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Persbericht
Gemeenten moeten zich zichtbaar
inspannen voor een duurzame leefomgeving
’s-Hertogenbosch, 9 oktober 2013: De Nederlandse bevolking vindt zuinig omgaan
met drinkwater het belangrijkste thema als het gaat om de zorg voor klimaat en milieu.
Afvalverwijdering en recycling, het bevorderen van groen in de directe leefomgeving en
het terugdringen van zwerfvuil volgen op korte voet. Dit blijkt uit een landelijke enquête
die afgelopen maand is uitgevoerd door Environs International en BOUD onderzoek in
het kader van de “Dag van de Duurzaamheid’ op 10 oktober a.s.

De belangrijkste duurzaamheidsthema’s zijn in meer of mindere mate een verantwoordelijkheid van gemeenten. Tegen deze achtergrond is het oordeel van de burgers over de
inspanningen van het lokale bestuur voor klimaat, milieu en duurzaamheid extra
interessant. Iets meer dan de helft (53%) van de Nederlanders is gematigd positief over
de inzet van hun gemeente als het gaat om duurzame ontwikkeling. 14% van de
bevolking beoordeelt de inspanningen met “goed” en 39% spreekt van “redelijk”.
Daarentegen is 28% van mening dat de eigen gemeente meer kan (22%) of moet (6%)
doen aan klimaat, milieu en duurzaamheid. Tussen gemeenten zijn er verschillen.
Duurzaamheid is niet overal speerpunt van beleid en daarbij weten lang niet alle burgers
wat hun gemeente precies doet om duurzaamheid te bevorderen. Landelijk zegt in elk
geval 36% van de ondervraagden daarvan niet of nauwelijks op de hoogte te zijn. Voor tal
van gemeenten geldt dus dat er nog terrein te winnen is en dat zij hun bijdrage aan een
duurzame samenleving zichtbaar moeten maken.

Publicatie van de informatie in dit bericht is uitsluitend toegestaan onder vermelding van bron: Environs International / BOUD
onderzoek

VRAAG BELANG DUURZAAMHEIDSTHEMA’S: onderstaande thema’s werden random
voorgelegd met het verzoek op een 10-punt schaal aan te geven “Hoe belangrijk vindt u
…<thema>… voor uzelf en uw directe omgeving, voor nu en voor de toekomst?
- Doelgroep alle Nederlanders van 15 jaar of ouder

Gemiddelde score
8,0

Zuinig omgaan met drinkwater en het vermijden van afvalwater
Bescherming van de natuur en het bevorderen van groen in uw omgeving

7,9

Het scheiden van afval en het stimuleren van hergebruik (recycling)

7,9
7,9

Terugdringen van zwerfvuil op straat en in de berm

7,9

Zuinig omgaan met schaarse grondstoffen en brandstoffen als olie en gas
Het opwekken van duurzame energie (wind, zon, biomassa, aardwarmte,
enz.)

7,8
7,7

Beschermen en verbeteren van de lucht- en bodemkwaliteit

7,6

Terugdringen van de CO2 uitstoot

7,5

Het bevorderen van het gebruik van fiets en openbaar vervoer

7,3

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

7,3

Ons voedsel zoveel mogelijk lokaal laten produceren, dus dicht in de buurt
Ons voedsel zoveel mogelijk biologisch laten produceren, dus zonder
chemie
Terugdringen van geluidsoverlast

7,1
7,0

Enkele onderzoekkenmerken
 Uitvoerenden: Environs International (Bergschenhoek) en BOUD onderzoek (Den
Bosch) i.s.m. ibt marktonderzoek (Amsterdam)


Onderzoeksmethode: telefonisch in het kader van ibt’s CATI Omnibus



Steekproef: n = 1.000 personen van 15 jaar of ouder



Onderzoek is landelijk representatief naar regio, geslacht en leeftijd



Onderzoeksperiode: 9 t/m 25 september 2013



Onderzoek is onderdeel (benchmark) van de Draagvlakpeiling Duurzaamheid.
Zie: www.draagvlakpeiling.nl

Over de Dag van de Duurzaamheid
Op de Dag van de Duurzaamheid laten particulieren, bedrijven, overheden, scholen en
non-profitorganisaties zich van hun ‘groenste’ kant zien en tonen zij hoe duurzaamheid
past in het dagelijks leven. Zie: www.dagvandeduurzaamheid.nl

