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1 Inleiding
Er zijn veel initiatieven om op een duurzame wijze te wonen, werken en leven.
Bijvoorbeeld door het recyclen van afval, het besparen van energie, milieubewust
te eten en boodschappen te doen. Dit om milieuvervuiling tegen te gaan en om
ook in de toekomst op een leefbare, gezonde en veilige manier te kunnen leven.
Het gaat hier om initiatieven van de burgers zelf. Tegelijk neemt ook de overheid
initiatieven om op een milieuvriendelijke manier energie op te wekken. Zo zet de
Provincie Groningen in op een bundeling van energieprogramma’s, om te werken
aan een schone en zuinige provincie (Provincie Groningen, 2016)1.
Hoe bewust zijn Groningers anno 2016 zelf bezig met het milieu en
energiebesparing? En in hoeverre zijn ze bereid hun dagelijks leven in te richten
op een duurzame samenleving? Het Sociaal Planbureau Groningen (SPG) heeft
deze vragen voorgelegd aan het Groninger Panel en biedt daarmee inzicht in de
gedragingen, ervaringen en meningen van burgers.

Groninger Panel
Het Groninger Panel bestaat uit ruim 3.300 inwoners van de provincie Groningen
en geeft daarmee een goed beeld van de Groninger bevolking van 18 jaar en
ouder. Medio 2015 zijn de panelleden gevraagd over welke onderwerpen zij
interessant vinden om aan bod te laten komen in een onderzoek. Duurzaamheid
en energietransitie waren één van de onderwerpen die naar voren kwam.
Alle panelleden ontvingen begin februari 2016 een uitnodiging voor een digitale
enquête over duurzaamheid en energiebesparing. Diezelfde maand hebben 1.698
leden de vragenlijst ingevuld. De vragenlijst bestond uit vier thema’s:
1. Groningers en zorgen om het milieu
2. Groningers en energie/duurzaam gedrag
3. Groningers en duurzaamheid in de buurt
4. Groningers over milieu- en energiebeleid

Het begrip ‘Duurzaamheid’
Duurzaamheid is een complex begrip en kan voor mensen veel verschillende
betekenissen hebben. De meest gebruikte definitie van een duurzame
ontwikkeling is die van de Brundtland Commissie (1987): “Duurzame ontwikkeling
is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder
het vermogen aan te tasten om te voorzien in de behoeften van de toekomstige
generaties”. Centraal staat de samenleving op een dergelijke manier inrichten
zodat zowel de huidige als toekomstige generaties goed kunnen wonen en leven
(GDI, 2015). Gezien de toegenomen milieuproblematiek en bijbehordende
klimaatveranderingen wordt duurzaamheid steeds vaker gerelateerd aan milieu
en energie.

1

Drie voorbeelden hieruit zijn (1) het ‘Programma Energietransitie 2016-2019’ wat zich
ten doel stelt om de komende jaren de overgang naar duurzaam energiegebruik
versnellen, (2) ‘Energy Valley’ wat de provincie omschrijft als ‘samenwerken aan een
sterke energiesector’ en (3) ‘Bewust omgaan met energie’.
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Waar denken Groningers aan bij het begrip ‘duurzaamheid’? Dit is een van de
eerste vragen die aan het Groninger panel is gesteld (figuur 1.1). Ook uit de
omschrijvingen van Groningers blijk dat duurzaamheid een complex begrip is dat
veel verschillende associaties oproept. Vooral onderwerpen verwant met energie
en milieu of een combinatie hiervan worden vaak genoemd.
Figuur 1.1: Groningers over ‘duurzaamheid’

‘Energie’ is duidelijk het eerste waar Groningers aan
denken bij het begrip duurzaamheid. Niet alleen ‘energie’
op zichzelf maar ook in combinatie met andere begrippen
zoals ‘zonne-energie’, ‘windenergie’, ‘energiezuinig’ en
‘energiebesparing’. Ook veelgenoemde onderwerpen als
‘minder’ en ‘zuinig’ hebben betrekking op ‘energie’ in
relatie tot gebruik.

Veel Groningers denken bij het begrip
duurzaamheid ook aan milieuvriendelijke
oplossingen. Dit doen ze door alternatieve
energiebronnen of andere oplossingen te
benoemen. Zo zijn bijvoorbeeld onderwerpen als
‘zonnepanelen’, ‘afval scheiden/recyclen’, ‘groen’,
‘biologisch’ en ‘windmolens’ veel genoemd.

Andere onderwerpen die Groningers
noemen in relatie tot duurzaamheid
hebben te maken met het milieu. Zo
worden onderwerpen als ‘milieu’,
‘milieubewust’, ‘natuur’ en ‘klimaat’ veel
genoemd door de panelleden.

Vrijwel alle onderwerpen die in figuur 1.1 worden genoemd, zijn aan bod
gekomen in de vragenlijst. Achtereenvolgens behandelen de hoofdstukken 2 t/m
5 deze thema’s. Hoofdstuk 2 gaat in op Groningers en hun zorgen over het milieu.
Hoofdstuk 3 beschrijft het duurzaam gedrag van Groningers en duurzaam gedrag
en hoofdstuk 4 hoe Groningers denken over duurzaamheid binnen de buurt.
Hoofdstuk 5 geeft de meningen van Groningers over het milieu- en energie beleid.
Het laatste hoofdstuk schetst enkele conclusies.
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2 Groningers en zorgen over het milieu
Uit landelijk onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlandse bevolking
zich zorgen maakt over het milieu. Bijna twee derde van de Nederlanders maken
zich zorgen om de toekomst (CBS, 2010) en zeven op de tien Nederlanders zijn
bezorgd over het milieu en klimaatveranderingen (I&O Research, 2015). In welke
mate maken Groningers zich zorgen om het milieu?

In het kort





Een ruime meerderheid van de Groningers (65%) maakt zich zorgen over
het milieu en de klimaatveranderingen.
Deze zorgen hebben vooral betrekking op de ontwikkeling van
klimaatveranderingen voor toekomstige generaties. Ook milieuvervuiling,
het broeikaseffect en stijging van de zeespiegel worden genoemd als
punten van zorg.
De meeste panelleden vinden dat media de milieuproblematiek niet
groter maken dan het daadwerkelijk. Ruim een kwart (28%) vindt dat wel.

Veel zorgen over het milieu en klimaatveranderingen
Groningers maken zich zorgen over het milieu; maar liefst twee derde van de
panelleden geven aan zich ongerust te maken over het milieu en
klimaatveranderingen (figuur 2.1). Dit percentage komt overeen met de landelijke
cijfers uit 2010 en 2015, toen respectievelijk 63% en 70% van de Nederlanders
zich zorgen maakte (CBS, 2010; I&O Research, 2015). Groningers met een hoger
opleidingsniveau (69%) en vrouwen (68%) maken zich over het algemeen wat
meer zorgen over het milieu en klimaatveranderingen.
Figuur 2.1: Zorgen om milieu en klimaatveranderingen

8%
Ja
27%

Nee
65%

neutraal/weet niet

Ruim 1.000 panelleden hebben hun antwoord toegelicht. Er waren veel uitingen
van zorgen om toekomstige generaties door klimaatveranderingen. Net als zorgen
over milieuvervuiling, het broeikaseffect en stijging van de zeespiegel. Ook het
belang en de urgentie van milieubehoud werd veel benadrukt. Enkele reacties van
panelleden:
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‘’Als we zo doorgaan met de wereld te vervuilen,
laten we een ongezond leefklimaat achter voor onze
kinderen.’’

‘’De volgende generatie(s) worden
opgezadeld met de gevolgen van de
opwarming en vervuiling van onze
planeet. Ik ben wel degelijk van mening
dat wij verantwoordelijk zijn voor de
klimaatveranderingen.’’

‘’Een beetje wel, vooral als je leest hoe snel
de opwarming van de aarde gaat. Ik
realiseer me ook dat het klimaat in de loop
van de tijd verandert. Wat bij die natuurlijke
veranderingen hoort en welke verandering
komt door het ingrijpen van de mens is naar
mijn idee niet duidelijk.’’

‘’De mens is ondergeschikt aan klimaatverandering. Het
klimaat is altijd in beweging en verandert constant. We
dienen als mens bewust om te gaan met het milieu. En een
balans te zoeken in nemen en geven.’’

Ruim een kwart van de panelleden maakt zich geen zorgen (446 panelleden, 27%),
zie figuur 2.1). Zoals een van hen aangeeft: ’Ik maak me niet zo zeer ongerust over
klimaatverandering. Dit is volgens mij van alle tijden. Bovendien hoe groot kan het
aandeel van ons kleine land zijn in verhouding met de wereld.’

De kwaliteit van het milieu moet snel verbeteren
Duidelijk is dat er onder Groningers grote en urgente zorgen bestaan over het
milieu en klimaatveranderingen. Dit komt ook naar voren uit de volgende stelling
die de panelleden is voorgelegd: ’De kwaliteit van het milieu moet snel worden
verbeterd anders is het te laat.’ Een ruime meerderheid is het hiermee eens (62%);
dit geldt vooral voor vrouwen (67%), jongeren (68%) en hoger opgeleiden (65%).
Figuur 2.2: Stelling: de kwaliteit van het milieu moet snel worden verbeterd, anders is het
te laat)

10%
(helemaal) eens
26%

neutraal
62%

(helemaal) oneens

Invloed van de media
Een veel gebruikt argument van ‘tegenstanders’ in het milieudebat is dat media,
zoals krant en televisie, het milieuprobleem groter maken dan het daadwerkelijk
is. Reden is dat uitgebreide media-aandacht voor een bepaald onderwerp bij
mensen kan leiden tot angst en zorgen over het betreffende onderwerp (Paton,
2005). Vanuit dit oogpunt is aan de panelleden de volgende stelling voorgelegd:
‘De klimaatveranderingen worden in de media groter gemaakt dan het
daadwerkelijk is’.
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De meeste panelleden delen deze mening niet (44%). Maar bijna een op de drie
Groningers is het hier wel mee eens. Mannen (36%), ouderen (40%) en lager
opgeleiden (36%) zijn het iets vaker met deze stelling eens en vinden dat de media
de problematiek opblaast en groter maakt dan het daadwerkelijk is.
Figuur 2.3: Stelling: Media maakt problematiek groter dan het werkelijk is

6%
28%

(helemaal) eens
neutraal

44%

(helemaal) oneens
22%

weet niet/geen mening

Een stelling die in 2010 door het CBS onder de Nederlandse bevolking is uitgezet
geeft vergelijkbare uitkomsten: ‘De aandacht voor het broeikaseffect is sterk
overdreven’. Toen was 34% van de Nederlanders het eens met deze stelling. Het
ging in dat geval niet specifiek over de media, maar ook deze stelling gaat in op de
overdrijving van de klimaatveranderingen en het broeikaseffect.
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3 Groningers en duurzaam gedrag
Duidelijk is dat er onder Groningers grote en urgente zorgen bestaan over het
milieu en klimaatveranderingen (hoofdstuk 2). Voelen zij zichzelf verantwoordelijk
en nemen zij (energiebesparende) maatregelen om bij te dragen aan een
milieubewuste samenleving? Dit hoofdstuk schetst de maatregelen die Groningers
zelf nemen en de redenen die zij hiervoor hebben. Tot slot wordt ingegaan op hoe
milieubewust Groningers zichzelf vinden.

In het kort






De meeste woningeigenaren hebben dubbelglas in hun eigen woning
(91%). Ruim de helft heeft groene stroom en/of gevelisolatie. Relatief veel
woningeigenaren zijn van plan om zonnepanelen en/of een slimme
thermostaat aan te schaffen.
Veel Groningers scheiden hun afval (92%) of gebruiken spaarlampen
(82%). Biologische producten worden wat minder frequent gekocht (33%).
Groningers nemen vooral (energiebesparende) maatregelen om een
bijdrage te leveren aan een milieubewuste samenleving of omdat het ze
een goed gevoel geeft.
Gemiddeld geven panelleden zichzelf een 6,9 voor de mate waarin zij
zichzelf milieubewust vinden. Ouderen vinden zichzelf milieubewuster
dan jongvolwassenen.

Energiezuinige maatregelen van huiseigenaren
Welke energiebesparende maatregelen worden momenteel al toegepast in
woningen in Groningen? Voor een aantal verschillende maatregelen is aan
panelleden met een koopwoning gevraagd of ze van plan zijn deze maatregel te
nemen of al hebben genomen voor hun woning.
Figuur 3.1: Energiebesparende maatregelen onder woningeigenaren (N=1.327)

Dubbelglas/HR++(+) glas

91%

Groene Stroom

59%

Gevel isolatie
Zonnepanelen
Slimme thermostaat
(Toon)

Ja

25%
18%

8%
24%

20%

26%
19%

30%
49%

56%
Nee

Niet mogelijk

4%

12% 5%
21%
6% 7%

62%

7%

Van plan
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9%

56%

Palletkachel 4% 6%
Warmtepomp

5%

17%
17%

11%
19%

niet bekend

Een maatregel die vaak wordt genomen, is het plaatsen van dubbelglas en/of
HR++(+) glas; negen van de tien woningeigenaren hebben dat gedaan in hun huis.
Recent onderzoek van Bouwend Nederland (2015) laat zien dat een vergelijkbaar
percentage (88%) van de Nederlandse huishoudens met een koopwoning dit heeft.
Ook groene stroom en gevel isolatie blijken maatregelen die populair zijn onder
Groningers. Zonnepanelen en de aanschaf van een ‘slimme’ thermostaat zijn
maatregelen die door wat minder woningeigenaren zijn genomen. Wat wel opvalt,
is dat relatief veel Groningers van plan zijn deze maatregelen te nemen
(respectievelijk 24% voor zonnepanelen en 20% voor een slimme thermostaat).
Een warmtepomp en een palletkachel zijn maatregelen die door weinig
Groningers worden genomen. Naar verhouding zijn ook veel mensen hier niet
mee bekend.
Wat opvalt, is dat voor de meeste maatregelen geldt dat deze vooral genomen
worden door hoger opgeleiden en mensen in de leeftijdscategorie 35 tot 64 jaar.
Zonnepanelen worden vaker genomen door woningeigenaren in
plattelandsgebieden dan in de stad.

Milieubewust gedrag onder Groningers
Naast energiebesparende maatregelen voor woningen, kunnen mensen ook op
andere manieren energie besparen en milieubewust leven. De voornaamste
manier waarop Groningers bezig zijn met het milieu is door het scheiden van afval
zoals papier, glas en plastic. Meer dan negen op de tien panelleden geven aan dit
altijd of vaak te doen. Ook het gebruiken van spaar/LED verlichting is populair
onder Groningers; acht van de tien panelleden gebruiken deze vaak of altijd. Het
kopen van biologische producten of het letten op milieuvriendelijkheid bij
aankoop van producten is iets wat minder frequent gebeurt.
Figuur 3.2: Milieubewust gedrag onder Groningers
Afval scheiden (papier, glas, plastic)

68%

Gebruik spaar/LED verlichting

41%

Kleding wassen op lage temperatuur
Fietsen/carpool/openbaar vervoer

24%
41%

31%
15%

30%

Letten op milieuvriendelijkheid van
6%
producten

27%

Kopen biologische producten 5%

28%

0%

33%

20%
Altijd

39%
35%
40%
Vaak

12%
16%

24%

4%

18%
30%
28%
32%

60%
Soms

80%

100%

Zelden/nooit

Als we kijken naar achtergrondkenmerken, dan valt vooral op dat ouderen over
het algemeen wat meer maatregelen nemen om energie te besparen en
milieubewust te leven. Ook vrouwen, hoger opgeleiden en mensen uit de stad
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nemen relatief meer maatregelen om een bijdrage te leveren aan een duurzame,
milieubewuste samenleving.
Zes jaar geleden is door het CBS in het onderzoek ‘Milieu van later, wiens zorg nu?’
(2010) eveneens gevraagd naar milieubewust gedrag onder burgers. Afval
scheiden (87% in NL, 92% in Gr) en gebruik van spaar/LED verlichting (64% in NL,
82% in Gr) gebeurde in 2010 onder Nederlanders minder frequent dan in 2016
onder Groningers. Ook lagen de percentages in 2010 aanzienlijk lager voor het
kopen van biologische producten. Nog geen twee op de tien Nederlanders gaven
in 2010 aan vaak of altijd biologische producten te kopen. Deze verschillen
kunnen grotendeels verklaard worden door het groeiende aanbod van biologische
producten en de toenemende aandacht voor milieubewust gedrag van burgers in
de afgelopen zes jaar.

Redenen om milieubewust te leven
Wat zijn de voornaamste redenen voor Groningers om wel of geen rekening te
houden met het milieu? Ruim acht op de tien Groningers vinden het belangrijk
een bijdrage te leveren aan een milieubewuste samenleving en twee derde van de
Groningers voelen zich zelfs verplicht om zoveel mogelijk rekening te houden met
het milieu. Driekwart van de Groningers geeft aan dat het een goed gevoel geeft
om rekening te houden met het milieu.
Figuur 3.3: Stellingen over milieubewust leven.

Belangrijk om bijdrage te leveren aan een
milieubewuste samenleving
Geeft goed gevoel om rekening te houden met
milieu

85%
74%

Voelt verplicht milieubewust te leven

21%

65%

Alleen milieubewust leven indien het weinig geld
kost
Kost teveel moeite milieubewust te leven

13%

21%

29%

12%

Te weinig tijd om milieubewust te leven 6%

24%

25%

62%

18%

76%
87%

20%
(helemaal) eens

40%

60%

neutraal

80%

100%

(helemaal) oneens

Voor de helft van de panelleden is geld geen reden om wel of niet milieubewust
te leven. Echter, voor twee op de tien Groningers (21%) is dit wel van belang, zij
zijn het eens met de stelling ‘ik wil alleen milieubewust leven indien het weinig
geld kost’. Slechts een klein deel van de panelleden vindt dat milieubewust leven
te veel moeite kost (12%).
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10%

49%

Energieverbruik verminderen heeft toch geen
5% 8%
nut
0%

5%

Wanneer we kijken naar verschillen in achtergrondkenmerken dan vallen de
volgende aspecten op:
- Vrouwen (68%), ouderen (72%) en hoger opgeleiden (68%) voelen zich
vaker verplicht om rekening te houden met het milieu.
- Vrouwen (77%) en hoger opgeleiden (77%) geven vaker aan dat het een
goed gevoel geeft wanneer zij rekening houden met het milieu.
- Jongeren (18%) en lager opgeleiden (14%) geven iets vaker aan dat
milieubewust leven te veel moeite kost en dat ze hier te weinig tijd voor
hebben.
- Jongeren (33%) en lager opgeleiden (25%) geven vaker aan zich alleen
milieubewust te willen gedragen wanneer het weinig geld kost.

Hoe milieubewust vinden Groningers zichzelf?
Om na te gaan hoe milieubewust Groningers zichzelf vinden, is aan de panelleden
gevraagd zichzelf hiervoor een rapportcijfer te geven. Gemiddeld beoordelen de
panelleden zichzelf met een 6,9. Wat opvalt, is dat het gemiddelde rapportcijfer
oploopt naarmate de panelleden ouder zijn; 65-plussers geven zich een 7,1,
terwijl dit onder jongvolwassenen (18 tot 34 jaar) gemiddeld een 6,5 is. Twaalf
procent van de panelleden geeft zichzelf een onvoldoende.
Figuur 3.4: Verdeling rapportcijfer

Figuur 3.5: Rapportcijfer naar Leeftijd
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Nemen mensen met een hoger rapportcijfer ook daadwerkelijk meer maatregelen
die bijdragen aan een milieubewuste samenleving? Ja, blijkt uit figuur 3.6.
Panelleden met een bovengemiddeld rapportcijfer geven vaker aan maatregelen
te nemen dan panelleden met een beneden gemiddeld rapportcijfer. De meeste
Groningers lijken dus een realistisch zelfbeeld te hebben. Het rapportcijfer wordt
lager naarmate het milieubewuste gedrag minder frequent wordt. Ditzelfde
patroon wordt gevonden bij energiebesparende maatregelen voor de woning,
zoals het gebruiken van groene stroom, aanschaf gevel/dak/vloer isolatie,
zonnepanelen en dubbel en/of HR++(+) glas.
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Figuur 3.6: Relatie rapportcijfer met daadwerkelijk gedrag
8,5
8
7,5
7
6,5
6
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5
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4 Groningers en duurzaamheid in de buurt
Binnen de huidige Nederlandse samenleving is een sterke ontwikkeling in gan
gezet waarbij burgers steeds meer zelf initiatieven moeten nemen. De overheid
verwacht van burgers dat ze zich steeds meer inzetten voor hun eigen buurt.
Vanuit dit oogpunt is in dit hoofdstuk aandacht besteed aan buurtinitiatieven
gericht op duurzaamheid en milieubesparende maatregelen. In hoeverre hebben
Groningers interesse in duurzame buurtinitiatieven? En hoe is het volgens hen
gesteld met de ‘duurzaamheid’ binnen de eigen woonbuurt?

In het kort






Een ruime meerderheid van de Groningers wil graag geïnformeerd
worden over initiatieven gericht op het verbeteren van het milieu in de
eigen buurt. Eén op de vijf panelleden wil ook actief deelnemen.
De voornaamste reden om mee te doen aan een buurtinitiatief is om zo
een bijdrage te leveren aan het milieu. Ruim een kwart wil deelnemen
omdat het leuk is iets met buurtgenoten te ondernemen.
Eén op de acht Groningers vindt dat er in de eigen buurt veel aandacht
wordt besteed aan het milieu. Ruim de helft van de panelleden ziet graag
meer zonnepanelen in de buurt, iets minder dan een kwart ziet graag
(meer) windmolens in de omgeving.

Buurtinitiatieven: milieu georiënteerd
Wanneer er in de eigen woonbuurt een initiatief zou plaatsvinden dat zich richt op
het verbeteren of behouden van het milieu, wil vier op de vijf panelleden graag
meer weten of zelf meedoen aan dit initiatief. Vraag is in welke mate zij zelf een
(actieve) bijdrage zouden willen leveren?
Figuur 4.1 laat zien dat de meeste Groningers alleen geïnformeerd willen worden
(79%) of vrijblijvend deel willen nemen aan een initiatief (61%). Het aantal
mensen dat actief wil deelnemen (20%), samen wil werken met buurtbewoners
om het initiatief tot stand te brengen (28%) of zelf een duurzaam initiatief wil
opzetten (4%) is aanzienlijk minder. Van de Groningers zouden een op de tien
mensen een financiële bijdrage willen leveren aan een duurzaam buurtinitiatief.
Deze resultaten komen overeen met eerder onderzoek van het Sociaal
Planbureau Groningen (Overheidsparticipatie. Verwachtingen van bewoners,
2015). Daaruit bleek dat relatief weinig burgers zelf een initiatief willen
ontwikkelen en dat de meerderheid van de Groningers vindt dat gemeenten met
bewoners moet samenwerken om buurtinitiatieven te realiseren.
Wat opvalt, is dat vooral hoger opgeleiden aangeven deel te willen nemen aan
een mogelijk buurtinitiatief (zowel actief als vrijblijvend). Ouderen en hoger
opgeleiden zijn wat vaker bereid een financiële bijdrage te leveren.
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Figuur 4.1: In welke mate willen Groningers deelnemen aan een buurtinitiatief
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Van alle respondenten heeft 7% (119 panelleden) al eens meegedaan aan een
initiatief om de buurt energiezuiniger of milieubewuster te maken. Iets minder
dan de helft van deze mensen (48%) vond dit initiatief succesvol, 27% vond het
initiatief niet succesvol en 26% weet dit (nog) niet.

Redenen om deel te nemen aan buurtinitiatieven
Aan de panelleden is ook gevraagd waarom hij/zij deel zou willen nemen aan een
initiatief in de buurt gericht op het verbeteren of behouden van het milieu. De
voornaamste reden is om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het milieu (87%).
Voor vier op de tien respondenten is daarnaast de mogelijkheid om geld te
besparen een aantrekkelijke reden om deel te nemen. Opvallend is dat een
minderheid van de Groningers aangeeft deel te willen nemen aan een
buurtinitiatief omdat het leuk is iets met buurtgenoten te ondernemen (28%) of
omdat ze dit zien als een verplichting namens de buurt (14%). Uit eerder
onderzoek blijkt namelijk dat juist gemeenschappelijke doelen en een gedeelde
identiteit binnen een buurt de belangrijkste redenen zijn voor mensen om
gezamenlijk ergens actie voor te ondernemen of initiatieven op te zetten(Cremer
& De Vught, 1999).
Wat verder opvalt is dat:
- Hoger opgeleiden (31%) vaker aangeven mee te willen doen aan een
duurzaam buurtinitiatief omdat ze het leuk vinden samen met
buurtgenoten iets te ondernemen. Ouderen (22%) zien het wat vaker als
een verplichting om namens hun buurt deel te nemen.
- Deelnemen aan een buurtinitiatief om geld te besparen vooral genoemd
wordt door mannen (49%), jongeren (50%) en lager opgeleiden (54%).
Gemiddeld zegt 44% van de respondenten dit.
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Figuur 4.2: Redenen om mee te doen aan een buurtinitiatief
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Duurzaamheid in de buurt
In de vragenlijst is tevens een aantal stellingen opgenomen die betrekking hebben
op de mate van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid binnen de buurt. Met de
eerste stelling ‘In mijn buurt wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van
het milieu.’ is 12% van de Groningers het (helemaal) eens. Maar de meeste
mensen hebben hier geen zicht op of mening over.
Figuur 4.2: Stellingen over buurt en duurzaamheid
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Wanneer Groningers gevraagd worden naar eventuele verbetering zien we een
opvallend verschil: Bij de stelling ‘Ik zie graag (meer) zonnepanelen in mijn
buurt/dorp’ zijn veel mensen positief (59%) maar bij de stelling ‘Ik zie graag (meer)
windmolens in mijn woonomgeving’ zijn maar weinig Groningers die deze
verbetering zien zitten (23%). Eerder onderzoek van het Sociaal Planbureau
Groningen (Veranderingen in het Groninger landschap, 2014) liet al zien dat veel
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Groningers van mening zijn dat windmolens het Groninger landschap negatief
beïnvloeden. Groningers willen dus niet ten koste van alles milieuvriendelijke
oplossingen in de buurt. Wanneer dit ten koste gaat van het uiterlijk van het
Groninger landschap haken veel mensen af.
Op de stelling: ‘Ik spreek mijn buurtgenoten erop aan wanneer zij afval laten
slingeren’ geven drie op de tien panelleden aan het hier (helemaal) mee eens te
zijn. De stelling ‘Ik spreek mijn buurtgenoten erop aan wanneer zij gebruik maken
van producten die schadelijk zijn voor het milieu’ gaat voor veel Groningers net te
ver, slechts 8% is het hier (helemaal) mee eens.
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5 Groningers over milieu- en energiebeleid
Ruim zes op de tien Groningers vinden dat de milieuproblematiek en
klimaatveranderingen snel moeten worden aangepakt (hoofdstuk 2). Maar wie
zijn hier verantwoordelijk voor? Dit hoofdstuk geeft meer inzicht over hoe
Groningers denken over het milieu- en energiebeleid en wie ze hiervoor
verantwoordelijk vinden.

In het kort






‘Een beter milieu begint bij jezelf’ gaat nog steeds op; acht van de tien
panelleden vinden dat elke burger zelf verantwoordelijk is voor voor het
aanpakken van de milieu-problematiek en het vinden van duurzame
oplossingen. Ook de overheid heeft volgens hen hierin een grote
verantwoordelijkheid.
Zes op de tien Groningers vinden dat de eigen gemeente meer moet doen
om milieuvervuiling tegen te gaan. De meeste inwoners zijn wel tevreden
over de mogelijkheden voor afvalscheiding in hun gemeente (59%).
Gemeente moeten vooral meer inzetten op het meer betrekken van
bewoners bij de plannen en activiteiten gericht op energiebesparende
maatregelen.

Wie heeft de verantwoordelijkheid?
Om er achter te komen wie verantwoordelijk is voor de milieuproblematiek en
klimaatveranderingen is de panelleden de volgende vraag voorgelegd: ‘Het
aanpakken van milieuproblematiek en het vinden van duurzame oplossingen vind
ik een taak voor…?’ De uitkomst op deze vraag geeft aan dat het de
verantwoordelijkheid is van vele partijen (figuur 5.1).
Figuur 5.1: Verantwoordelijk voor aanpakken milieuproblematiek en vinden duurzame oplossingen
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‘Een beter milieu begint bij jezelf’ is een quote die nog steeds op lijkt te gaan.
Ruim acht van de tien panelleden vinden dat er een grote verantwoordelijkheid
ligt bij elke burger. Ook de overheid heeft een grote verantwoordelijkheid in het
zoeken naar duurzame oplossingen. Dit geldt voor de Nederlandse regering, de
provincie Groningen als ook voor de eigen gemeente.
Wat opvalt, is dat naarmate de organisatie verder van de burger af lijkt te staan,
deze minder verantwoordelijk wordt gehouden voor het aanpakken van de
milieuproblematiek en het vinden van duurzame oplossingen. Zo worden de
Verenigde Naties het minst gezien als partij die duurzame oplossingen moet
vinden voor milieuproblemen.

Huidig gemeentelijk beleid
Hoe ervaren Groningers het huidige milieu- en energiebeleid van de eigen
gemeente? Groningers zijn het vooral eens met de stelling dat de gemeente meer
moet doen om de milieuvervuiling tegen te gaan (59%). Vrouwen, jongeren en
hoger opgeleiden vinden dat in iets hogere mate. Daartegenover staat dat
eveneens zes op de tien panelleden vinden dat de gemeente voldoende
mogelijkheden biedt om afval te scheiden (figuur 5.2).
Waar de gemeente vooral meer op moet inzetten, aldus het Groninger panel, is
het meer betrekken van bewoners bij de plannen en activiteiten gericht op
energiebesparende maatregelen. Bijna de helft van de panelleden vindt dat dit nu
onvoldoende gebeurd. Ook geeft de gemeente volgens twee op de vijf panelleden
onvoldoende informatie over energiezuinige maatregelen die men als burger zelf
kan nemen. Één de vijf Groningers vindt overigens dat de gemeente dit nu al
voldoende doet.
Figuur 5.2: Stellingen huidige gemeentlijk energiebeleid
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6 Conclusie en samenvatting
Groningers maken zich grote en urgente zorgen over het milieu en de
klimaatveranderingen. Zeven van de tien Groningers maken zich zorgen over de
toekomst en ruim zes op de tien willen op dit gebied snel verbeteringen zien
voordat het te laat is. Landelijk maakt ongeveer een even groot deel van de
mensen zich zorgen over de toekomst, respectievelijk 63% in 2010 en 70% in 2015
(CBS, 2010; I&O Research, 2015). Deze zorgen hebben vooral betrekking op de
ontwikkeling van klimaatveranderingen voor toekomstige generaties. Ook
milieuvervuiling, het broeikaseffect en de stijging van de zeespiegel worden
genoemd als punten van zorg.
Ondanks deze zorgen geven Groningers zichzelf een voldoende (6,9) voor de mate
waarin zij zelf een bijdrage leveren aan een milieubewust samenleving. Ouderen
vinden zichzelf iets milieubewuster dan jongvolwassenen. Wanneer we kijken
naar het daadwerkelijke gedrag, dan zien we dat veel Groningers proberen om op
een zo duurzaam mogelijke manier te leven. De populairste maatregelen die
huiseigenaren hiervoor nemen zijn dubbelglas (91%) en groene stroom (59%). In
de toekomst willen veel Groningers zonnepanelen en/of een slimme thermostaat
aanschaffen (respectievelijk 24% en 20%). Minder mensen zijn bekend met de
warmtepomp of palletkachel. Ook in het eigen gedrag wordt veel rekening
gehouden met het milieu, bijvoorbeeld door het scheiden van afval (92%) of het
gebruiken van spaarlampen (82%). Het kopen van biologische producten is minder
populair, circa 33% koopt dergelijke producten vaak. Ook letten veel mensen
minder op de milieuvriendelijkheid bij aankoop van producten.
De voornaamste redenen voor deze inzet in duurzaamheid is om een bijdrage te
leveren aan een milieubewuste samenleving en omdat het de mensen een goed
gevoel geeft. Te weinig geld of gebrek aan tijd zijn voor slechts enkele Groningers
een reden om geen rekening te houden met het milieu.
Wanneer er in de eigen woonbuurt een initiatief zou plaatsvinden dat zich richt op
het verbeteren of behouden van het milieu, willen vier van de vijf Groningers
graag meer informatie. Echter, veel mensen haken af naarmate de verwachte
eigen inzet stijgt. Zo wil één op de vijf Groningers daadwerkelijk actief deelnemen
aan het buurtinitiatief. De voornaamste reden om mee te doen is om zo een
bijdrage te leveren aan het milieu.
Eén op de acht Groningers vindt dat er in de eigen buurt veel aandacht besteedt
wordt aan het milieu. Om dit te verbeteren zien de helft van de Groningers graag
meer zonnepanelen in de buurt. Echter, mensen willen liever geen windmolens in
de eigen omgeving. Verder vinden zes op de tien Groningers dat hun gemeente
meer mag doen op het gebied van milieu- en energiebeleid. Groningers zijn
tevreden met de mogelijkheden tot afval scheiding in hun gemeente, maar de
gemeente mag burgers wel meer informatie verschaffen en vooral meer
betrekken in milieu- en energieplannen. Een nauwe samenwerking tussen
gemeente en burgers lijkt dan ook de juiste insteek voor het opzetten van
initiatieven gericht op milieu en duurzame ontwikkelingen.
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