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Moventem werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek van de Nederlandse
Marktonderzoek Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt
aangetoond dat op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens
is Moventem aangesloten bij de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en
wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek.
Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie fout
en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.
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Management 

Samenvatting



Gemeente
Elburg

Gemeenteraadsverkiezingen

Verdeeldheid over invloed op gemeentelijke politiek en gevoel van vertegenwoordiging

Respondenten zijn verdeeld als het gaat om de invloed op wat er in de gemeentelijke politiek gebeurt. 37% vindt dat ze geen invloed hebben, 34% vindt van

wel en 28% is het niet eens/ niet oneens. De procentuele verdeling over hoe vertegenwoordigd zij zich voelen door de gemeenteraad komt overeen. 39% voelt

zich niet vertegenwoordigd, 28% vindt van wel en 31% is het niet eens/ niet oneens.

Beschermd stadsgezicht

Goed als gebied 2b beschermd stadsgezicht wordt en dat gebied 1, 2a en 3 dit zijn

De meeste respondenten vinden het goed dat gebied 2a beschermd stadsgezicht is, gevolgd door gebied 3 en gebied 1. Ook zou de meerderheid het goed

vinden als gebied 2b beschermd stadsgezicht wordt.

Wijziging gebied 1 relatief goed bevonden, verdeeldheid over gebied 2b en 3 en gebied 2a moet niet wijzigen

Nagenoeg de helft is het er (heel) erg mee eens dat het goed is als delen van gebied 1 gewijzigd worden, ook als daardoor het stadsgezicht verandert. De

meningen zijn verdeeld als het gaat om het wijzigen van delen van gebied 2b. 39% vindt het (heel) goed en 41% is het (heel) erg oneens. Hetzelfde geldt voor

gebied 3. Daar vindt 34% het (heel) goed en 44% is het (heel) erg oneens. Delen van gebied 2a zouden niet gewijzigd moeten worden volgens de ruime

meerderheid.

Gebiedswijziging om cultuurhistorische waarde te versterken

Als delen van de gebieden 1, 2a, 2b en/of 3 gewijzigd mogen worden, ziet de meerderheid activiteiten die de cultuurhistorische waarde van het gebied

versterken als mogelijkheid.

Management samenvatting

Management Samenvatting
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Gemeente
Elburg

Informatiebehoefte duurzaamheid

Informatie over duurzaamheid via verschillende kanalen verkregen, het liefst ontvangen via nieuwsbrief

Deelnemers komen op dit moment vooral aan informatie over duurzaamheid, duurzame acties en/of duurzaam leven via artikelen in kranten of tijdschriften,

informatieve programma’s op radio en televisie en door zelf actief te zoeken naar informatie. Ze ontvangen de informatie het liefst via een nieuwsbrief.

Duurzaamheidsonderwerpen (ongeveer) even interessant

Alle onderwerpen die te maken hebben met duurzaamheid worden als ongeveer even interessant beoordeeld, waarbij respondenten het liefst meer willen

weten over warmtepompen en algemene informatie over duurzaamheid.

Duurzaamheidsloket vooral bekend, niet gebruikt. Energieadviesgesprek en Energiecoach meest bekend

Nagenoeg de helft kent het Duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam, maar heeft geen gebruik gemaakt van de diensten en/of producten. Van de respondenten

die hebben aangegeven het Duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam te kennen, is de meerderheid bekend met het Energieadvies-gesprek en de

Energiecoach.

Management samenvatting

Management Samenvatting
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Inleiding



Gemeente
Elburg

Benaderen doelgroep

In opdracht van gemeente Elburg heeft Moventem een onderzoek over de Gemeenteraadsverkiezingen, het beschermd stadsgezicht en de

informatiebehoefte over duurzaamheid uitgevoerd onder de 762 leden van Elburg spreekt. De panelleden hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in

te vullen tussen 17 januari en 14 februari 2022. Er is 1 keer een reminder verstuurd, aan iedereen waarvan nog geen ingevulde vragenlijst was ontvangen.

Daarnaast is er een open link gecommuniceerd door de gemeente Elburg.

Deelnemers

In totaal hebben 446 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Dit is een respons-rate van 59%. Via de open link hebben 36 deelnemers de vragenlijst

volledig ingevuld. Het totale aantal respondenten bedraagt daarmee 482.

Met het aantal respondenten (482) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 4,40% uitspraken worden gedaan over de populatie.

Resultaten weergave

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document beschreven middels diagrammen en tabellen.

Respondenten konden per onderwerp (gemeenteraadsverkiezingen, beschermd stadsgezicht en informatiebehoefte over duurzaamheid) zelf kiezen of ze de

vragen bij dit onderdeel wilden beantwoorden of niet. Indien zij dit niet wilden, gingen ze direct door naar het volgende onderwerp. Om deze reden verschilt

de ‘n’ per onderwerp.

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 aangeven 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.

In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage Tweede onderzoek’.

Inleiding

Onderzoeksopzet
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Resultaten

Gemeenteraads-

verkiezingen



Gemeente
Elburg

Introductie Gemeenteraadsverkiezingen

Introductie gemeenteraadsverkiezingen

Als u kiesgerechtigd bent, mag u op 14, 15 of 16 maart 2022 stemmen

tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Er doen 7 partijen mee. Er

zullen diverse debatten worden georganiseerd met lijsttrekkers van die

partijen. Op 12 maart is er een slotverkiezingsdebat in de raadszaal. Via

deze peiling willen de politieke partijen graag van u weten welke

onderwerpen u belangrijk vindt in de Elburgse gemeentepolitiek. Doe

mee en oefen uw invloed uit op het debat!

10

82% (396 in aantal) heeft aangegeven de vragen over de gemeenteraads-

verkiezingen en het verkiezingsdebat te willen beantwoorden.



Gemeente
Elburg

Gemeenteraadsverkiezingen

Taken gemeenteraad

Weet u wat de gemeenteraad doet? 

11

Hoe groter het woord, hoe vaker het genoemd is. Alle

antwoorden zijn te vinden in het bijlagenboek.



Gemeente
Elburg

Gemeenteraadsverkiezingen

Verdeeldheid over invloed op gemeentelijke politiek

Wilt u bij de stellingen hieronder aangeven of u het hier mee 

eens of oneens bent?

Ik heb invloed op wat er in de gemeentelijke politiek gebeurt 

(n=396)

3%

31%

28%

29%

8%

Zeer oneens

Oneens

Niet eens/ niet
oneens

Eens

Zeer eens

Weet ik niet/
geen mening

Respondenten zijn verdeeld als het gaat om de

invloed op wat er in de gemeentelijke politiek gebeurt.

37% vindt dat ze geen invloed hebben, 34% vindt van

wel en 28% is het niet eens/ niet oneens.
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Gemeente
Elburg

Gemeenteraadsverkiezingen

Verdeeldheid over gevoel van vertegenwoordiging

Wilt u bij de stellingen hieronder aangeven of u het hier mee 

eens of oneens bent?

Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad (n=396)

3%1%

27%

31%

28%

11%

Zeer oneens

Oneens

Niet eens/ niet
oneens

Eens

Zeer eens

Weet ik niet/
geen mening

Respondenten zijn verdeeld als het gaat om hoe

vertegenwoordigd zij zich voelen door de

gemeenteraad. 39% voelt zich niet vertegenwoordigd,

28% vindt van wel en 31% is het niet eens/ niet

oneens.
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Gemeente
Elburg

Gemeenteraadsverkiezingen

Onderwerpen voor verkiezingsdebat

Welke onderwerpen moeten volgens u aan de orde komen 

tijdens het verkiezingsdebat?

14

Hoe groter het woord, hoe vaker het genoemd is. Alle

antwoorden zijn te vinden in het bijlagenboek.



Luisteren en rekening houden met de inwoners 

van de gemeente

Gemeente
Elburg

Gemeenteraadsverkiezingen

Meegeven nieuwe gemeenteraad

Is er iets dat u alvast wilt meegeven aan de nieuwe 

gemeenteraad?

“
”

Meer groen in de wijk“ ”

Meer woningbouw, met soepelere regels voor 

ouderenwoningen zodat er meer doorstroming 

kan komen (ouderenzorg) en dus ook woningen 

beschikbaar voor jonge gezinnen.

“

”

Oplossing winkelopenstelling op zondag“ ”

15

Dit zijn enkele voorbeelden van genoemde

antwoorden in de vorm van quotes. Alle antwoorden

zijn te vinden in het bijlagenboek.
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Beschermd 

stadsgezicht



Gemeente
Elburg

Beschermd stadsgezicht

Introductie beschermd stadsgezicht

We bedoelen met het beschermd stadsgezicht van Elburg niet alleen de

Vesting. De volgende gebieden vallen ook onder het beschermd

stadsgezicht van Elburg:

• Gebied 1: Molenweg/-Zwolscheweg. Dit gebied bevat sport-

velden, kassen en agrarische grond.

• Gebied 2a: Het open weidelandschap. Dit is het gebied zuidelijk

van de Hellenbeekstraat.

• Gebied 3: Rondom de ijsbaan en parkeerplaats De Oude Vos en

is begrensd door de Flevoweg.

Daarnaast is er nog gebied 2b. Dit is het gebied ten noorden van de

Hellenbeekstraat, richting Kampen. Dit gebied valt nu niet onder het

beschermd stadsgezicht. Maar het is wel bepalend voor het zicht op

Elburg Vesting. Daarom nemen we dit gebied ook mee in deze enquête.

De volgende vragen gaan over gebied 1: Molenweg/-Zwolscheweg. Dit

gebied bevat sportvelden, kassen en agrarische grond.

17

87% (420 in aantal) heeft aangegeven de vragen over het beschermd

stadsgezicht te willen beantwoorden.



Gemeente
Elburg

Beschermd stadsgezicht gebied 1

Relatief goed dat gebied 1 beschermd stadsgezicht is

Hieronder staat een aantal stellingen. Wilt u per stelling 

aangeven of u het hiermee eens of oneens bent?

Ik vind het goed dat gebied 1 valt onder het beschermd 

stadsgezicht (n=420)

2%

18%

34%

11%

28%

7%

Heel erg oneens

Oneens

Niet eens/ niet
oneens

Eens

Heel erg eens

Weet ik niet/
geen mening

De meerderheid vindt het (heel) goed dat gebied 1

onder het bescherm stadsgezicht valt. Ruim een

derde is het (heel) erg oneens.

De volgende vragen gaan over gebied 1: Molenweg/-Zwolscheweg.

Dit gebied bevat sportvelden, kassen en agrarische grond.
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Gemeente
Elburg

Relatief goed als delen van gebied 1 gewijzigd worden

Hieronder staat een aantal stellingen. Wilt u per stelling 

aangeven of u het hiermee eens of oneens bent?

Ik vind het goed als delen van gebied 1 gewijzigd worden, ook 

als daardoor het stadsgezicht verandert (n=420)

1%
8%

40%

17%

21%

13%

Heel erg oneens

Oneens

Niet eens/ niet
oneens

Eens

Heel erg eens

Weet ik niet/
geen mening

Nagenoeg de helft is het er (heel) erg mee eens dat

het goed is als delen van gebied 1 gewijzigd worden,

ook als daardoor het stadsgezicht verandert.

Beschermd stadsgezicht gebied 1 19



Gemeente
Elburg

Gebiedswijziging om cultuurhistorische waarde te versterken

Stel, delen van gebied 1 mogen gewijzigd worden. Welke 

mogelijkheden ziet u dan voor dit gebied? (n=420)

64%

41%

32%

20%

14%

8%

4%

Activiteiten die de cultuurhistorische waarde
van het gebied versterken, bijvoorbeeld
door een beek, kerkenpad of voormalig

landgoed weer in ere te herstellen

Kleinschalige gebouwen, bijvoorbeeld één
gebouw in een groene omgeving dat lijkt op

een park

Woningbouw

Agrarische activiteiten, met de gebouwen
die daar bij horen

Activiteiten zonder gebouwen, maar met
dingen als verlichting en hekken

Anders, namelijk:

Weet ik niet/ geen mening

Als gebied 1 gewijzigd mag worden, ziet de

meerderheid activiteiten die de cultuurhistorische

waarde van het gebied versterken als mogelijkheid.

Ook kleinschalige gebouwen worden als optie gezien.

Beschermd stadsgezicht gebied 1 20



Gemeente
Elburg

Zeer goed dat gebied 2a beschermd stadsgezicht is

Hieronder staat een aantal stellingen. Wilt u per stelling 

aangeven of u het hiermee eens of oneens bent?

Ik vind het goed dat gebied 2a valt onder het beschermd 

stadsgezicht (n=420)

De volgende vragen gaan over gebied 2: Het open weidelandschap. Dit 

bestaat uit gebied 2a en 2b. 2a is het gebied ten zuiden van de 

Hellenbeekstraat. 

2%

39%

38%

7%

9%

4%

Heel erg oneens

Oneens

Niet eens/ niet
oneens

Eens

Heel erg eens

Weet ik niet/
geen mening

De ruime meerderheid vindt het (heel) goed dat

gebied 2a onder het bescherm stadsgezicht valt. Een

relatief klein deel is het (heel) erg oneens.

Beschermd stadsgezicht gebied 2a 21



Gemeente
Elburg

Delen van gebied 2a niet wijzigen

Hieronder staat een aantal stellingen. Wilt u per stelling 

aangeven of u het hiermee eens of oneens bent?

Ik vind het goed als delen van gebied 2a gewijzigd worden, ook 

als daardoor het stadsgezicht verandert (n=420)

2%
4%

20%

11%

29%

35%
Heel erg oneens

Oneens

Niet eens/ niet
oneens

Eens

Heel erg eens

Weet ik niet/
geen mening

De ruime meerderheid vindt het niet goed als delen

van gebied 2a gewijzigd worden, waarbij het

stadsgezicht mogelijk verandert.

Beschermd stadsgezicht gebied 2a 22



Gemeente
Elburg

Gebiedswijziging om cultuurhistorische waarde te versterken

Stel, delen van gebied 2a mogen gewijzigd worden. Welke 

mogelijkheden ziet u dan voor dit gebied? (n=420)

65%

22%

20%

18%

11%

11%

6%

Activiteiten die de cultuurhistorische waarde
van het gebied versterken, bijvoorbeeld
door een beek, kerkenpad of voormalig

landgoed weer in ere te herstellen

Agrarische activiteiten, met de gebouwen
die daar bij horen

Kleinschalige gebouwen, bijvoorbeeld één
gebouw in een groene omgeving dat lijkt op

een park

Woningbouw

Activiteiten zonder gebouwen, maar met
dingen als verlichting en hekken

Anders, namelijk:

Weet ik niet/ geen mening

Als gebied 2a gewijzigd mag worden, ziet de

meerderheid activiteiten die de cultuurhistorische

waarde van het gebied versterken als mogelijkheid.

Beschermd stadsgezicht gebied 2a 23



Gemeente
Elburg

Goed als gebied 2b beschermd stadsgezicht wordt

Hieronder staat een aantal stellingen. Wilt u per stelling 

aangeven of u het hiermee eens of oneens bent?

Ik vind het goed als gebied 2b valt onder het beschermd 

stadsgebied komt te vallen (n=420)

Gebied 2b is het gebied ten noorden van de Hellenbeekstraat, richting 

Kampen. 

3%

22%

30%

15%

21%

9%

Heel erg oneens

Oneens

Niet eens/ niet
oneens

Eens

Heel erg eens

Weet ik niet/
geen mening

De meerderheid vindt het (heel) goed als gebied 2b

onder het bescherm stadsgezicht komt te vallen.

Beschermd stadsgezicht gebied 2b 24



Gemeente
Elburg

Verdeeldheid over gebiedswijziging van gebied 2b

Hieronder staat een aantal stellingen. Wilt u per stelling 

aangeven of u het hiermee eens of oneens bent?

Ik vind het goed als delen van gebied 2b gewijzigd worden, 

ook als daardoor het stadsgezicht verandert (n=420)

4%
6%

33%

16%

20%

21%
Heel erg oneens

Oneens

Niet eens/ niet
oneens

Eens

Heel erg eens

Weet ik niet/
geen mening

De meningen zijn verdeeld als het gaat om het

wijzigen van delen van gebied 2b, waarbij het

stadsgezicht mogelijk verandert. 39% vindt het (heel)

goed en 41% is het (heel) erg oneens.

Beschermd stadsgezicht gebied 2b 25



Gemeente
Elburg

Gebiedswijziging om cultuurhistorische waarde te versterken

Stel, delen van gebied 2b mogen gewijzigd worden. Welke 

mogelijkheden ziet u dan voor dit gebied? (n=420)

52%

37%

37%

30%

16%

8%

8%

Activiteiten die de cultuurhistorische waarde
van het gebied versterken, bijvoorbeeld
door een beek, kerkenpad of voormalig

landgoed weer in ere te herstellen

Agrarische activiteiten, met de gebouwen
die daar bij horen

Woningbouw

Kleinschalige gebouwen, bijvoorbeeld één
gebouw in een groene omgeving dat lijkt op

een park

Activiteiten zonder gebouwen, maar met
dingen als verlichting en hekken

Anders, namelijk:

Weet ik niet/ geen mening

Als gebied 2b gewijzigd mag worden, ziet de

meerderheid activiteiten die de cultuurhistorische

waarde van het gebied versterken als mogelijkheid.

Ook agrarische activiteiten en woningbouw worden als

opties gezien.

Beschermd stadsgezicht gebied 2b 26



Gemeente
Elburg

(Zeer) goed dat gebied 3 beschermd stadsgezicht is

Hieronder staat een aantal stellingen. Wilt u per stelling 

aangeven of u het hiermee eens of oneens bent?

Ik vind het goed dat gebied 3 valt onder het beschermd 

stadsgezicht (n=420)

3%

22%

37%

15%

18%

5%

Heel erg oneens

Oneens

Niet eens/ niet
oneens

Eens

Heel erg eens

Weet ik niet/
geen mening

De ruime meerderheid vindt het (heel) goed dat

gebied 3 onder het bescherm stadsgezicht valt.

Beschermd stadsgezicht gebied 3

De volgende vragen gaan over gebied 3: rondom de ijsbaan en de 

parkeerplaats De Oude Vos en is begrensd door de Flevoweg.
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Gemeente
Elburg

Verdeeldheid over gebiedswijziging van gebied 3

Hieronder staat een aantal stellingen. Wilt u per stelling 

aangeven of u het hiermee eens of oneens bent?

Ik vind het goed als delen van gebied 3 gewijzigd worden, ook 

als daardoor het stadsgezicht veranderd (n=420)

4%
3%

31%

18%

23%

21%
Heel erg oneens

Oneens

Niet eens/ niet
oneens

Eens

Heel erg eens

Weet ik niet/
geen mening

De meningen zijn verdeeld als het gaat om het

wijzigen van delen van gebied 3, waarbij het

stadsgezicht mogelijk verandert. 34% vindt het (heel)

goed en 44% is het (heel) erg oneens.

Beschermd stadsgezicht gebied 3 28



Gemeente
Elburg

Gebiedswijziging om cultuurhistorische waarde te versterken

Stel, delen van gebied 3 mogen gewijzigd worden. Welke 

mogelijkheden ziet u dan voor dit gebied? (n=420)

58%

37%

28%

23%

20%

8%

10%

Activiteiten die de cultuurhistorische waarde
van het gebied versterken, bijvoorbeeld
door een beek, kerkenpad of voormalig

landgoed weer in ere te herstellen

Kleinschalige gebouwen, bijvoorbeeld één
gebouw in een groene omgeving dat lijkt op

een park

Woningbouw

Agrarische activiteiten, met de gebouwen
die daar bij horen

Activiteiten zonder gebouwen, maar met
dingen als verlichting en hekken

Anders, namelijk:

Weet ik niet/ geen mening

Als gebied 3 gewijzigd mag worden, ziet de

meerderheid activiteiten die de cultuurhistorische

waarde van het gebied versterken als mogelijkheid.

Ook kleinschalige gebouwen worden als optie gezien.

Beschermd stadsgezicht gebied 3 29
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Informatiebehoefte 

duurzaamheid



Gemeente
Elburg

Informatiebehoefte duurzaamheid

Introductie informatiebehoefte duurzaamheid

Gemeente Elburg wil weten wat de informatiebehoefte is van inwoners

over duurzaamheid. Hoe kunnen we het beste informatie over

duurzaamheid onder de aandacht brengen?

In Nederland krijgen we steeds meer te maken met de gevolgen van

klimaatverandering. Langere periodes van hitte en droogte of heftigere

regenbuien. De uitstoot van CO2 is belangrijkste veroorzaker van

klimaatverandering. Daarom is het nodig dat we minder CO2 uitstoten.

Dit kunnen we doen door energie te besparen, minder grondstoffen te

gebruiken en door over te stappen van fossiele brandstoffen (zoals

aardgas en kolen) op duurzame energie (zoals bodemenergie of zonne-

energie).

31

85% (411 in aantal) heeft aangegeven de vragen over de informatiebehoefte

met betrekking tot duurzaamheid te willen beantwoorden.



Gemeente
Elburg

Informatiebehoefte duurzaamheid

Informatie over duurzaamheid via verschillende kanalen 

verkregen

Hoe komt u op dit moment aan informatie over duurzaamheid, 

duurzame acties en/of duurzaam leven? (n=411)

64%

50%

40%

33%

16%

12%

10%

9%

6%

5%

5%

Via artikelen in kranten of tijdschriften

Via informatieve programma’s op 
radio en televisie

Ik zoek zelf actief naar informatie,
namelijk vooral bij/via:

Via het Duurzaamheidsloket Veluwe
Duurzaam

Via online advertenties

Via TV-reclame

Via de website van de gemeente

Ik ben lid van/krijg informatie via
specifieke organisaties, namelijk:

Via radiospotjes

Anders, namelijk:

Ik krijg/zoek hierover geen informatie

Deelnemers komen op dit moment vooral aan

informatie over duurzaamheid, duurzame acties en/of

duurzaam leven via artikelen in kranten of tijdschriften,

informatieve programma’s op radio en televisie en

door zelf actief te zoeken naar informatie. 5% geeft

aan geen informatie te zoeken/ krijgen.

32



Gemeente
Elburg

Duurzaamheidsonderwerpen (ongeveer) even interessant

Over welke onderwerpen die te maken hebben met 

duurzaamheid wilt u meer weten? (n=411)

43%

39%

34%

32%

31%

30%

30%

5%

17%

Warmtepompen

Algemene informatie over
duurzaamheid

Energie besparen

Zonnepanelen

Waterstof

Elektrisch rijden

Isoleren

Anders, namelijk:

Ik wil niet meer informatie over
duurzaamheid

Informatiebehoefte duurzaamheid

Alle onderwerpen die te maken hebben met

duurzaamheid worden als ongeveer even interessant

beoordeeld, waarbij respondenten het liefst meer

willen weten over warmtepompen en algemene

informatie over duurzaamheid.
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Gemeente
Elburg

Informatie het liefst verkregen via nieuwsbrief

Op welke manier ontvangt u het liefst informatie? (n=411)

49%

30%

17%

16%

6%

24%

Nieuwsbrief

Online informatiesessies over specifieke
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld

zonnepanelen

Fysieke informatieavonden over
specifieke onderwerpen, zoals

bijvoorbeeld zonnepanelen

1-op-1 informatie

Anders, namelijk:

Ik heb geen behoefte aan aanvullende
informatie

Informatiebehoefte duurzaamheid

Informatie wordt het liefst ontvangen via een

nieuwsbrief. Nagenoeg een kwart geeft aan geen

behoefte te hebben aan aanvullende informatie.
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Gemeente
Elburg

Duurzaamheidsloket vooral bekend, niet gebruikt

Hoe goed kent u het Duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam? 

(n=411)

20%

46%

34%

Ik heb gebruik gemaakt van diensten
en/of producten van het

Duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam

Ik ken het Duurzaamheidsloket Veluwe
Duurzaam, maar ik heb geen gebruik

gemaakt van de diensten en/of
producten

Ik heb nog nooit gehoord van het
Duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam

Informatiebehoefte duurzaamheid

Nagenoeg de helft kent het Duurzaamheidsloket

Veluwe Duurzaam, maar heeft geen gebruik gemaakt

van de diensten en/of producten.
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Gemeente
Elburg

Energieadviesgesprek en Energiecoach meest bekend

Kent u de onderstaande activiteiten van Duurzaamheidsloket 

Veluwe Duurzaam? (n=286)

59%

53%

24%

16%

41%

47%

76%

84%

Energieadviesgesprek

Energiecoach

Supportteam

Energiebieb

Ja Nee

Informatiebehoefte duurzaamheid

Van de respondenten die hebben aangegeven het

Duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam te kennen, is

de meerderheid bekend met het Energieadvies-

gesprek en de Energiecoach.
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Gemeente
Elburg

Bijlage I - Achtergrondvariabelen

Bijlage I

30%

14%

56%

't Harde Doornspijk Elburg

10%

12%

16%

24%

25%

12%

< 35 jaar

35 - 44 jaar

45 - 54 jaar

55 - 64 jaar

65 - 74 jaar

> 74 jaar

Woonplaats (n=481) Leeftijd (n=481)
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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.



Gemeente
Elburg

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 omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (481) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 4,41% nauwkeurigheid uitspraken worden

gedaan op een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.

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 2,85 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. 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


