeft aan dat er altijd wel zaken voor
verbetering vatbaar zijn.
Een aantal inwoners maakt zich zorgen over de leefbaarheid van hun dorp in de toekomst.
Een aantal zaken wordt genoemd als reden om te verhuizen:
• Gebrek aan openbaar vervoer
• Gebrek aan basisvoorzieningen (winkels)
• Te weinig woningen voor zowel jongeren als ouderen (Knarrenhof)
Diverse malen is aangegeven dat De Goorn en Avenhorn worden voorgetrokken boven de andere kernen.
Te hard rijden in de kernen en de hoge parkeerdruk wordt regelmatig genoemd als minpunt.
Ook is diverse malen opgenoemd dat het onderhoud aan straten, stoepen (ongelijke tegels, onkruid en
overhangende takken waardoor de stoep te smal wordt), groen en speelplaatsen te wensen over laat. Er zijn te
weinig bankjes en afvalbakken en te veel honden/paardenpoep op de weg.
Regelmatig is opgenoemd dat men graag meer bomen wil.
Overlast van jeugd (vernielingen, drugs en vuurwerk), kachels en vuurkorven.
Enkele malen is aangegeven dat de woonomgeving wordt aangetast door de agro industrie (gif en lawaai).

Eindconclusie thema Gezondheid:
Er wordt geen specifieke zorg geuit ten aanzien van de gezondheid van inwoners en fysieke leefomgeving
van Koggenland. Wel is men van mening dat het gezondheidsbelang altijd moet worden meegewogen door
de gemeente, waarbij dit belang zwaarder mag wegen dan andere belangen - maar niet ten koste van alles.
De toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte wordt heel belangrijk gevonden, bij nieuwe
ontwikkelingen moet hier direct rekening mee worden gehouden.
Ten aanzien van de rol van de gemeente wordt vooral verwacht: informeren, inspireren en faciliteren.
Uitkomst: Scenario 2.
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5. Duurzaamheid
5.1.

Duurzaamheid algemeen (hoe belangrijk vinden mensen het klimaat vraagstuk)

Ruim driekwart van de respondenten vindt het belangrijk om bij te dragen aan het beperken van klimaatproblemen.
Bijna 20% vindt dit niet zo belangrijk en ruim 10% vindt het juist heel belangrijk.
Bij de jeugd heeft slechts 5% aangegeven duurzame energie niet zo belangrijk te vinden.
Ruim 40% van de volwassenen vindt dat het bedrijfsleven in eerste instantie aan zet is voor het succesvol laten
verlopen van het klimaatakkoord. Daarnaast vindt ruim 30% dat de overheid meer moet stimuleren en waar nodig
verplichten. De rest van de respondenten, ruim een kwart, denkt dat het succesvol laten verlopen van het
klimaatakkoord in eerste instantie de eigen verantwoordelijkheid van inwoners is.
Conclusie: Duurzame energie wordt belangrijk gevonden in Koggenland, er wordt een belangrijke rol toebedeeld aan
het bedrijfsleven en de overheid voor het slagen van het klimaatakkoord.
5.2.

Draagvlak voor duurzame energie

Uit de enquête blijkt dat er onder inwoners het meeste draagvalk is voor duurzame opwek via energie uit zon. Van
de inwoners geeft ruim twee derde hier de voorkeur aan boven energieopwekking via wind of via verbranding van
biomassa.

Ook uit aanvullende vragen blijkt een voorkeur voor zonne-energie. Slechts 5% van de inwoners vindt dat er zo min
mogelijk zonnepanelen moeten komen. De meeste inwoners vinden dat er niet te veel zonnepanelen moeten komen
en alleen op daken (65%). Ruim 30% van de inwoners is voor zoveel zonnepanelen als nodig en wil ook de aanleg van
grote zonneparken mogelijk maken. Voor energieopwekking via wind is minder draagvlak. Daarvan vindt slechts 7%
dat er ook grote windparken mogelijk moeten worden gemaakt. Een derde van de inwoners wil helemaal geen extra
windmolens. De meeste inwoners vinden dat windmolens wél kunnen bij bedrijventerreinen en langs wegen.
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Bij de jeugd gaat de voorkeur ook uit naar zonnepanelen, maar alleen op daken. Daarna volgt de keuze voor
windmolens. Slechts een klein deel van de jongeren kiest ook voor zonnevelden in het landelijk gebied.
Conclusie: Er is vooral draagvlak voor zonne-energie op daken en voor windmolens bij bedrijventerreinen en langs
wegen.
NB. In het kader van de RES wordt hier (regionaal) nader onderzoek naar gedaan en vervolg aan gegeven.
5.3.

Energiebesparing woning & woning van het gas af

De meeste inwoners geven aan energiebesparing van de eigen woning van belang te vinden. Slechts 6% geeft aan dit
niet belangrijk te vinden. 60% geeft aan dit belangrijk te vinden, maar te duur. Ruim een derde van de inwoners
neemt ook graag besparende maatregelen ook al kost dit best veel geld.
Wanneer woningen van het gas af moeten, heeft 25% de voorkeur voor een collectief warmtenet. De overige
inwoners voelen meer voor een individuele oplossing middels elektrische verwarming, een warmtepomp. Inwoners
zien het meest op tegen de kosten van ‘van het gas af’ moeten (ruim 66%), gevolgd door de rompslomp van
verbouwingen (21%) en niet weten hoe de nieuwe methoden werken (13%). Hieruit valt op te maken dat een
financiële tegemoetkoming waarschijnlijk de meest effectieve prikkel is om inwoners aan te zetten tot maatregelen
voor verduurzaming.
Conclusie: Energiebesparing van de eigen woning wordt belangrijk gevonden, maar de zorg ligt vooral bij de kosten
om dat mogelijk te maken.

5.4.

Mobiliteit

Meer dan de helft van de inwoners geeft aan dat de autobereikbaarheid van Koggenland erg belangrijk is. Een ruim
kwart zou bij betere openbaar vervoer verbindingen de auto willen laten staan en ruim een op de vijf wil dit bij
snellere/veilige fietsroutes. De meningen over elektrisch rijden zijn verdeeld: de groep die het niet belangrijk vindt is
ongeveer even groot als de groep die voor bijvoorbeeld meer laadpalen is. Een minderheid van de inwoners (13%)
loopt warm voor maatregelen als zelfrijdende auto’s via 5G.
Bij de jeugd valt op dat twee derde van de ondervraagden met het openbaar vervoer zou gaan als dat mogelijk was.
Toch geeft een derde aan evengoed gehaald en gebracht te worden met de auto, ook als het openbaar vervoer zou
zijn geoptimaliseerd.
Conclusie: Autobereikbaarheid is en blijft belangrijk in Koggenland.

5.5.

Hergebruik

Veel draagvlak lijkt er voor hergebruik van materialen. Bijna driekwart van de inwoners geeft aan dat het belangrijk
is zo min mogelijk weg te gooien en meer te recyclen en repareren. De meeste inwoners erkennen het nut van
gescheiden inzamelen, slechts 1 op de 10 denkt dat dit toch niet werkt. Inwoners zijn geen voorstander van meer
betalen wanneer je meer afval produceert (afvalstoffenheffing), slechts 15% is hier vóór.
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Uit de respons vanuit de jeugd blijkt ook duidelijk dat het belangrijk is zo min mogelijk weg te gooien en meer te
recyclen of laten repareren.
Conclusie: Een goede afvalscheiding en recycling wordt belangrijk gevonden.

5.6.

Natuur & milieu

Van de inwoners is ruim een kwart tevreden over het openbaar groen in de gemeente zoals het nu is. Van de overige
inwoners vindt de helft dat het goed zou zijn dat er meer gebieden voor natuurontwikkelingen bestemd zouden
worden en de andere helft dat bij ontwikkelingen rekening gehouden moet worden met biodiversiteit en natuur.
Ruim 40% van de ondervraagde inwoners vindt dat geluids- en lichthinder verminderd kan worden. En 57% vindt dat
de gemeente ondernemers moet aanspreken op het gebruik van gif- of meststoffen.
Ook uit de jeugdenquête komt de wens naar voren voor meer ruimte voor natuur in Koggenland.

Conclusie: Natuur(-ontwikkeling), biodiversiteit en beperking van het gebruik van gif- en meststoffen staan hoog in
het vaandel bij de respondenten.

5.7.

Beeld van de toelichting & opmerkingen

Er was de mogelijkheid zelf een toelichting te geven
en/of opmerkingen mee te geven. De woordwolk
hiernaast laat de 100 meest opgeschreven termen
zien. Vervolgens worden 10 van deze termen
uitgelicht.
1) Overheid valt op. Hierover wordt opgemerkt
dat sprake is van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid
van
bedrijfsleven,
inwoners en overheid. Hierbij is de overheid aan
zet om te sturen, handhaven, verlichten en ook
om te faciliteren/stimuleren, ook middels
subsidies.
Verder wordt de term overheid gebruikt bij
kritische geluiden over het klimaatakkoord.
Deze inwoners vinden dat het geen nut heeft op
microniveau
van
de
inwoner
het
klimaatprobleem aan te pakken.
Verder wordt wisselend beleid genoemd; de
overheid moet duidelijkheid geven.
2) Gas springt er ook uit en wordt veel genoemd.
Maar er is niet een lijn. Regelmatig wordt
genoemd dat inwoners al van het gas af zijn of
dat zij hier helemaal niet tegen op zien. Ook
vaak genoemd dat de opties /alternatieven om
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van het gas af te gaan nu nog niet ideaal zijn. En ook vaak genoemd dat van het gas af in Nederland onnodig is,
gas relatief schoon en om ons heen gaan er zelfs landen over op gas.
3) (Grote) en bedrijven worden ook veel genoemd. Deze worden vooral genoemd in de context dat zij
verantwoordelijkheid moeten nemen en als eerst aan zet zijn. In mindere mate wordt ook genoemd dat de
overheid hen moet stimuleren dan wel verplichten, en dat inwoners en bedrijven dan volgen.
4) Verantwoordelijkheid wordt ook veel genoemd. En overall in de context ‘iedereen is verantwoordelijk’, met een
toevoeging wat er nodig is om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen: overheid die ondersteunt/stimuleert,
begrijpelijke regels, ‘de ander’ doet ook mee, etc.
5) Energie wordt veel genoemd, maar zonder een echte lijn, veelal als toelichting op de vragen over wind-/zonneenergie wordt de optie van voorkeur toegelicht. Dat het woord zoveel voorkomt, is ook een beetje vertekend
doordat ook ‘kernenergie’ werd meegeteld omdat dit ook het woord energie omvat. Dus eigenlijk een
onbedoelde dubbele telling.
6) Gemeente wordt ook regelmatig genoemd, maar in verschillende context: soms als bestuurlijk orgaan en soms
als de geografische aanduiding van het woongebied van de inwoner. Qua bestuurlijk orgaan wordt een aantal
keer de rol van de gemeente bij de verhuur van huizen genoemd i.r.t. verduurzaming. Ook wordt de noodzaak
voor beleid genoemd, een regiefunctie. Hierbij is er ook niet één lijn te ontwaren. De ene inwoner vindt de
gemeente te afwachtend, de ander wil dat de gemeente verplichtingen stelt en weer een ander vindt zo min
mogelijk opleggen beter.
7) Kernenergie wordt ook regelmatig aangehaald (ca. 25 respondenten). Sommige inwoners geven aan dit te
missen bij de keuzemogelijkheden in de enquête en andere geven aan hierin de toekomst te zien qua
energievoorziening.
8) Waterstof wordt ook met enige regelmaat genoemd (ca. 15 respondenten), als alternatief voor bijvoorbeeld
warmtepomp en voor energieopslag.
9) Warmtepomp wordt ook vaak genoemd en heel verschillend ervaren. Inwoners merken op dat ze al een
warmtepomp hebben, er ook isolatie nodig is, meer voor andere alternatieven voor verwarming van hun huis te
voelen, welke nadelen er zitten aan warmtepompen (lawaai, oude huizen worden er niet warm genoeg mee,
etc.). Er is dus niet echt één lijn.
10) Gemeente wordt ook regelmatig genoemd, maar in verschillende context: soms als bestuurlijk orgaan en soms
als de geografische aanduiding van het woongebied van de inwoner. Qua bestuurlijk orgaan wordt een aantal
keer de rol van de gemeente bij de verhuur van huizen genoemd i.r.t. verduurzaming. Ook wordt de noodzaak
voor beleid genoemd, een regiefunctie. Hierbij is er ook niet één lijn te ontwaren. De ene inwoner vindt de
gemeente te afwachtend, de ander wil dat de gemeente verplichtingen stelt en weer een ander vindt zo min
mogelijk opleggen beter.
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Eindconclusie thema Duurzaamheid:
-

De meeste inwoners willen bijdragen aan het beperken van klimaatproblemen. Wel vinden ze dit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, (grote) bedrijven en overheid. Ze zijn verdeeld over
wie verantwoordelijkheid hoort te nemen en wie welke rol heeft. Van de overheid wordt in het algemeen
een sturende en faciliterende rol verwacht en duidelijkheid in het beleid. Van grote bedrijven wordt
verwacht dat zij voorop lopen en zich als eerste actief inzetten.

-

Er is overall meer draagvlak voor zonne-energie dan voor windenergie, maar dan wel vooral voor zon op
daken. Voor opwek van windenergie langs wegen en bedrijventerreinen is ook relatief veel draagvlak.

-

Een deel van de inwoners gelooft dat kernenergie de oplossing is voor de toekomstige
energievoorziening.

-

Een deel van de inwoners gelooft in innovatie en de toepasbaarheid van waterstof in de energietransitie.

-

‘Van het gas af’ houdt de inwoners bezig. Hierbij zijn de meningen over nut en noodzaak en het ‘hoe’
uiteenlopend.

-

Er lijkt veel draagvlak voor een meer circulaire economie waar spullen worden gerecycled en
gerepareerd.

-

Inwoners vinden natuur en biodiversiteit belangrijk en willen hier ruimte aan geven en rekening mee
houden bij gebiedsontwikkeling.

-

Auto-bereikbaarheid is belangrijk voor inwoners en de alternatieven als openbaar vervoer, fiets en
toekomstige inventieve manieren van autorijden kunnen (nog) niet op heel veel aanhang rekenen.
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