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Management 

Samenvatting



Gemeente

Zoeterwoude

De kernwaarden zijn herkenbaar

De kernwaarden ´Weids en groen Zoeterwoude´ en ´Ondernemend en

sociaal Zoeterwoude´ worden als relatief herkenbaar beoordeeld, waarbij

Weids en groen Zoeterwoude herkenbaarder is.

Zoeterwoude regels zijn belangrijk

De drie regels: ‘We maken duurzame keuzes’, ‘We versterken de waarde

van ons landschap’ en ‘We kiezen voor levendige en sociale dorpen en

buurten’ worden gemiddeld meer richting belangrijk dan onbelangrijk

beoordeeld. Hierbij wordt de regel ‘We maken duurzame keuzes’ als meest

van belang beoordeeld.

Belangrijkste kenmerken van deelgebied Open polderlandschap meest

herkend

Deelnemers die het Open polderlandschap hebben beoordeeld, herkennen

zich het meest in de belangrijkste kenmerken van dit gebied ten opzichte

van de andere gebieden. Vanwege het lage aantal respondenten in de

deelgebieden Oude Rijnzone, Bedrijventerreinen en Grote infrastructuur zijn

de resultaten voor deze gebieden indicatief.

Meest eens met richting die mogelijk opgegaan wordt in deelgebied

Zoeterwoude-Dorp

Alle deelgebieden hebben een keuze gemaakt voor welke richting ze in het

gebied op willen gaan. De deelnemers die Zoeterwoude-Dorp hebben

beoordeeld, zijn het meest eens met de richting die ze daar op willen gaan.

Vanwege het lage aantal respondenten in de deelgebieden Oude Rijnzone,

Bedrijventerreinen en Grote infrastructuur zijn de resultaten voor deze

gebieden indicatief.

(Zeer) eens met alle speerpunten van de onderdelen uit het kompas
voor nieuwe ontwikkelingen

Het kompas voor nieuwe ontwikkelingen bestaat uit zeven onderdelen:

Ruimtelijk, Leefbaar, Bedrijvig, Natuurlijk, Duurzaam, Gezond en Samen

Zoeterwoude. Met de speerpunten die bij deze onderdelen horen zijn

deelnemers het (zeer) eens. De deelnemers die ‘Leefbaar Zoeterwoude’

hebben beoordeeld, vinden dat er genoeg aandacht moet zijn voor het

aanbod van voorzieningen, woningen en mogelijkheden voor haar inwoners.

De deelnemers die ‘Duurzaam Zoeterwoude’ hebben beoordeeld, vinden

dat de gemeente nog onduidelijk is over duurzame oplossingen in de

gebieden. De deelnemers die ‘Natuurlijk Zoeterwoude’ hebben beoordeeld,

zijn voor het behoud van groen en ruimte in de omgeving. Maar ze vinden

dat er meer actie moet komen voor de biodiversiteit in de gebieden.

Als eerste (samen) aan de slag met “Leefbaar Zoeterwoude”

Als deelnemers het voor het zeggen hadden, zouden ze als eerste (samen)

aan de slag gaan met ‘Leefbaar Zoeterwoude’. Nagenoeg de helft geeft

daarnaast aan zelf iets te kunnen betekenen als er met een thema aan de

slag wordt gegaan. Dit geldt vooral voor het thema ‘Duurzaam

Zoeterwoude’.

Management samenvatting

Management Samenvatting
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Gemeente

Zoeterwoude

Benaderen doelgroep

In opdracht van gemeente Zoeterwoude heeft Moventem een tweede

onderzoek over de Omgevingsvisie van de gemeente uitgevoerd onder de

250 leden van Zoeterwoude Denkt Mee. Ook is er een open link

gecommuniceerd. Deelnemers hebben de mogelijkheid gehad om de

vragenlijst in te vullen tussen 7 maart en 11 april 2022. Er is 1 keer een

reminder verstuurd, aan iedereen waarvan nog geen ingevulde vragenlijst

was ontvangen.

Deelnemers

In totaal hebben 159 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Een

respons-rate van 64%. Er zijn geen respondenten die op papier hebben

deelgenomen aan het onderzoek.

Met het aantal respondenten (159) kunnen met een betrouwbaarheid van

95% en een foutmarge van 7,69% uitspraken worden gedaan over de

populatie.

Resultaten weergave

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document

beschreven middels diagrammen en tabellen. Door routes in de vragenlijst

en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen

dat het aantal respondenten en/of het aantal antwoorden niet overal gelijk

is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de

resultaten aangegeven hoeveel respondenten (‘n’) de betreffende vraag

hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%.

Bij sommige vragen konden respondenten meerdere antwoorden geven.

Het totale percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de

respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze

rapportage te vinden.

In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de

betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten.

Deze bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open

antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage

Omgevingsvisie II’.

Inleiding

Onderzoeksopzet
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Gemeente

Zoeterwoude

Kernwaarden

‘Weids en groen Zoeterwoude’ is een herkenbare 

kernwaarde

Het weidse, groene landschap is een waardevol kenmerk van onze gemeente. Een polderlandschap met lange sloten, weiden, koeien, knotwilgen,

molens en boerderijen. Dit groene landschap maakt Zoeterwoude een fijne plek om te leven en is belangrijk voor de landbouw. In het buitengebied én

in de dorpskernen zorgt groen voor een gezonde omgeving voor mens, dier en plant. Een groene gemeente is ook duurzaam. We zijn een weidse en

groene gemeente, nu en in de toekomst!

Hoe herkenbaar vind je de kernwaarde ‘Weids en groen Zoeterwoude’? (n=156)

1= Heel herkenbaar, 5= Helemaal niet herkenbaar

1                                                       2                                                      3                                                       4                                                      5

26%                                                  45%                                                 12%                 12%                                                 5%

2.3

9

Deelnemers die ‘heel herkenbaar’ hebben gekozen, geven aan dat Zoeterwoude veel open ruimtes en een

kenmerkende groene omgeving heeft. Volgens de deelnemers die ‘helemaal niet herkenbaar’ hebben

gekozen, wordt het groene- en weidse karakter steeds minder door bebouwing en windmolens.



Gemeente

Zoeterwoude

Kernwaarden

‘Ondernemend en sociaal Zoeterwoude’ is een redelijk 

herkenbare kernwaarde

Het weidse, groene landschap is een waardevol kenmerk van onze gemeente. Een polderlandschap met lange sloten, weiden, koeien, knotwilgen,

molens en boerderijen. Dit groene landschap maakt Zoeterwoude een fijne plek om te leven en is belangrijk voor de landbouw. In het buitengebied én

in de dorpskernen zorgt groen voor een gezonde omgeving voor mens, dier en plant. Een groene gemeente is ook duurzaam. We zijn een weidse en

groene gemeente, nu en in de toekomst!

Hoe herkenbaar vind je de kernwaarde ‘Ondernemend en sociaal Zoeterwoude’? (n=152)

1= Heel herkenbaar, 5= Helemaal niet herkenbaar

1                                                       2                                                      3             4                                                      5

8%                                                  30%                                                 35%                  22%                                                 5%

2.8

10

Deelnemers die ‘heel herkenbaar’ hebben gekozen, geven aan dat Zoeterwoude zich kenmerkt door de

sociale netwerken en de laagdrempeligheid. Volgens de deelnemers die ‘niet herkenbaar’ hebben gekozen,

zijn beide aspecten niet herkenbaar doordat er weinig diversiteit aan winkels is en een toenemende

vergrijzing in de kernen.



Gemeente

Zoeterwoude

Zoeterwoude regels

Introductie Zoeterwoude regels

Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen in Zoeterwoude?

Bij elk nieuw plan of project gelden in elk geval drie ‘Zoeterwoudse Regels’. Initiatiefnemers moeten hiermee rekening houden bij het uitwerken van

hun plan of project.

De drie Zoeterwoudse regels zijn:

1. We maken duurzame keuzes

2. We versterken de waarde van ons landschap

3. We kiezen voor levendige en sociale dorpen en buurten
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Gemeente

Zoeterwoude

Zoeterwoude regels

‘We maken duurzame keuzes’ is een belangrijke regel

In Zoeterwoude staat duurzaamheid centraal. Als we keuzes maken en plannen voorbereiden, bekijken we niet alleen of ze goed zijn voor de mensen

nu, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. We zetten ons ervoor in om een steeds duurzamere gemeente te worden. Bijvoorbeeld door het

opwekken van duurzame energie of door meer biodiversiteit. Duurzaamheid heeft drie kanten: people (mensen), planet (natuur, milieu) en profit

(welvaart). Voor duurzame ontwikkeling is het van belang dat deze drie kanten in evenwicht zijn. Daarom streven we in Zoeterwoude naar een balans

in sociale, ecologische en economische duurzaamheid.

Hoe belangrijk vind je de regel ‘We maken duurzame keuzes’? (n=149)

1= Heel belangrijk, 5= Helemaal niet belangrijk

1                                                       2                                                      3             4                                                      5

27%                                                  41%                                                 15%                 16%                                                 1%

2.2

12

Deelnemers die ‘belangrijk’ hebben gekozen, geven aan dat de gemeente steeds meer duurzame keuzes

maakt. Maar ze kunnen nog veel meer kansen benutten in de omgeving. Volgens de deelnemers die

‘onbelangrijk’ hebben gekozen, is de gemeente goed op weg met enkele duurzame keuzes. Echter wordt er

soms teveel uit eigen belang gehandeld.



Gemeente

Zoeterwoude

Zoeterwoude regels

‘We versterken de waarde van ons landschap’ is een 

redelijk belangrijke regel

In de toekomst wordt het landschap steeds belangrijker. Bijvoorbeeld om hitte tegen te gaan en water op te vangen bij klimaatverandering. Of voor

rust, sport en recreatie in een steeds drukkere regio. En voor gezonde lucht, voedsel- en energievoorziening dichtbij huis. Voor al deze zaken is

ruimte nodig. Daarom willen wij het groene, open landschap behouden en het juist ook versterken. Het landschap verandert, al eeuwenlang. We gaan

zorgvuldig om met ontwikkelingen in het landschap. Woningen bouwen we daarom vooral ín de dorpskernen of aan de randen ervan. We maken het

landschap ook beter toegankelijk en versterken de natuur.

Hoe belangrijk vind je de regel ‘We versterken de waarde van ons landschap’? (n=152)

1= Heel belangrijk, 5= Helemaal niet belangrijk

1                                              2                                                 3                                             4                           5

16%                                                  37%                                                 25%                 15%                                                  8%

2.6
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Volgens deelnemers die ‘belangrijk’ hebben gekozen, moet de gemeente zich meer inzetten om de waarde

van het landschap te versterken, maar ook denken aan de biodiversiteit en opwekking van duurzame

energie. Deelnemers die ‘helemaal niet belangrijk’ hebben gekozen, moet het niet lokaal, maar regionaal

aangepakt worden.



Gemeente

Zoeterwoude

Zoeterwoude regels

‘We kiezen voor levendige en sociale dorpen en 

buurten’ is een redelijk belangrijke regel

In onze dorpskernen en buurten is het fijn wonen en werken, met goede woningen en bedrijven, verenigingen en ontmoetingsplekken. Dit willen we zo

houden. Dat is niet vanzelfsprekend. We weten bijvoorbeeld dat er te weinig betaalbare huizen zijn. En dat winkels en de horeca het lastig hebben,

bijvoorbeeld door de corona-uitbraak. Veel mensen hebben hier aandacht voor gevraagd.

Bij nieuwe plannen bekijken we daarom of ze goed zijn voor de dorpskernen en inwoners. Om dorpskernen en buurten prettig en levendig te houden,

moeten er bijvoorbeeld meer woningen voor starters en senioren komen. Die bouwen we vooral ín of bij dorpskernen, dichtbij winkels, openbaar vervoer

en andere voorzieningen. Zo houden we deze voorzieningen sterk. We willen dorpscentra, bedrijventerreinen en woonwijken duurzamer, aantrekkelijker

en gezonder maken. Bijvoorbeeld met meer groen en water.

Hoe belangrijk vind je de regel ‘We kiezen voor levendige en sociale dorpen en buurten’? (n=153)

1= Heel belangrijk, 5= Helemaal niet belangrijk

1                                                 2                                                   3                                      4                                                  5

32%                                                  24%                                                 17%                 17%                                                 11%

2.5

14

Deelnemers die ‘heel belangrijk’ hebben gekozen, geven aan dat het een belangrijke regel is voor de

gemeente met genoeg aandacht voor betaalbare woningen en kansen op de woningmarkt voor alle

doelgroepen. Volgens de deelnemers die ‘niet belangrijk’ hebben gekozen, moet er bij deze regel nog

genoeg verbeterd worden met meer aandacht voor verkeersveiligheid, meer betaalbare woningen en het

winkelaanbod in de dorpskernen.



Gemeente

Zoeterwoude

Visie per gebied

Introductie visie per gebied

Wat vinden we belangrijk en welke richting willen we op per gebied?

Onze gemeente bestaat uit verschillende gebieden met een eigen karakter. Daarom hebben we voor zes deelgebieden benoemd wat we belangrijk

vinden en welke richting we op willen in de toekomst. Hieronder zie je een overzicht van de deelgebieden en een toelichting van de kenmerken en

richting per gebied.
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Gemeente

Zoeterwoude

Visie per gebied

Zoeterwoude-Dorp belangrijkste deelgebied

Welk deelgebied is voor jou persoonlijk het belangrijkst? (n=158)
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Gemeente

Zoeterwoude

Visie per gebied

Vooral woonachtig in voor hen belangrijkste gebied

Waarom is dit gebied voor jou belangrijk? (n=158) Meer antwoorden mogelijk

Zoeterwoude-Dorp (n=62) Open polderlandschap (n=50) Zoeterwoude-Rijndijk (n=42) Oude Rijnzone (n=3) Grote infrastructuur (n=1) Bedrijventerreinen (n=0)

Ik woon er 100% 70% 98% 100% 0% -

Ik werk er 16% 12% 10% 67% 0% -

Ik recreëer er 32% 48% 5% 67% 0% -

Anders, namelijk: 5% 26% 2% 33% 100% -

Deelnemers hebben aangegeven welk deelgebied

voor hen persoonlijk het meest belangrijk is.

Vervolgens is gevraagd waarom dit gebied voor hen

belangrijk is. Voor de ruime meerderheid is dit

belangrijk omdat ze er wonen.

Vanwege het lage aantal respondenten voor Oude Rijnzone, Grote infrastructuur en Bedrijventerreinen zijn deze resultaten indicatief.
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Gemeente

Zoeterwoude

Visie per gebied

Zoeterwoude in 2030 met name (groen)er

Stel je Zoeterwoude voor in 2030. Hoe zie jij jouw leven in dit gebied voor je? (n=144)

Meest genoemde antwoorden

18

Zoeterwoude-

Dorp (n=58)

Open 

polderlandschap 

(n=44)

Zoeterwoude-

Rijndijk (n=37)

Oude Rijnzone 

(n=3)

Grote 

infrastructuur 

(n=1)

Bedrijventerreinen 

(n=0)
Totaal (n=143)

Groen(er) 34% 21% 30% 0% 0% - 29%

Meer/goede voorzieningen 12% 18% 30% 0% 0% - 18%

Huisvesting (meer en betaalbaar) 22% 17% 6% 0% 0% - 16%

Duurzaam 16% 13% 16% 0% 0% - 15%

Rustig(er) 5% 7% 16% 0% 0% - 8%

Geen veranderingen 12% 15% 4% 0% 0% - 10%



Gemeente

Zoeterwoude

Oude Rijnzone

Belangrijkste kenmerken redelijk herkend,

zeer eens met de richting die ze op willen gaan

Dit zijn de belangrijkste kenmerken die we willen behouden:

De Oude Rijn zorgt al eeuwenlang voor verbinding met de regio (zelfs in de Romeinse tijd!).  

Dit is de richting die we opgaan:

De regio Holland Rijnland heeft de Oude Rijn aangewezen als gebied waar groei plaatsvindt (van wonen, werken en 

voorzieningen).  

Belangrijk: behoud van (cultuur)historie, verbeteren van de uitstraling, meer beleving en zicht op de Oude Rijn.  

We willen de bedrijvigheid in dit gebied behouden en gaan wonen en werken meer combineren.

Herken je je in de belangrijkste kenmerken van dit gebied? (n=9)

1= Ja, helemaal, 5= Nee, helemaal niet

Ben je het eens met de richting die we op willen gaan? (n=7)

1= Helemaal mee eens 5= Helemaal mee oneens

1                        2                         3                        4                        5

46%                   50%                     4%                    0%                     0%

2.6

1                         2                        3                        4                        5

59%                   26%                   15%                    0%                    0%

1.6

Vanwege het lage aantal respondenten voor dit deelgebied zijn deze resultaten indicatief.

19



Gemeente

Zoeterwoude

Zoeterwoude-Rijndijk

Dit zijn de belangrijkste kenmerken die we willen behouden: 

Het is hier goed wonen in oudere en nieuwe buurten, verbonden met Leiden en met een stedelijk karakter.  

Dit is de richting die we opgaan: 

Tot 2024 bouwen we nog veel woningen, daarna: kleinschalige woningprojecten (vooral binnen de kern).  

We willen de bestaande woonomgeving verbeteren (duurzamer, groener en gezonder).  

We versterken het dorpshart bij de Eendenkooi: huiskamer en ontmoetingsplek voor de inwoners.

Herken je je in de belangrijkste kenmerken van dit gebied? (n=46)

1= Ja, helemaal, 5= Nee, helemaal niet

Ben je het eens met de richting die we op willen gaan? (n=43)

1= Helemaal mee eens 5= Helemaal mee oneens

1                        2                         3                        4                        5

9%                   38%                     11%                   38%                   4%

2.9

1                         2                        3                        4                        5

14%                   30%                   15%                   38%                   3%

2.9

Belangrijkste kenmerken enigszins herkend,

redelijk eens met de richting die ze op willen gaan

20

Deelnemers die ‘ja’ hebben gekozen, geven aan dat de gemeente de

verbondenheid met het dorp moet behouden en goed moet blijven

luisteren naar haar inwoners. Volgens de deelnemers die ‘nee’

hebben gekozen, mogen er geen hoge gebouwen komen in de

dorpen die ten koste gaan van het groene uitzicht van de inwoners.

Deelnemers die ‘mee eens’ hebben gekozen, vinden het belangrijk

dat het dorpse karakter blijft behouden met mogelijkheden voor

woningbouw, voldoende winkelaanbod en sociale voorzieningen.

Volgens de deelnemers die ‘mee oneens’ hebben gekozen, is er al

veel gebouwd in de verschillende dorpen. In de toekomst moeten

inwoners meer inspraak hebben bij de beslissingen van de gemeente.



Gemeente

Zoeterwoude

Bedrijventerreinen

Dit zijn de belangrijkste kenmerken die we willen behouden: 

Het is goed ondernemen op bedrijventerreinen van regionale betekenis, goed bereikbaar in de regio.  

Dit is de richting die we opgaan: 

We behouden genoeg ruimte voor bedrijven.  

Bedrijven, bedrijventerreinen en de Rijneke Boulevard worden duurzamer en aantrekkelijker door:  

- Zonnepanelen op bedrijfsdaken;  

- Meer beplanting; - gebruik van duurzame warmte; - minder afval (circulair).

Herken je je in de belangrijkste kenmerken van dit gebied? (n=13)

1= Ja, helemaal, 5= Nee, helemaal niet

Ben je het eens met de richting die we op willen gaan? (n=13)

1= Helemaal mee eens 5= Helemaal mee oneens

1                        2                         3                        4                        5

18%                   57%                    9%                    17%                    0%

2.2

1                         2                        3                        4                        5

18%                   33%                   49%                    0%                    0%

2.3

Belangrijkste kenmerken herkend,

eens met de richting die ze op willen gaan

Vanwege het lage aantal respondenten voor dit deelgebied zijn deze resultaten indicatief.
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Gemeente

Zoeterwoude

Grote infrastructuur

Dit zijn de belangrijkste kenmerken die we willen behouden: 

Snelwegen en openbaar vervoer zorgen voor goede verbindingen in de regio en met de rest van Nederland. 

Dit is de richting die we opgaan: 

We blijven ervoor zorgen dat dorpskernen, bedrijven en het landschap goed en veilig bereikbaar zijn. We willen dat het vervoer 

duurzamer wordt. Langs de grote infrastructuur is ruimte voor het opwekken van duurzame energie en voor natuur en water.

Herken je je in de belangrijkste kenmerken van dit gebied? (n=21)

1= Ja, helemaal, 5= Nee, helemaal niet

Ben je het eens met de richting die we op willen gaan? (n=21)

1= Helemaal mee eens 5= Helemaal mee oneens

1                        2                         3                        4                        5

8%                    35%                    30%                   25%                    2%

2.8

1                         2                        3                        4                        5

19%                   35%                   13%                    8%                   25%

2.8

Belangrijkste kenmerken enigszins herkend,

redelijk eens met de richting die ze op willen gaan

Vanwege het lage aantal respondenten voor dit deelgebied zijn deze resultaten indicatief.
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Gemeente

Zoeterwoude

Zoeterwoude-Dorp

Dit zijn de belangrijkste kenmerken die we willen behouden:

Het is goed wonen in een dorpse omgeving, kleinschalig en met goede voorzieningen en actieve verenigingen.  

Dit is de richting die we opgaan: 

We bouwen op kleine schaal woningen voor de leefbaarheid. Dat doen we vooral ín het dorp en eventueel ook langs de 

randen.  

We willen de bestaande woonomgeving verbeteren (duurzamer, groener en gezonder).  

We maken het centrum aantrekkelijker en willen voorzieningen behouden en versterken.

Herken je je in de belangrijkste kenmerken van dit gebied? (n=89)

1= Ja, helemaal, 5= Nee, helemaal niet

Ben je het eens met de richting die we op willen gaan? (n=88)

1= Helemaal mee eens 5= Helemaal mee oneens

1                        2                         3                        4                        5

23%                   42%                    6%                     26%                    2%

2.4

1                         2                        3                        4                        5

25%                   46%                    9%                    17%                   3%

2.3

Belangrijkste kenmerken redelijk herkend,

eens met de richting die ze op willen gaan
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Deelnemers die ‘ja’ hebben gekozen, vinden dat het centrum van het

dorp aantrekkelijker gemaakt mag worden door een gevarieerder

horeca- en winkelaanbod. Volgens de deelnemers die ‘nee’ hebben

gekozen, moet de bouw van woningen worden aangepast op de

vraag van de inwoners. Maar ook met behoud van het groene- en

open karakter van het dorp.

Deelnemers die ‘helemaal mee eens’ hebben gekozen, vinden dit op

korte termijn goede kenmerken voor Zoeterwoude-Dorp. Maar op

langer termijn moet er een duidelijker plan voor de toekomst komen

voor het dorp. Volgens de deelnemers die ‘niet mee eens’ is het een

lastige keuze om genoeg woningen te bouwen. Maar ook de natuur

op verschillende plekken in het dorp te behouden.
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Open Polderlandschap

Dit zijn de belangrijkste kenmerken die we willen behouden: 

Een weids polderlandschap met landbouw, historie (monumentale boerderijen, linten), landelijke recreatie, rust (donker en stil).

Dit is de richting die we opgaan: 

We houden het landschap weids en open.  

We werken aan een duurzame agrarische toekomst en meer kleinschalige recreatie.  

We versterken de natuur en biodiversiteit, werken aan een goed watersysteem en zoeken een oplossing voor bodemdaling.

Herken je je in de belangrijkste kenmerken van dit gebied? (n=99)

1= Ja, helemaal, 5= Nee, helemaal niet

Ben je het eens met de richting die we op willen gaan? (n=97)

1= Helemaal mee eens 5= Helemaal mee oneens

1                        2                         3                        4                        5

30%                   42%                    11%                  14%                    3%

2.2

1                         2                        3                        4                        5

30%                   45%                   13%                   10%                   2%

2.1

Belangrijkste kenmerken herkend,

eens met de richting die ze op willen gaan
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Deelnemers die ‘ja helemaal’ hebben gekozen, geven aan dat dit

goede kenmerken zijn voor dit gebied met veel aandacht voor natuur,

biodiversiteit en duurzame oplossingen voor agrarische bedrijven in

het gebied. Volgens de Deelnemers die ‘nee’ hebben gekozen, moet

er worden opgepast dat er niet teveel wordt gebouwd op de

weilanden. Dit gaat ten koste van het weidse- en groene karakter van

de omgeving.

Deelnemers die ‘mee eens’ hebben gekozen, vinden dat goede

punten zijn die kenmerkend zijn voor het gebied. Maar er moet niet

teveel gebouwd en gerecreëerd worden in het gebied. Volgens de

deelnemers die ‘niet mee eens’ hebben gekozen, vinden dat er op dit

moment teveel aandacht is voor duurzame oplossingen in het gebied

in plaats van hoe het landschap behouden kan worden.
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Kompas voor nieuwe ontwikkelingen

Introductie kompas voor nieuwe ontwikkelingen

Kompas voor nieuwe ontwikkelingen

Waar moet een plan rekening mee houden?

Wat komt er allemaal kijken bij het uitwerken van een plan of project? Daarvoor hebben we het

Zoeterwoudse kompas gemaakt. Dat bestaat uit zeven onderdelen (zie de afbeelding hieronder).

Voor onze leefomgeving vinden we het belangrijk dat er een goede balans is in deze zeven

onderdelen. Als gemeente staan we positief tegenover plannen en projecten die aansluiten bij het

kompas.

We stellen nu een aantal vragen over de zeven onderdelen van het kompas.

Het kompas bestaat uit de volgende zeven onderdelen:

1. Ruimtelijk Zoeterwoude – inrichting en uitstraling van onze leefomgeving

2. Leefbaar Zoeterwoude – wonen, voorzieningen en verkeer

3. Bedrijvig Zoeterwoude – bedrijven(terreinen), landbouw en recreatie

4. Natuurlijk Zoeterwoude – landschap, natuur, bodem en water

5. Duurzaam Zoeterwoude – duurzaam leven en omgaan met klimaatverandering

6. Gezond Zoeterwoude – gezonde leefstijl, geestelijke gezondheid en een gezonde en veilige

leefomgeving

7. Samen Zoeterwoude – samenwerking, meepraten en contact met de gemeente

25
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Kompas voor nieuwe ontwikkelingen

Meerderheid wil speerpunten van Leefbaar 

Zoeterwoude beoordelen

Voor welk onderdeel of onderdelen van het kompas wil je de 

speerpunten beoordelen? (n=159) Meer antwoorden mogelijk

26
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Eens met speerpunten Ruimtelijk Zoeterwoude

Zoeterwoude is groen, weids, dorps én op sommige plekken wat meer stedelijk. De uitstraling van Zoeterwoude heeft veel te 

maken met onze geschiedenis. En met hoe we hier nu wonen en werken. 

Speerpunten:

1. We behouden de openheid en de structuur van het landelijke gebied (veenweidegebied en droogmakerijen). 

2. We houden het bijzondere karakter van de bebouwingslinten in stand. 

3. We versterken de ruimtelijke kwaliteit langs de Oude Rijn. 

4. Het eigen karakter van de dorpskernen en buurten staat centraal bij ontwikkelingen. Entrees en centra zijn de visitekaartjes

van een dorpskern. 

5. We behouden en versterken de waarde en zichtbaarheid van onze (cultuur)historie. We houden rekening met archeologie.

1                                         2                                       3                                        4 5

34%                                    47%                                  12%                                    7%        0%

1.9

Ben je het eens met de speerpunten? (n=70)

1= Helemaal mee eens, 5= Helemaal mee oneens
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Eens met speerpunten Leefbaar Zoeterwoude

1                                         2                                       3                                        4 5

33%                                    43%                                   9%                                    14%       1%

2.1

Inwoners geven het leven in Zoeterwoude gemiddeld een 7,9! Ze wonen, werken en leven hier graag. Mensen vragen aandacht 

voor de leefbaarheid in de toekomst: genoeg woningen, winkels en horeca én beter openbaar vervoer. 

Speerpunten: 

1. We bouwen woningen voor de leefbaarheid en voor specifieke woonbehoeften (senioren, jongeren, sociale huur). 

2. Nieuwe en bestaande woningen worden duurzaam en levensloopbestendig. 

3. We houden voldoende, bereikbare voorzieningen en zorgen voor aantrekkelijke dorpscentra. 

4. We behouden een goede bereikbaarheid, met veilige wegen en fietspaden en meer duurzame manieren van vervoer.

Ben je het eens met de speerpunten? (n=102)

1= Helemaal mee eens, 5= Helemaal mee oneens

28

Deelnemers die ‘mee eens’ hebben gekozen, geven aan dat de gemeente genoeg aandacht moet hebben voor het

aanbod aan voorzieningen en woningen en de mogelijkheden voor haar inwoners. Volgens de deelnemers die ‘mee

oneens’ hebben gekozen, moet de gemeente meer kijken naar specifieke gebieden waar gebouwd moet worden

voor de beoogde doelgroepen.
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(Zeer) eens met speerpunten Bedrijvig Zoeterwoude

1                                         2                                       3                                        4 5

49%                                    26%                                  19%                                    4%        2%

1.8

In Zoeterwoude zijn meer banen dan inwoners (van 16 tot 64 jaar). Een bedrijvige gemeente dus! Met het hoofdkantoor en de 

brouwerij van Heineken én verschillende grotere en kleinere bedrijven speelt onze gemeente een belangrijke rol in de 

economie van de regio. 

Speerpunten: 

1. We behouden voldoende ruimte voor groot- en kleinschalige bedrijvigheid. 

2. We trekken duurzame bedrijven aan en werken samen aan duurzame, groene bedrijventerreinen. 

3. Boeren, organisaties en overheden werken samen aan een goede, duurzame toekomst. 

4. We willen de kleinschalige, bij het landschap passende recreatie versterken.

Ben je het eens met de speerpunten? (n=37)

1= Helemaal mee eens, 5= Helemaal mee oneens

29

Deelnemers die ‘mee eens’ hebben gekozen, geven aan dat de gemeente meer aandacht moet geven aan lokale

ondernemers en ze hierin ondersteunen. Volgens de deelnemers die ‘mee oneens’ hebben gekozen, moet de

gemeente meer inzetten op de inwoners in plaats van de ondernemers. Hiermee sluit het beter aan op de andere

speerpunten van Zoeterwoude.
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Zeer eens met speerpunten Natuurlijk Zoeterwoude

1                                         2                                       3                                        4 5

56%                                    36%                                   3%                                     4%       1%

1.6

Zoeterwoude bestaat uit weidse polders, veel water, groen en een paar natuurgebieden. De natuurlijke omgeving staat in deze 

regio onder druk. Bijvoorbeeld door nieuwbouw, klimaatverandering en daling van de bodem. We werken eraan om onze 

natuurlijke omgeving sterk en groen te houden. 

Speerpunten: 

1. We vergroten de biodiversiteit en de waarde van het landschap voor mens, dier en plant. 

2. We behouden en versterken de groene structuren in de dorpskernen en buurten. 

3. We werken aan veilig en schoon water en zorgen voor genoeg ruimte voor water. 

4. We werken samen aan minder bodemdaling. En bouwen bij voorkeur in gebieden met een stevige ondergrond.

Ben je het eens met de speerpunten? (n=76)

1= Helemaal mee eens, 5= Helemaal mee oneens

30

Deelnemers die ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’ hebben gekozen, zijn voor het behoud van groen en ruimte in

de omgeving. Maar er moet nog actie worden ondernomen om de biodiversiteit in het gebied te vergroten.
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Kompas voor nieuwe ontwikkelingen

Eens met speerpunten Duurzaam Zoeterwoude

1                                         2                                       3                                        4 5

38%                                    42%                                  13%                                    4%        3%

1.9

In Zoeterwoude vinden inwoners, bedrijven en gemeente duurzaamheid belangrijk. We werken samen aan een mooie toekomst 

voor onze kinderen en kleinkinderen. En met succes: we zijn goed in het scheiden van afval, we wekken steeds meer 

duurzame energie op en zetten ons in voor de natuur! 

Speerpunten:

1. We besparen energie, stappen over op duurzame warmtebronnen en wekken onze energie duurzaam op. 

2. We verminderen ons afval en we hergebruiken en recyclen materialen en passen hernieuwbare materialen toe. 

3. We richten de leefomgeving klimaatbestendig in en zorgen zo voor onze veiligheid en gezondheid. 

4. We verminderen, veranderen en verduurzamen het verkeer.

Ben je het eens met de speerpunten? (n=83)

1= Helemaal mee eens, 5= Helemaal mee oneens

31

Deelnemers die ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’ hebben gekozen, vinden de speerpunten hierbij passend voor

Zoeterwoude. Maar het is nog onduidelijk welke oplossingen er vanuit de gemeente worden aangeboden aan de

inwoners. Ook is het belangrijk om de inwoners mee te nemen in de beslissingen over deze dilemma’s.
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Eens met speerpunten Gezond Zoeterwoude

1                                         2                                       3                                        4 5

43%                                    24%                                  17%                                   12%        4%

2.1

Zoeterwoude is een gezonde gemeente! Onze inwoners zijn gezonder en bewegen meer dan de gemiddelde Nederlander. Met 

gezondheid bedoelen we dat mensen zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelen. Het gaat dus over veel meer dan ‘niet 

ziek’ zijn. De omgeving kan hier zeker bij helpen. 

Speerpunten: 

1. Het landschap, de dorpskernen en de buurten nodigen uit om te bewegen en te recreëren. We verbeteren daarmee de 

gezondheid. 

2. We stimuleren een gezonde leefstijl, met sporten, bewegen en spelen voor iedereen. 

3. Aandacht voor geestelijke gezondheid: sociale contacten, activiteiten en ontmoetingsplekken dragen hieraan bij. 

4. Milieugezondheidsrisico’s blijven beperkt en we zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving.

Ben je het eens met de speerpunten? (n=53)

1= Helemaal mee eens, 5= Helemaal mee oneens

32

Deelnemers die ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’ hebben gekozen, vinden het goed dat er voor een aanpak

wordt gekozen voor alle leeftijdsgroepen. Wel mag er meer aandacht komen voor gezonde voeding, extra sporten

en meer fiets- en wandelmogelijkheden in het gebied.
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Eens met speerpunten Samen Zoeterwoude

1                                         2                                       3                                        4 5

36%                                    34%                                  21%                                    5%        4%

2.1

In Zoeterwoude zijn de lijntjes kort en weten we elkaar te vinden. Inwoners, organisaties en ondernemers zijn actief en 

betrokken. De gemeente is er voor de samenleving en wil verbindingen leggen en vertrouwen geven. Zoeterwoude maken we 

samen! 

Speerpunten: 

1. Overheid, organisaties, ondernemers en inwoners werken actief samen. 

2. De samenleving wordt vroegtijdig betrokken bij plannen. 

3. De overheid en andere initiatiefnemers communiceren op een toegankelijke manier. 

4. De gemeente wil dicht bij haar inwoners staan: makkelijk te benaderen en te bereiken.

Ben je het eens met de speerpunten? (n=54)

1= Helemaal mee eens, 5= Helemaal mee oneens

33

Deelnemers die ‘helemaal mee eens’ hebben gekozen, vinden dat de bereikbaarheid van de gemeente goed is.

Echter is de informatie van de gemeente niet altijd toegankelijk en ze man meer open staan voor ideeën van haar

inwoners.



Gemeente

Zoeterwoude

Kompas voor nieuwe ontwikkelingen

Als eerste aan de slag met het thema Leefbaar 

Zoeterwoude

Als jij het voor het zeggen hebt, met welk thema moeten we dan (samen) 

als eerste aan de slag? (n=159) Meer antwoorden mogelijk
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Nagenoeg de helft kan zelf iets betekenen in het thema 

Kan je hier zelf iets in betekenen? (n=159) Meer antwoorden mogelijk

45%

26%

29%

Ja, namelijk:

Ik twijfel, want:

Nee, omdat:

Dit zijn enkele voorbeelden van genoemde antwoorden. Alle antwoorden zijn te vinden in het bijlagenboek.

35

“ Meedenken ” (Samen Zoeterwoude)

“ Zonnepanelen, isolatie, groene tuin, etc. ” (Duurzaam 

Zoeterwoude)

“ In een klankbordgroep ” (Duurzaam Zoeterwoude)

“ Er zijn al diverse clubs met verschillende onderwerpen bezig ”

(Leefbaar Zoeterwoude)

“ Ik weet niet wat die rol precies zou betekenen ” (Leefbaar 

Zoeterwoude)

“ Op dit moment passen er geen extra bezigheden in mijn leven 

” (Leefbaar Zoeterwoude)

“ Te druk met werk in mijn levensfase ” (Ruimtelijk 

Zoeterwoude)

“ Ik te oud ben ” (Natuurlijk Zoeterwoude)

“ Gezondheidsredenen ” (Leefbaar Zoeterwoude)
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Vooral in Duurzaam Zoeterwoude kan men zelf iets 

betekenen

Kan je hier zelf iets in betekenen? (n=159) Meer antwoorden mogelijk

Ja, namelijk: Ik twijfel, want: Nee, omdat:

Leefbaar Zoeterwoude – wonen, voorzieningen en verkeer (n=74) 36% 22% 42%

Duurzaam Zoeterwoude – duurzaam leven en omgaan met klimaatverandering (n=34) 60% 35% 5%

Ruimtelijk Zoeterwoude – inrichting en uitstraling van onze leefomgeving (n=14) 28% 28% 45%

Natuurlijk Zoeterwoude – landschap, natuur, bodem en water (n=20) 62% 16% 23%

Samen Zoeterwoude – samenwerking, meepraten en contact met de gemeente (n=11) 37% 38% 25%

Gezond Zoeterwoude – gezonde leefstijl, geestelijke gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving 

(n=6)
68% 32% 0%

Bedrijvig Zoeterwoude – bedrijven(terreinen), landbouw en recreatie (n=0) - - -

Vanwege het lage aantal respondenten voor de thema’s Ruimtelijk, Natuurlijk, Samen, Gezond en Bedrijvig Zoeterwoude zijn deze resultaten indicatief.
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Zoeterwoude
Bijlage I - Achtergrondvariabelen

Bijlage I

Leeftijd (n=159) Woonplaats (n=159)

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen

naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om

de mogelijke invloed van de niet geheel representatieve

steekproef weg te nemen. Op deze pagina staan

ongewogen resultaten. De rest van de rapportage zal

gewogen resultaten bevatten. Meer informatie over de

weging staat in bijlage 2 weergegeven.
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Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar

de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de populatie.

In kwantitatief onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een

statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze niet

door toeval wordt veroorzaakt. Het betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd

als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te gaan van

een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake van een

betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek

op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de

uitkomsten in 95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden

aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge

van bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale

populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef.

Concreet: indien een onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat

50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een bepaald

aspect, dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 5% boven of 5%

onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge van 5% is

gangbaar en algemeen geaccepteerd bij (statistisch) kwantitatief

onderzoek.

Met het aantal respondenten dat heeft deelgenomen (159) kunnen met

95% betrouwbaarheid en 7,69% nauwkeurigheid uitspraken worden

gedaan op een algemeen niveau.

Weging

Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd.

Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de

niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare

werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in

ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1 en

tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat, personen in groepen met

een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan 1.

Vanwege de ondervertegenwoordiging van respondenten jonger dan 35

jaar, krijgt een respondent uit deze groep bijvoorbeeld weegfactor 3,94 en

een respondent tussen de 55 en 64 jaar (die oververtegenwoordigd is)

weegfactor 0,65. Weegfactoren mogen niet te groot zijn (een groep in een

steekproef met een aandeel van bijvoorbeeld 5%, kan niet worden

‘opgeblazen’ tot 50%). Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3

en een minimale weegfactor van 0,5 gehanteerd. Een weegfactor tot 5

wordt echter geaccepteerd. Indien gewenst kan de tabel met alle

gehanteerde weegfactoren opgevraagd worden.

Door de weging zijn de resultaten representatief over leeftijd.

Bijlage II - Onderzoeksverantwoording

Bijlage II 39


