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Samenvatting en conclusie  

In deze rapportage zijn samenvattingen op twee plekken opgenomen. Elk hoofdstuk bevat een 
samenvatting. Al deze hoofdstuksamenvattingen zijn achter elkaar opgenomen in onderhavig 
hoofdstuk. Wij doen dit om het de lezer zo makkelijk mogelijk te maken. Als u slechts een hoofdstuk 
wilt lezen, vindt u daar de betreffende samenvatting. Wilt u een totaaloverzicht, dan leest u de 
samenvatting in dit hoofdstuk.   
 
Inleiding 

De gevolgen van klimaatverandering zijn de laatste jaren duidelijk voelbaar geworden; droogte, hitte 
en hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Om voorbereid te zijn op de gevolgen van 
klimaatverandering wil de gemeente Purmerend de stad klimaatbestendig maken. Zowel de overheid 
als bedrijven en inwoners hebben hierin een taak. In 2016 is onderzoek gedaan onder Purmerenders 
naar hun houding ten opzichte van klimaatbestendig maken van de stad en hun rol daarin. Najaar 
2020, vier jaar later, was er behoefte het onderzoek te herhalen om te zien of er een verschuiving in 
bewustwording heeft plaats gevonden.  

Onder het Purmerends internetpanel is een digitale enquête uitgezet. 1.430 leden hebben de online-
vragenlijst ingevuld; hetgeen een respons is van 62%. Gelijktijdig met het benaderen van het 
internetpanel heeft B&I een werving gedaan van nieuwe panelleden. Na inschrijving in het panel 
konden de nieuwe leden de vragenlijst over de klimaatbestendige stad invullen. In totaal hebben 2.050 
Purmerenders meegewerkt aan het onderzoek. 
 

Verwachte gevolgen klimaatverandering 

Bijna alle inwoners vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor het klimaatbestendig maken van 
de stad. Daarnaast vindt 55% ook particulieren en 49% het bedrijfsleven hiervoor verantwoordelijk. 
Ten opzichte van 2016 zijn deze laatste percentages toegenomen. Vond in 2016 46% alleen de 
overheid verantwoordelijk, in 2020 is dit gedaald naar 37%. 

Van de negen genoemde gevolgen van klimaatverandering achten de inwoners het vooral 
waarschijnlijk dat in Purmerend zal voorkomen: ‘lokaal wateroverlast door hevige regenval’ (60%) en 
‘toenemende gezondheidsklachten door hoge temperaturen’ (59%). Het minst waarschijnlijk acht men 
‘overstroming door zeespiegelstijging’ (22%) en ‘uitvallen van stroom door hitte of wateroverlast’(19%). 

Uit de vier voorgelegde uitspraken over klimaatverandering blijkt dat het onderwerp speelt. Zeven op 
de tien inwoners zijn het (helemaal) eens met ‘ik maak mij zorgen over de gevolgen van 
klimaatverandering’. Dit is 9% meer dan in 2016. Twee derde is het (helemaal) oneens met ‘ik vind dat 
er te veel aandacht is voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan’. Zij vinden het dus terecht dat 
er aandacht voor is. Zes op de tien zijn het (helemaal) oneens met ‘ik houd mij niet zo bezig met het 
onderwerp’ en ‘mijn eigen gedrag heeft geen invloed op het klimaat’. Zij houden zich dus wel bezig 
met het onderwerp en vinden dat hun gedrag wel invloed heeft. Over het algemeen speelt het 
onderwerp meer bij jongeren dan bij ouderen. 

 

Bereidheid om maatregelen te treffen 

Circa negen op de tien inwoners vinden dat een groene omgeving bijdraagt aan een 
klimaatbestendige stad en dat het belangrijk is dat gemeente Purmerend investeert in het 
klimaatbestendiger maken van de stad. Ruim de helft weet welke maatregelen ze kunnen treffen om 
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de eigen omgeving (meer) klimaatbestendig te maken. Veel minder inwoners zijn voorbereid op 
eventuele langdurig stroomuitval (11%). 

Aan tuineigenaren is een vijftal maatregelen om de eigen omgeving meer klimaatbestendig te maken, 
voorgelegd. Bij ‘het aanleggen van hoogteverschillen in de tuin voor betere afwatering’ geeft de helft 
(48%) aan dit al te hebben gedaan; 19% zegt hiertoe bereid te zijn. ‘Het vervangen van stenen en 
tegels in de tuin door meer groen’ heeft 42% al gedaan, 24% wil dit (meer) doen. ‘Het vervangen van 
stenen en tegels door meer waterdoorlatende bestrating’ heeft 26% al gedaan; eveneens 26% wil dit 
(meer) doen. ‘Het opvangen van regenwater’ doet 22% al, maar liefst 46% wil dit (meer) doen. Voor 
‘het aanleggen van een vijver’ is de minste animo: 11% heeft al een vijver en 4% wil dit (meer) gaan 
doen. Ten opzichte van 2016 geven meer inwoners aan in hun tuin tegels te hebben vervangen door 
groen of hiertoe bereid te zijn. 

Van de appartementbewoners is 10% betrokken bij de aanleg en/of onderhoud van een gezamenlijke 
geveltuin; een derde wil dit (meer) gaan doen. Van de inwoners die een woning huren heeft 7% de 
verhuurder succesvol gevraagd om maatregelen te nemen om de woning en woonomgeving (meer) 
klimaatbestendig te maken. 10% heeft dit wel gedaan, maar de verhuurder is niet op het verzoek 
ingegaan. 

Aan alle panelleden is een zestal maatregelen voorgelegd die helpen bij het (meer) klimaatbestendig 
maken van de woning. De maatregelen die het meest al zijn genomen zijn: aanbrengen van (extra) 
zonwering (55%) en isolatie van gevel(s) (46%). Circa een op de vijf geeft aan dit (meer) te willen 
doen. Het minst heeft men al een geveltuin, groene gevel of groen dak (4%) en getinte ramen (8%). 
De bereidheid dit te doen is respectievelijk 25% en 17%. 

De belangrijkste redenen om niet de voorgelegde maatregelen te treffen zijn de te hoge kosten; de 
nadelen die er aan verbonden zijn of het niet uitvoerbaar zijn; het niet zelf verantwoordelijk zijn (maar 
corporatie of vereniging van eigenaren) en dat men al voldoende (andere) maatregelen neemt. 

 

Conclusie ten aanzien van ontwikkelingen tussen 2016 en 2020 

Op basis van de resultaten kan geconcludeerd worden dat bij de inwoners in 2020 een groter 
bewustzijn is van de gevolgen van klimaatverandering en van klimaatbestendigheid dan in 2016. 

• Meer inwoners vinden dat naast de overheid ook inwoners en het bedrijfsleven een rol hebben in 
het klimaatbestendig maken van de stad. 

• Meer inwoners verwachten watertekort bij langdurige droogte; toenemende gezondheidsklachten 
bij mensen en dieren bij hogere temperaturen en meer verkeersproblemen door vervorming van 
wegen en bruggen door hogere temperaturen. 

• Meer inwoners maken zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering; meer inwoners 
denken dat hun eigen gedrag invloed heeft op het klimaat. 

• Meer inwoners weten welke maatregelen zij kunnen treffen om de eigen omgeving 
klimaatbestendig te maken; meer inwoners vinden dat een groene stad bijdraagt aan een 
klimaatbestendige stad. 

• Meer inwoners geven aan stenen en tegels te hebben vervangen door groen en meer inwoners 
geven aan dit te willen doen. 
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1 Inleiding 

Aanleiding 
De gevolgen van klimaatverandering zijn de laatste jaren duidelijk voelbaar geworden; droogte en 
hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Door de zachte en natte winter van 2019-2020 en de 
langdurige droogte in 2018, 2019 en 2020 lijkt de klimaatverandering, die altijd wat ver weg leek, 
steeds dichterbij te komen.  

Om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering wil de gemeente Purmerend de stad 
klimaatbestendig maken. Zowel de overheid als bedrijven en inwoners hebben hierin een taak. In 
2016 is onderzoek gedaan onder Purmerenders naar hun houding ten opzichte van klimaatbestendig 
maken van de stad en hun rol daarin. Najaar 2020, vier jaar later, was er behoefte het onderzoek te 
herhalen om te zien of er een verschuiving in bewustwording heeft plaats gevonden. 

Eind 2020 heeft de gemeente een klimaatadaptatieplan opgesteld om zich voor te bereiden op de 
gevolgen van klimaatverandering. Het plan bevat ook een uitvoeringsagenda. De resultaten van 
voorliggend onderzoek zullen worden gebruikt in het communicatietraject naar inwoners. De 
resultaten worden ook gebruikt om te bepalen welke acties op te zetten om inwoners te ondersteunen 
in het nemen van maatregelen (bijvoorbeeld regenton of aanplanten groen). Dit zal worden 
opgenomen in de uitvoeringsagenda horende bij het klimaatadaptatieplan. 
 

Ruim 2000 Purmerenders deden mee met het onderzoek 
De enquête is eind oktober 2020 voorgelegd aan 2.318 leden van het Purmerends internetpanel. 
1.430 leden hebben de online-vragenlijst ingevuld; hetgeen een respons is van 62%. Dit is iets hoger 
dan de respons in 2016 (59%).  
 
Gelijktijdig met het benaderen van het internetpanel heeft B&I een werving gedaan van nieuwe 
panelleden. Na inschrijving in het panel konden de nieuwe leden de vragenlijst over de 
klimaatbestendige stad invullen. 620 Purmerenders hebben dit gedaan. In totaal hebben 2.050 
Purmerenders meegewerkt aan het onderzoek. 
 
Deze respons is voldoende om betrouwbare antwoorden te geven op de onderzoeksvragen.  
 
De antwoorden van de panelleden zijn gewogen naar leeftijd, wijk en geslacht. Dit is gedaan om de 
verdeling over de leeftijden en de spreiding over de wijken zoveel mogelijk in overeenstemming te 
brengen met de werkelijke verhoudingen in Purmerend. 

 
Vraagstelling 
In het onderzoek is gevraagd: 
• Wie verantwoordelijk is voor het klimaatbestendig maken van de stad. 
• Welke gevolgen van klimaatveranderingen men nu en in de toekomst merkbaar acht in 

Purmerend. 
• Reactie op uitspraken over klimaatveranderingen en de effecten daarvan. 
• Reactie op uitspraken over klimaatbestendigheid; welke maatregelen genomen kunnen worden. 
• Welk deel van de eigen tuin bestraat is. 
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• Bereidheid tot het nemen van maatregelen om de eigen omgeving klimaatbestendig te maken; 
redenen voor respondenten dit niet te doen 

• Tips om de omgeving klimaatbestendiger te maken (niet in rapport, aan opdrachtgever verstrekt) 
 

Klimaatbestendig versus duurzaam 
Een klimaatbestendige stad is voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. De stad is dan 
bestand tegen hevige regenval, extreme hitte of verdroging. Dit is anders dan een duurzame stad,  
daarbij gaat het om het voorkómen van klimaatverandering. 
 

Leeswijzer 
• In het rapport zijn percentages afgerond. Wanneer we percentages met cijfers achter de komma 

presenteren, suggereren we een nauwkeurigheid die er in werkelijkheid niet is. Soms komt daardoor 
de optelsom niet precies uit op 100%, maar op 99% of 101%. 

• Bij een aantal vragen kon de respondent meer dan één antwoord aankruisen. Als dit het geval is, 
staat dit vermeld in de tabelkop. De optelsom van de percentages is dan doorgaans hoger dan 
100%. Dit komt doordat de antwoorden zijn gepercenteerd op het aantal respondenten en niet op 
het aantal gegeven antwoorden.  

• Zoals eerder beschreven is het onderzoek gebaseerd op 2.050 respondenten. Als we rapporteren 
over een selectie van de respondenten noemen we in de tabel het betreffende aantal. 

• Door de omvang van het internetpanel en de weging geeft het onderzoek een representatief beeld 
van de inwoners van Purmerend. In de rapportage spreken we dan ook over de ‘de inwoners’. Dit 
komt tevens de leesbaarheid ten goede. In enkele gevallen wordt gesproken over ‘de respondent’, 
bijvoorbeeld in de zin ‘de respondent is een aantal uitspraken voorgelegd’. 

• De samenvatting van de hoofdstukken staat op twee plekken: aan het begin van het hoofdstuk en in 
hoofdstuk Samenvatting. Wij doen dit om het de lezer zo makkelijk mogelijk te maken. Als u slechts 
een hoofdstuk wilt lezen, vindt u daar de samenvatting. Wilt u een totaaloverzicht, dan leest u het 
hoofdstuk Samenvatting. 
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2 Verwachte gevolgen klimaatverandering 

Samenvatting 
Bijna alle inwoners vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor het klimaatbestendig maken van 
de stad. Daarnaast vindt 55% ook particulieren en 49% het bedrijfsleven hiervoor verantwoordelijk. 
Ten opzichte van 2016 zijn deze laatste percentages toegenomen. Vond in 2016 46% alleen de 
overheid verantwoordelijk, in 2020 is dit gedaald naar 37%. 

Van de negen genoemde gevolgen van klimaatverandering achten de inwoners het vooral 
waarschijnlijk dat in Purmerend zal voorkomen: ‘lokaal wateroverlast door hevige regenval’ (60%) en 
‘toenemende gezondheidsklachten door hoge temperaturen’ (59%). Het minst waarschijnlijk acht men 
‘overstroming door zeespiegelstijging’(22%) en ‘uitvallen van stroom door hitte of wateroverlast’(19%). 

Uit de vier voorgelegde uitspraken over klimaatverandering blijkt dat het onderwerp speelt. Zeven op 
de tien inwoners zijn het (helemaal) eens met ‘ik maak mij zorgen over de gevolgen van 
klimaatverandering’. Dit is 9% meer dan in 2016. Twee derde is het (helemaal) oneens met ‘ik vind dat 
er te veel aandacht is voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan’. Zij vinden het dus terecht dat 
er aandacht voor is. Zes op de tien zijn het (helemaal) oneens met ‘ik houd mij niet zo bezig met het 
onderwerp’ en ‘mijn eigen gedrag heeft geen invloed op het klimaat’. Zij houden zich dus wel bezig 
met het onderwerp en vinden dat hun gedrag wel invloed heeft. Over het algemeen speelt het 
onderwerp meer bij jongeren dan bij ouderen. 
 

Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde:  

• Wie inwoners verantwoordelijk achten voor het klimaatbestendig maken van de stad. 
• Welke gevolgen van klimaatverandering men in de (nabije) toekomst denkbaar acht. 
• Reactie op uitspraken over klimaatverandering. 
 

2.1 Aandeel dat (ook) particulieren en bedrijfsleven verantwoordelijk vindt is 
 toegenomen 

‘Wie is volgens u verantwoordelijk voor het klimaatbestendig maken van de stad?’ Volgens bijna alle 
inwoners (97%) is de overheid hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast vindt ruim de helft (55%) het ook 
de verantwoordelijkheid van de inwoners. Iets minder inwoners (49%) vinden het ook de 
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Ruim een derde (37%) vindt dat alleen de overheid 
verantwoordelijk is voor het klimaatbestendig maken van de stad.  
 
2.1. Wie is volgens u verantwoordelijk voor het klimaatbestendig maken van de stad? %, 2016 en 2020  

meer dan één antwoord mogelijk 

 2016 2020¹ verschil 

overheden (gemeente/provincie/rijksoverheid/waterschap e.d.) 94     97 +3 

bedrijfsleven 42   49 +7 

particulieren (bewoners) 44   55 +11 

weet niet 3 2 - 

¹ten opzichte van 2016 toename  
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Als we kijken naar leeftijd valt op dat jongere leeftijdsgroepen het bedrijfsleven vaker verantwoordelijk 
vinden voor het klimaatbestendig maken van de stad dan oudere leeftijdsgroepen: 18-29 jaar 54%, 
30-49 jaar 55%, 50-64 jaar 48% en 65-plus 42%. 
 

Ontwikkeling 

Ten opzichte van 2016 vinden nu meer inwoners dat naast de overheid ook anderen verantwoordelijk 
zijn voor het klimaatbestendig maken van de stad: in 2016 was het 54% en in 2020 63%. Het 
percentage dat vindt dat het alleen de taak is van de overheid is afgenomen van 46% naar 37%. 

Ten opzichte van 2016 vinden meer inwoners het klimaatbestendig maken van de stad (ook) de 
verantwoordelijkheid van particulieren: dit percentage is toegenomen van 44% naar 55%. Ook vinden 
meer inwoners het de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven: dit is toegenomen van 42%  
naar 49%.  

 

2.2 Vooral overlast door hevige regenval verwacht en gezondheidsklachten 
 door warmte 

Het internetpanel is negen voorbeelden van de gevolgen van klimaatverandering voorgelegd. De 
vraag was: ‘in hoeverre denkt u dat de genoemde gevolgen in Purmerend, nu of in de nabije 
toekomst, merkbaar zullen zijn?’ In grafiek 2.2. staan de resultaten.  
 
 
2.2. In hoeverre denkt u dat de genoemde gevolgen van klimaatverandering in Purmerend, nu of in de nabije toekomst, 

merkbaar zullen zijn? %, 2020  
gesorteerd op meest (zeer) waarschijnlijk 
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Van de genoemde voorbeelden achten de inwoners  het meest (zeer) waarschijnlijk dat in de nabije 
toekomst in Purmerend merkbaar zal zijn: ‘lokaal wateroverlast door hevige regenval’ (60%) en 
‘toenemende gezondheidsklachten bij mensen en dieren door hogere temperaturen’ (59%) 
 
Het minst waarschijnlijk acht men nu of in nabije toekomst ‘het uitvallen van stroom door hitte of 
wateroverlast’ (19%) en ‘overstroming door zeespiegelstijging’ (22%).  
 
Ontwikkeling 

Vijf voorbeelden van gevolgen van klimaatverandering zijn ook voorgelegd in 2016. In tabel 2.3. zijn 
de verschillen tussen beide peiljaren te zien voor wat betreft men denkt dat de gevolgen nu of in de 
nabije toekomst (zeer) waarschijnlijk merkbaar zullen zijn in Purmerend. 
 
De grootste verschuiving heeft plaats gevonden ten aanzien van ‘watertekort door langdurige droogte’. 
In 2016 dacht 10% van de inwoners dat dit (zeer) waarschijnlijk in Purmerend zal voorkomen, in 2020 
is dit aanzienlijk toegenomen naar 44%. Ook denken flink meer inwoners dat er ‘toenemende 
gezondheidsklachten zullen zijn door hogere temperaturen’ (van 36% naar 59%) en ‘meer 
verkeersproblemen door vervorming van wegen en bruggen door hogere temperaturen’ (van 40% 
naar 59%). Zeer waarschijnlijk zijn de resultaten beïnvloed door de droge en warme zomer van 2018, 
2019 en 2020. 
 
In 2020 denken iets minder inwoners dan in 2016 dat het ‘uitvallen van stroom door hitte of hevige 
regenval’ (zeer) waarschijnlijk zal voorkomen in Purmerend: 23% naar 19%. Dit is het enige gevolg 
waarvan in 2020 minder inwoners denken dat het voor zal komen. 
 
2.3. Mate waarin men denkt dat het genoemde voorbeeld van gevolgen van klimaatverandering (zeer) waarschijnlijk in 

Purmerend zal voorkomen %, 2016 en 2020 
meer dan één antwoord mogelijk, gesorteerd op verschil tussen jaren 

 (zeer) waarschijnlijk in Purmerend 

 2016 2020¹ verschil 

watertekort door langdurige droogte 10     44  +34 

toenemende gezondheidsklachten bij mensen en dieren door hogere 
temperaturen (‘hittestress’) 36     59 +23 

meer verkeersproblemen door vervorming van wegen en bruggen door 
hogere temperaturen 40     51 +11 

het uitvallen van stroom door hitte of wateroverlast 23   19 -4 

lokaal wateroverlast door hevige regenval 59    60 - 

 ¹ten opzichte van 2016 toename , afname  

 

2.3 Zeven op de tien maken zich zorgen over gevolgen klimaatverandering 

Het internetpanel is een viertal stellingen voorgelegd die te maken hebben met klimaatverandering. 
Gevraagd is of men daar (helemaal) mee eens of (helemaal) mee oneens is. Voor een beter overzicht 
zijn in grafiek 2.4 de antwoordcategorieën ‘helemaal mee eens’ en ‘eens’ weergegeven in dezelfde 
kleur. Datzelfde geldt voor de antwoorden ‘helemaal mee oneens’ en ‘oneens’. In grafiek 2.5 staan per 
uitspraak de antwoorden ‘(helemaal) mee eens’ naar leeftijd, voor zover er verschillen zijn.  

• ‘Ik maak mij zorgen over de gevolgen van klimaatverandering.’  
Een meerderheid van de inwoners (69%) is het hier (helemaal) mee eens. Hiervan geeft een 
relatief groot percentage aan het er helemaal mee eens te zijn (25%). Een op de vijf (20%) neemt 
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een neutraal standpunt in: niet eens/niet oneens. Een op de tien (10%) is het hier (helemaal) mee 
oneens. In grafiek 2.5. is te zien dat bij de leeftijdscategorie 18 t/m 29 jaar het percentage dat zich 
hierover zorgen maakt het hoogst is (77%) en bij de 30 t/m 49 jarigen het laagst (64%). 

• ‘Mijn eigen gedrag heeft geen invloed op het klimaat.’ 
Bijna een op de vijf inwoners (18%) is het hier (helemaal) mee eens. Eveneens een op de vijf 
(20%) neemt een neutraal standpunt in. De meerderheid van 60% is het (helemaal) oneens met 
de uitspraak. Zij vinden dus dat het eigen gedrag wel invloed heeft op het klimaat. 65-plussers zijn 
het meest eens met de uitspraak (27%); 18 t/m 49 jarigen het minst (13%). 

• ‘Ik houd mij niet zo bezig met het onderwerp klimaatverandering.’ 
16% van de inwoners is het hier (helemaal) mee eens. Een groter deel (23%) neemt een neutraal 
standpunt in. De meerderheid van 60% is het (helemaal) oneens met de uitspraak. Zij houden zich 
dus wel bezig met het onderwerp klimaatverandering. Tussen de leeftijdscategorieën zijn geen 
verschillen. 

• ‘Ik vind dat er te veel aandacht is voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan.’ 
Van de inwoners is 15% het hier mee eens; 20% is neutraal. Een meerderheid van 64% is het 
(helemaal) oneens met de uitspraak. Zij vinden het dus terecht dat er aandacht is voor het 
onderwerp. Ouderen vinden vaker dat er teveel aandacht is voor klimaatverandering dan 
jongeren: 65-plussers 24% en 18 t/m 29 jarigen 7%. 

 

2.4. Reactie op uitspraken over klimaatverandering, %, 2020¹ 
gesorteerd op (helemaal) mee eens 
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2.5. Percentage ‘(helemaal) mee eens’ per uitspraak over klimaatverandering, naar leeftijd, %, 2020 

 
Ontwikkeling 
 
Twee uitspraken zijn ook voorgelegd in 2016, zie tabel 2.6. Uit het vergelijken van de peiljaren blijkt dat 
het percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de uitspraak ‘ik maak mij zorgen over de 
gevolgen van klimaatverandering’ is toegenomen: van 60% in 2016 naar 69% in 2020. Met name het 
percentage ‘helemaal eens’ is toegenomen: van 14% naar 25%. Het percentage dat het oneens is met 
de uitspraak is licht afgenomen: van 13% naar 10%. In 2020 maken dus meer mensen zich zorgen 
over de gevolgen van de klimaatverandering. 
 
Bij de uitspraak ‘mijn eigen gedrag heeft geen invloed op het klimaat’ is het percentage inwoners dat 
het hiermee (helemaal) oneens is, toegenomen van 53% in 2016 naar 60% in 2020. Het percentage 
dat het hiermee (helemaal) eens is, is licht afgenomen van 22% naar 18%. In 2020 vinden dus meer 
inwoners dat hun eigen gedrag van invloed is op het klimaat.  
 
2.6. Vergelijking reactie op twee uitspraken naar peiljaar, %, 2016 en 2020 

 (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens 

 2016 2020 verschil 2016 2020 verschil 

Ik maak mij zorgen over de gevolgen van 
klimaatverandering. 60     69 +9 13   10 -3 

Mijn eigen gedrag heeft geen invloed op het 
klimaat. 22   18 -4 53     60 +7 

¹ten opzichte van 2016 toename , afname  
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3 Bereidheid om maatregelen te treffen 

Samenvatting 
Circa negen op de tien inwoners vinden dat een groene omgeving bijdraagt aan een 
klimaatbestendige stad en dat het belangrijk is dat gemeente Purmerend investeert in het 
klimaatbestendiger maken van de stad. Ruim de helft weet welke maatregelen ze kunnen treffen om 
de eigen omgeving (meer) klimaatbestendig te maken. Veel minder inwoners zijn voorbereid op 
eventuele langdurig stroomuitval (11%). 

Aan tuineigenaren is een vijftal maatregelen om de eigen omgeving meer klimaatbestendig te maken, 
voorgelegd. Bij ‘het aanleggen van hoogteverschillen in de tuin voor betere afwatering’ geeft de helft 
(48%) aan dit al te hebben gedaan; 19% zegt hiertoe bereid te zijn. ‘Het vervangen van stenen en 
tegels in de tuin door meer groen’ heeft 42% al gedaan, 24% wil dit (meer) doen. ‘Het vervangen van 
stenen en tegels door meer waterdoorlatende bestrating’ heeft 26% al gedaan; eveneens 26% wil dit 
(meer) doen. ‘Het opvangen van regenwater’ doet 22% al, maar liefst 46% wil dit (meer) doen. Voor 
‘het aanleggen van een vijver’ is de minste animo: 11% heeft al een vijver en 4% wil dit (meer) gaan 
doen. Ten opzichte van 2016 geven meer inwoners aan in hun tuin tegels te hebben vervangen door 
groen of hiertoe bereid te zijn. 

Van de appartementbewoners is 10% betrokken bij de aanleg en/of onderhoud van een gezamenlijke 
geveltuin; een derde wil dit (meer) gaan doen. Van de inwoners die een woning huren heeft 7% de 
verhuurder succesvol gevraagd om maatregelen te nemen om de woning en woonomgeving (meer) 
klimaatbestendig te maken. 10% heeft dit wel gedaan, maar de verhuurder is niet op het verzoek 
ingegaan. 

Aan alle panelleden is nog een zestal maatregelen voorgelegd die helpen bij het (meer) 
klimaatbestendig maken van de woning. De maatregelen die het meest al zijn genomen zijn: 
aanbrengen van (extra) zonwering (55%) en isolatie van gevel(s) (46%). Circa een op de vijf geeft aan 
dit (meer) te willen doen. Het minst heeft men al een geveltuin, groene gevel of groen dak (4%) en 
getinte ramen (8%). De bereidheid dit te doen is respectievelijk 25% en 17%. 

De belangrijkste redenen om niet de voorgelegde maatregelen te treffen zijn de te hoge kosten; de 
nadelen die er aan verbonden zijn of het niet uitvoerbaar zijn; het niet zelf verantwoordelijk zijn (maar 
corporatie of vereniging van eigenaren) en dat men al voldoende (andere) maatregelen neemt. 

 
Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde: 

• Welke maatregelen inwoners willen treffen om hun omgeving klimaatbestendig te maken 
met hierbij onderscheid naar tuineigenaren, bewoners van appartement en huurwoning. 

• Waarom inwoners (bepaalde) maatregelen niet willen treffen. 
• Welk aandeel van de eigen tuin bestraat is. 
 

3.1 Groene omgeving en investeringen van gemeente van belang 

Het panel is vier uitspraken voorgelegd over klimaatbestendigheid en te nemen maatregelen. In 
grafiek 3.1. staat ze weergegeven in volgorde van het meest ‘(helemaal) mee eens’. 
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• ‘Een groene omgeving draagt bij aan een klimaatbestendige stad.’ 
Een grote meerderheid is het hier (helemaal) mee eens (89%). 7% is het niet eens/niet oneens 
met de uitspraak. Een klein percentage (2%) is het hier mee (helemaal) oneens.  

• ‘Het is belangrijk dat de gemeente Purmerend investeert in het klimaatbestendig maken van de 
stad’. 
De reactie komt overeen met de voorgaande uitspraak: de grote meerderheid is het (helemaal) 
eens met de uitspraak (88%). 8% is het hiermee niet eens/niet oneens. Een klein percentage (3%) 
is het hiermee (helemaal) oneens. 

• ‘Ik weet welke maatregelen ik kan treffen om mijn eigen omgeving (meer) klimaatbestendig te 
maken.’ 
Ruim de helft (56%) is het hiermee (helemaal) eens. Een relatief groot percentage (28%) is het 
niet eens/niet oneens met de uitspraak. Een op de tien (11%) is het hiermee (helemaal) oneens. 

• ‘Ik ben voorbereid op eventuele langdurige stroomuitval.’ 
Met deze uitspraak zijn het minste inwoners het (helemaal) eens (11%). Een op de vijf (19%) is 
het hiermee niet eens/niet oneens. De meerderheid is het (helemaal) oneens met de  
uitspraak (67%). 

Gekeken is of het aandeel dat het (helemaal) eens is met de uitspraken verschilt per 
leeftijdscategorie. Dit blijkt niet zo te zijn.  

 

3.1. Reactie op uitspraken over klimaatbestendigheid en te nemen maatregelen, %, 2020 
gesorteerd op (helemaal) eens 

 
 
Ontwikkelingen 

Op twee uitspraken verschilt de reactie van die in 2016 (zie tabel 3.2.):  

• in 2020 weten meer inwoners welke maatregelen ze kunnen treffen om de eigen omgeving (meer) 
klimaatbestendig te maken: in 2016 47%, in 2020 56%.  

• meer mensen vinden dat een groene omgeving bijdraagt aan een klimaatbestendige stad: in 2016 
78%, in 2020 89%.  
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3.2. Vergelijking reactie op twee uitspraken naar peiljaar, %, 2016 en 2020¹ 

 (helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens 

 2016 2020 verschil 2016 2020 verschil 

Ik weet welke maatregelen ik kan treffen om mijn 
eigen omgeving (meer) klimaatbestendig te maken. 

47   56 +9 18   11 -7 

Een groene omgeving draagt bij aan een 
klimaatbestendige stad. 

78   89 +11 5     2 -3 

¹ten opzichte van 2016 toename , afname  
 

 

3.2 Tuineigenaren 

Afhankelijk van de woonsituatie kan men bepaalde maatregelen nemen om de woning en de directe 
omgeving meer klimaatbestendig te maken. In het onderzoek gaan we in op maatregelen voor: 

• inwoners met een woning met tuin 
• inwoners die wonen in een appartement en die een woning huren 
• alle inwoners 

Van de panelleden hebben vier op de vijf (81%) een woning met een tuin. Aan hen is gevraagd welk 
deel van de tuin bestraat is met stenen of tegels. Voor circa een derde (31%) is de tuin voor 25% of 
minder bestraat. Voor twee op de vijf (41%) is dit minimaal 75%. 

 
3.3. Welk deel van de tuin bestraat is met stenen/tegels, %, 2020 

aantal is 1.667 

 % 

minder dan 25% 12 

ongeveer 25% 19 

ongeveer 50% 29 

ongeveer 75% 31 

ongeveer 100% 10 

totaal 100 

 

Ontwikkelingen 

De mate waarin de tuin is bestraat, is gelijk aan die in 2016. 

 

Aan de tuinbezitters is een vijftal maatregelen voorgelegd die ze kunnen treffen om de eigen 
omgeving meer klimaatbestendig te maken, met de vraag of ze daartoe bereid zijn. Zie grafiek 3.4. 

• ‘Het aanleggen van hoogteverschillen in mijn tuin voor betere afwatering’. Van de vijf genoemde 
maatregelen is deze het meest door de tuinbezitters al gedaan (48%). Een op de vijf (19%) zegt 
dit (meer) te willen doen.  

• ‘Het vervangen van stenen en tegels in uw tuin door gras, planten, bomen’ doet al 42%; 24% wil 
dit (meer) gaan doen.  

• ‘Het vervangen van stenen en tegels in de tuin door grind, schelpen of andere waterdoorlatende 
bestrating’ doet 26% al, eveneens 26% wil dit (meer) gaan doen. Een relatief groot deel (31%) 
geeft aan dit niet te willen doen.  
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• ‘Het opvangen van regenwater (bijvoorbeeld in een regenton)’ doet 22% al. Een groot percentage 
is hiertoe bereid (46%). 

• Voor ‘het aanleggen van een vijver’ is weinig animo: 71% zegt dit niet te willen doen. 11% heeft al 
een vijver en 4% wil dit (meer) gaan doen.  

 
3.4. Bereidheid van tuinbezitters om maatregelen te nemen voor een (meer) klimaatbestendige omgeving, %, 2020.  

gesorteerd op meest ‘heb of doe ik al’, aantal is 1.667 

 

 

Maken we onderscheid naar verschillende groepen, dan zien we het volgende: 

Leeftijd:  
Over het algemeen hebben 50-plussers vaker een maatregel al genomen dan 18 t/m 49 jarigen. Deze 
laatste groep is over het algemeen vaker bereid de maatregel (meer) te treffen dan 50-plussers. 

Koop/huur:  
Er is geen verschil in antwoorden tussen bewoners met een huurwoning en een koopwoning. 

Verantwoordelijkheid: 
Inwoners die vinden dat alleen de overheid verantwoordelijk is voor het klimaatbestendig maken van 
de stad, geven vaker dat zij de tegels in de tuin niet willen vervangen door groen of doorlatende 
bestrating. Voor de overige genoemde maatregelen is er geen verschil. 

Bestrating: 
Inwoners waarvan de tuin ongeveer 75% bestraat is, zijn het meest bereid de tegels te vervangen 
door groen of door waterdoorlatende bestrating. 
 
3.5. Voor twee uitspraken selectie ‘wil ik (meer) doen’ naar (ongeveer) aandeel bestrating in tuin, %, 2020 

wil ik (meer )doen deel van tuin dat bestraat is totaal 

 25% 50% 75% 100%  

het vervangen van stenen/tegels in mijn tuin door gras, planten, bomen 
            

7  
          

28  
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het vervangen van stenen en tegels in mijn tuin door grind, schelpen, 
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Ontwikkelingen 

Ten opzichte van 2016 reageren tuinbezitters positiever op twee maatregelen. In 2020 hebben meer 
tuinbezitters stenen in de tuin vervangen door groen, en meer tuinbezitters zijn bereid dit te doen. 
Minder tuinbezitters geven aan dit niet te willen doen. Wat betreft het vervangen van stenen in de tuin 
door waterdoorlatende bestrating: minder tuinbezitters geven aan dit niet te willen. 
 
3.6. Vergelijking twee uitspraken in de tijd, %, 2016 en 2020  

 
jaar heb of 

doe ik al 
wil ik 

(meer) 
doen 

wil ik 
niet 

doen 

weet 
niet/n.v.t. 

totaal 

het vervangen van stenen/tegels in mijn tuin door 
gras, planten, bomen 

2020¹   42   24   25 9 100 

2016¹ 36 18 38 9 100 

het vervangen van stenen en tegels in mijn tuin 
door grind, schelpen, grastegels of andere 
waterdoorlatende bestrating 

2020¹ 26 26   31 17 100 

2016¹ 23 23 40 14 100 

¹ten opzichte van 2016 toename , afname  

 

3.3 Bewoners appartementen en huurwoningen 

Aan inwoners wonend in een appartement is het volgende gevraagd: ‘In hoeverre bent u bereid, 
eventueel samen met medebewoners, rondom uw wooncomplex geveltuinen aan te leggen en te 
onderhouden?’ Een op de tien geeft aan dit al te doen, een derde (32%) wil dit (meer doen). Ongeveer 
een op de vijf (18%) wil dit niet doen. Een groot deel geeft aan het niet te weten (21%) of dat dit niet 
van toepassing is (19%). 

 
3.7. Bereidheid om rondom wooncomplex geveltuinen aan te leggen en te onderhouden, %, 2020 

aantal is 385 

 

Inwoners die aangeven niet bereid te zijn een geveltuin bij het wooncomplex aan te leggen en te 
onderhouden, geven in een open vraag voornamelijk als reden: te druk, vanwege gezondheid, dat ze 
gezamenlijk een tuinman inhuren, dat het conflicten geeft met buren, dat het een taak is van de 
gemeente. 

 

Aan inwoners in een huurwoning is gevraagd: ‘Heeft u de verhuurder van uw woning wel eens 
gevraagd maatregelen te nemen in verband met het klimaatbestendig maken van de woning en/of 
directe woonomgeving?’ Het merendeel van de huurders (74%) heeft dit niet gedaan, zie tabel 3.8.  
7% heeft dit met succes aan de verhuurder gevraagd, 10% heeft het gevraagd, maar de verhuurder 
heeft het verzoek afgewezen. Een op de tien (9%) is van plan het te gaan vragen. 
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3.8. Heeft u de verhuurder gevraagd maatregelen te nemen in verband met het 
klimaatbestendig maken van woning en/of directe woonomgeving?¹, %, 2020  
aantal is 401 

 % 

ja, en het is gelukt 7 

ja, maar de verhuurder wil dit niet 10 

nog niet, maar ik wil het wel gaan vragen 9 

nee 74 

totaal 100 

¹ zie voor volledige vraagstelling, tekst op voorgaande pagina 

 

Inwoners die aangeven dat de verhuurder van de woning geen maatregelen wil nemen, geven als 
toelichting in een open vraag voornamelijk aan dat ze gevraagd hebben om betere isolatie (zowel voor 
tegengaan koude als warmte) en het plaatsen van zonnepanelen. 

 

3.4 Zonwering aanbrengen en isolatie gevels meest genomen maatregel  

Aan alle panelleden - dus zonder onderscheid naar woningtype - zijn zes maatregelen voorgelegd die 
ze kunnen nemen om de woning klimaatbestendig te maken. Zie grafiek 3.9. 

Maatregelen die inwoners het meest hebben genomen, zijn het aanbrengen van zonwering (55%) en 
het isoleren van gevels (46%). Ongeveer een op de vijf wil dit (meer) gaan doen.  

Maatregelen die het minst zijn genomen, zijn het nemen van getinte ramen (8%) en het nemen van 
een geveltuin, groene gevel of groen op het dak (4%). Met name van getinte ramen geeft een groot 
percentage aan deze niet te willen nemen (47%). Een kwart wil wel een geveltuin, groene gevel of 
groen dak nemen. Een relatief groot percentage geeft aan dat dit bij hen niet gaat (31%). Dit zijn 
vooral mensen die wonen in een appartement of huurwoning. Dat is ook het geval bij het hoge 
percentage ‘weet niet’ (28%) en ‘niet van toepassing/dat gaat niet’ (24%) bij maatregelen nemen om 
het huis te beschermen tegen overstromingen. 

 
3.9. Bereidheid tot nemen van genoemde maatregelen om woning klimaatbestendig te maken, %, 2020 

gesorteerd op meest ‘heb of doe ik al’  
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Bij de maatregel ‘slaapkamer plaatsen aan de koele kant van het huis’ geeft ook een groot percentage 
aan dat dit niet gaat of niet van toepassing is (39%). Bij bewoners van een appartement ligt dit  
hoger (55%) dan bij bewoners van eengezinswoningen (36%). 

 
Ontwikkelingen 

In 2016 is gevraagd naar 3 maatregelen: isoleren gevels, maatregelen tegen overstroming en nemen 
van geveltuin of groen dak. In 2020 zijn er geen eenduidige verschillen ten opzichte van 2016. 

 
 
Als laatste is naar nog twee maatregelen gevraagd: minder douchen en een calamiteitenpakket in huis 
hebben. Desgevraagd geeft twee derde van de inwoners (66%) aan dat zij ‘minder vaak of korter 
douchen in tijden van droogte’; een kwart (25%) wil dit (meer) gaan doen. Een klein percentage wil dit 
niet doen (6%). Er is een lineair verband tussen het nu al kort douchen tijdens droogte en de leeftijd. 
Van de jongeren doucht 43% nu al kort, dit neemt toe tot 83% bij 65-plussers. 

‘Een calamiteitenpakket en houdbaar eten op voorraad hebben’, heeft ruim een kwart (28%) van de 
inwoners al; krap de helft (46%) wil dit (meer) gaan doen. Een op de tien (11%) wil dit niet doen.  
65-plussers hebben het meest (38%) nu al een calamiteitenpakket in huis en houdbaar eten op 
voorraad; 30 t/m 49 jarigen het minst (19%). Deze laatste groep wil dit wel het vaakst (meer)  
doen (57%).  

 
3.10.  Bereidheid tot nemen van genoemde maatregelen in verband met klimaatbestendigheid, %, 2020  

 

 

3.5 Redenen om geen maatregelen te nemen 

Zoals hiervoor besproken, zijn in de enquête allerlei maatregelen genoemd die men zelf kan nemen 
om het huis, tuin en woonomgeving klimaatbestendiger te maken. Aan het einde van de enquête is in 
een open vraag om uitleg gevraagd als men bepaalde maatregelen niet wilde treffen. Ruim 800 
inwoners hebben hier op gereageerd. In tabel 3.11. staat een samenvatting van de antwoorden.    

Vier redenen worden het meest genoemd. Allereerst de (te) hoge kosten die de maatregelen met zich 
mee brengen, zoals gevelisolatie en getint glas (28%). Met 24% volgt de praktische onuitvoerbaarheid 
van de maatregel of de nadelen die het geeft. Bijvoorbeeld omdat de slaapkamer niet te verplaatsen 
valt naar de koele kant, de gevel enkelsteens is, grind moeilijk loopt. Ook veel genoemd (21%) is dat 
men in een huurwoning of appartement woont en het de taak is van de corporatie of vereniging van 
eigenaren om maatregelen te nemen. Verder vindt 20% dat ze al genoeg maatregelen nemen of dat 
het niet nodig is, bijvoorbeeld omdat ze al in een goed geïsoleerd huis wonen.  

 

28

66

46

25

11

6

14

3

0 20 40 60 80 100

calamiteitenpakket in huis + houdbaar eten op voorraad hebben

minder vaak en/of korter douchen in tijden van droogte

%

heb of doe ik al wil ik (meer) doen wil ik niet doen weet niet/n.v.t. b



 

Klimaatbestendige stad 2020 22 team B&I, gemeente Purmerend 

3.11.  Redenen waarom mensen één of meer van de genoemde maatregelen niet bereid zijn te treffen, %, 2020 
 open vraag, n=828 

 % 

te hoge kosten, de financiën niet hebbend (kosten/baten) 28 

onpraktisch, onuitvoerbaar, zitten nadelen aan 24 

woon in huurwoning/appartement (corporatie/vve moet het doen) 21 

doe al genoeg/andere dingen, niet nodig, maatregelen al genomen 20 

te kleine tuin 11 

vijver te gevaarlijk voor kinderen, teveel onderhoud 10 

wil weinig/niet te veel onderhoud (gezondheid, leeftijd, drukte) 8 

nut maatregelen niet zien, alleen Purmerend geen zin, overdreven 7 

kwestie van smaak, niet mooi 7 

isolatie is niet gezond, slecht voor vocht in huis 4 

overig 7 

 
 

Tot slot is de panelleden gevraagd of ze tips hebben om de omgeving klimaatbestendiger te maken, 
29% (bijna 600) heeft hierop gereageerd. De tips zijn zeer divers en zijn aan de opdrachtgever 
verstrekt. 
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4 Vragenlijst 
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Vragenlijst Klimaatbestendige stad 2020 
 

Welkom bij de enquête over de klimaatbestendige stad! 
Fijn dat u de enquête wilt invullen. 

 
Enige informatie vooraf: 

Het KNMI verwacht dat we in de toekomst rekening moeten houden met hogere temperaturen, een 
sneller stijgende zeespiegel, milde en natte winters, heftigere hoosbuien en toenemende kans op 
drogere en warmere zomers. 
 
Aan de ene kant proberen we deze klimaatveranderingen tegen te gaan of te vertragen. 
 
Aan de andere kant is het belangrijk maatregelen te nemen om de gevolgen van klimaatverandering 
op te vangen. Bijvoorbeeld door vijvers aan te leggen die het teveel aan regenwater tijdens hoosbuien 
kunnen opvangen, of meer groen om hittestress tijdens warme zomerse dagen te verlagen. Door dit 
soort maatregelen worden de stad en haar omgeving klimaatbestendiger: bestand tegen de 
gevolgen van klimaatverandering. 
 
Deze vragenlijst gaat over uw ideeën over de klimaatbestendigheid van Purmerend. 

______________________________ 

Wie is volgens u verantwoordelijk voor het klimaatbestendig maken van de stad? q1 
meer dan één antwoord mogelijk 
 

□ de overheid (gemeente, provincie, rijksoverheid, waterschap e.d.) 
□ het bedrijfsleven 
□ particulieren (inwoners) 
□ weet niet 

 

Hieronder staan enkele voorbeelden van de gevolgen van klimaatverandering. In hoeverre 
denkt u dat de genoemde gevolgen in Purmerend, nu of in de nabije toekomst, merkbaar zullen 
zijn? q2 

 (zeer) 
waarschijnlijk 

niet 
waarschijnlijk/niet 
onwaarschijnlijk 

(zeer) 
onwaarschijnlijk 

weet 
niet 

lokaal wateroverlast door 
hevige regenval 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

het uitvallen van stroom door 
hitte of wateroverlast 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

watertekort door langdurige 
droogte 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

toenemende 
gezondheidsklachten bij 

mensen en dieren door hogere 
temperaturen (‘hittestress’) 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

meer verkeersproblemen door 
vervorming van wegen en 

bruggen door hogere 
temperaturen 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
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Hieronder staan enkele voorbeelden van de gevolgen van klimaatverandering. In hoeverre 
denkt u dat de genoemde gevolgen in Purmerend, nu of in de nabije toekomst, merkbaar zullen 
zijn? q3 

 (zeer) 
waarschijnlijk 

niet waarschijnlijk/niet 
onwaarschijnlijk 

(zeer) 
onwaarschijnlijk 

weet 
niet 

verzakken van gebouwen 
en wegen door 
bodemdaling 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

toename van tropische 
stormen 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

overstroming door 
zeespiegelstijging 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

toename van tropische 
exoten (ziekten, planten, 

dieren) 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

 
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? q4 

 helemaal 
mee eens 

mee 
eens 

niet eens/ 
niet 

oneens 

mee 
oneens 

helemaal 
mee 

oneens 

weet niet/ 
geen 

mening 
Ik maak mij zorgen over de 

gevolgen van 
klimaatverandering. 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Ik houd mij niet zo bezig 
met het onderwerp 
klimaatverandering. 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Ik vind dat er te veel 
aandacht is voor 

klimaatverandering en de 
gevolgen daarvan. 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Mijn eigen gedrag heeft 
geen invloed op het 

klimaat. 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

 

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? q5 

 helemaal 
mee eens 

mee 
eens 

niet 
eens/ 
niet 

oneens 

mee 
oneens 

helemaal 
mee 

oneens 

weet niet/ 
geen 

mening 

Ik weet welke maatregelen 
ik kan treffen om mijn eigen 

omgeving (meer) 
klimaatbestendig te maken. 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Ik ben voorbereid op 
eventuele langdurige 

stroomuitval. 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Een groene omgeving 
draagt bij aan een 

klimaatbestendige stad. 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

Het is belangrijk dat de 
gemeente Purmerend 

investeert in het 
klimaatbestendig maken 

van de stad. 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
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In wat voor woning woont u? q6 
Als u deze vraag al eens heeft beantwoord, staat het antwoord al ingevuld. U kunt dit desgewenst 
aanpassen. 
 

o eengezinswoning (vrijstaand, twee-onder-een kap, rijtjeswoning, patio, etc.) 
o appartement/flat/bovenwoning 
o anders (bijvoorbeeld woonboot, op kamers, recreatiewoning) 

 

Is de woning waarin u woont een huurwoning of een koopwoning? q7 
Als u deze vraag al eens heeft beantwoord, staat het antwoord al ingevuld. U kunt dit desgewenst 
aanpassen. 
 

o huurwoning 
o koopwoning 

Heeft u een tuin? q8 
o ja 
o nee 

 
______________________________ 
Dieses Element anzeigen 
Wenn  Heeft u een tuin?   ja  Ausgewählt ist
  
 
Welk deel van uw tuin is bestraat met stenen/tegels? q9 
Het gaat om een schatting. Denk aan zowel de voor- als achtertuin. 
 

o minder dan 25% 
o ongeveer 25% 
o ongeveer 50% 
o ongeveer 75% 
o ongeveer 100% 

 
______________________________ 
Dieses Element anzeigen 
Wenn   Heeft u een tuin?         ja    Ausgewählt ist
  
 
Hieronder volgen enkele maatregelen die u kunt treffen om uw omgeving klimaatbestendig te 
maken. In hoeverre bent u zelf bereid de volgende maatregelen te treffen: q10 

 heb of 
doe ik al 

wil ik 
(meer) 
doen 

wil ik niet 
doen 

weet 
niet 

n.v.t. 

het vervangen van stenen/tegels in mijn 
tuin door gras, planten, bomen 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

het vervangen van stenen en tegels in 
mijn tuin door grind, schelpen, grastegels 

of andere waterdoorlatende bestrating 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

het aanleggen van hoogteverschillen in 
mijn tuin voor betere afwatering 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

het aanleggen van een vijver o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

het opvangen van regenwater 
(bijvoorbeeld in een regenton) 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
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Dieses Element anzeigen 
Wenn   In wat voor woning woont u?  appartement/flat/bovenwoning    Ausgewählt ist  
 

In hoeverre bent u bereid, eventueel samen met medebewoners, rondom uw wooncomplex 
geveltuinen aan te leggen en te onderhouden? q11 

o heb of doe ik al 
o wil ik (meer) doen 
o wil ik niet doen 
o weet niet 
o niet van toepassing 

 
 Dieses Element anzeigen 
Wenn   In wat voor woning woont u?   appartement/flat/bovenwoning   Ausgewählt ist  
 

Ruimte voor toelichting op uw antwoord: q12 

__________ 

 
Dieses Element anzeigen 
Wenn   Is de woning waarin u woont een huurwoning of een koopwoning?   huurwoning   Ausgewählt ist  
 

Heeft u de verhuurder van uw woning wel eens gevraagd maatregelen te nemen in verband met 
het klimaatbestendig maken van de woning en/of directe woonomgeving? q13 

o ja, en het is gelukt 
o ja, maar de verhuurder wil dit niet 
o nog niet, maar ik wil het wel gaan vragen 
o nee 

 
 Dieses Element anzeigen 
Wenn   Is de woning waarin u woont een huurwoning of een koopwoning?   huurwoning   Ausgewählt ist  
 

Ruimte voor toelichting op uw antwoord: q14 

__________ 
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Hieronder volgen enkele maatregelen die u kunt treffen om uw woning klimaatbestendig te 
maken. In hoeverre bent u zelf bereid de volgende maatregelen te treffen? q15 

 heb of 
doe ik al 

wil ik 
(meer) 
doen 

wil ik niet 
doen 

weet 
niet 

n.v.t./dat 
gaat niet 

(extra) zonwering aanbrengen aan 
het huis 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

getinte ramen nemen om warmte in 
huis te verminderen 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

slaapkamer(s) plaatsen aan de koele 
kant van het huis 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

geveltuin, groene gevel en/of groen 
dak op woning of garage 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

isoleren van 
de gevel(s) 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

maatregelen om mijn huis te 
beschermen tegen overstromingen 

(zoals drempels tegen wateroverlast) 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

 

In hoeverre bent u zelf bereid het volgende te doen? q16 

 heb of doe 
ik al 

wil ik 
(meer) 
doen 

wil ik niet 
doen 

weet 
niet 

n.v.t. 

minder vaak en/of korter douchen in 
tijden van droogte 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

calamiteitenpakket in huis + 
houdbaar eten op voorraad hebben 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

o  
 

 

______________________________ 

In deze enquête zijn allerlei maatregelen genoemd die u zelf kunt nemen om uw huis, tuin en 
woonomgeving klimaatbestendiger te maken. Bijvoorbeeld een vijver aanleggen in de tuin, getint glas 
nemen tegen hittestress, slaapkamers naarde koele kant van het huis (ver-) plaatsen, of om uw 
gedrag aan te passen zoals korter douchen. 
Wellicht neemt u geen van deze maatregelen, of sommige maatregelen niet. 
  

Kunt u kort uitleggen waarom u (sommige van de) genoemde maatregelen niet wilt nemen? q17 
Bijvoorbeeld: u wilt de gevels niet isoleren omdat u het te duur vindt. 
 

o niet van toepassing, er zijn geen maatregelen die ik niet wil nemen 
o ja (er opent hieronder een tekstveld als u dit antwoord kiest) 
o nee, geen uitleg 
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Dieses Element ausblenden 
Wenn   Kunt u kort uitleggen waarom u (sommige van de) genoemde maatregel...  ja (er opent hieronder een tekstveld 
als u dit antwoord kiest)   Nicht ausgewählt ist  
 

Ik neem de volgende maatregelen niet omdat: 
  q18 

Noem s.v.p. de maatregel en de reden(en) 
voorbeeld:  
- gevelisolatie te duur 
- vijver aanleggen te moeilijk 
  
 

Heeft u nog tips om de omgeving klimaatbestendiger te maken of andere opmerkingen over dit 
onderwerp? q19 

o ja 
o nee 

 
 
Dieses Element anzeigen 
Wenn   Heeft u nog tips om de omgeving klimaatbestendiger te maken of and...  ja   Ausgewählt ist  
 

Tips of andere opmerkingen over omgeving klimaatbestendiger maken: q20 

 

einde 
 

Dit is het einde van de vragenlijst. Klik op 'Verstuur' om de vragenlijst af te ronden.  

 
Uw antwoorden zijn succesvol opgeslagen. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en tijd. U kunt het 
venster van uw browser sluiten. 
De onderzoeksresultaten publiceren we over enige tijd op www.purmerend.nl/onderzoeken 
 
Panel 
Heeft u vragen of opmerkingen over het internetpanel? Laat het ons weten. 
U kunt mailen naar beleidsonderzoek@purmerend.nl 
of bellen met 0299-452452 (vraag naar team B&I)  

http://www.purmerend.nl/onderzoeken
mailto:beleidsonderzoek@purmerend.nl
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