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1. Inleiding 
 
Dit rapport behandelt de resultaten van de vragenlijst Energie & Landschap Nationaal Park 
Drentsche Aa! Deze resultaten geven een beeld van hoe inwoners in het Drentsche Aa-gebied 
denken over hun woonomgeving, behoud en ontwikkeling met focus op energiethematiek. De 
vragenlijst was onderdeel van de deelstudie Inwonersvisies, waarin de context en een vervolg op 
deze vragenlijst verder zijn uitgewerkt. 
 
In dit rapport wordt (hoofdstuk 1) stilgestaan bij enkele methodologische keuzes zoals de 
vraagstelling (1.1), werkwijze (1.2) en enkele kanttekeningen over de representativiteit van de 
vragenlijst (1.3). Vervolgens worden de resultaten behandeld: de deelnemende respondenten 
(hoofdstuk 2), de waardering voor het nationaal park Drentsche Aa (hoofdstuk 3) en opvattingen 
over de energietransitie in het nationaal park (hoofdstuk 4). Tot slot worden de conclusies en 
aanbevelingen behandeld (hoofdstuk 5). 
 
 

1.1 Probleemstelling  
 
Overheden, waterschappen en terreinbeherende en maatschappelijke organisaties die actief zijn in 
het nationaal park Drentsche Aa zoeken elkaar regelmatig op voor afstemming over behoud van en 
ontwikkelingen binnen het gebied. Daarbij is men zich ervan bewust dat het nationaal park een 
gebied is waarin geleefd en gewerkt wordt. Het gebied kent (hoge) waarden en heeft een veelzijdig 
gebruik; daardoor hebben partijen verschillende belangen in het gebied. 
 
In grijze literatuur is heel veel beschreven over de geschiedenis van het Drentsche Aa-gebied: de 
ontstaansgeschiedenis, het natuurlijk systeem (ecologisch, hydrologisch) en het dagelijks gebruik 
(wonen, werken, recreëren en bijbehorende ruimtelijke faciliteiten). Op verschillende thema’s is veel 
vastgelegd in boeken en beleidsdocumenten, er worden grenzen gesteld aan ontwikkeling: een 
ondergrens en ruimte voor ontwikkeling. Tegelijkertijd worden grote transities erkend die begeleid 
of gestuurd moeten worden in belang van de kenmerkende waarden van het nationaal park. Een 
veelbeschreven voorwaarde aan bijv. energieopwekking is dat dit niet toegestaan wordt, maar dat 
kleinschalige voorstellen bespreekbaar zijn, mits de lokale gemeenschappen hierachter staat. 
 
Maar wat vinden inwoners in het nationaal park Drentsche Aa zelf van de energietransitie? Hoe 
voelen ze zich verbonden met hun woonomgeving? Hoe waarderen ze het landschap? In welke mate 
zijn ze bezig met het verduurzamen van hun woning? Welke energiemaatregelen vinden ze voor het 
gebied acceptabel? En wie moet daarover beslissen?  
 
Het doel van de vragenlijst is inzicht te creëren in hoe inwoners in het nationaal park Drentsche Aa 
denken over de energietransitie in hun woonomgeving door antwoorden te geven op de 
bovenstaande vragen.  
 
 

1.2 Werkwijze 
 
Om tot een goede vraagstelling te komen, inclusief passend  taalgebruik (woordkeuzes) is contact 
geweest met diverse partijen. Er zijn verschillende sessies, gesprekken en mailrondes gebruikt 
waarin thema’s en conceptvragen zijn voorgelegd. Hieronder worden deze stappen beschreven. 
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Sessie programmaleiders 
Tijdens sessie met projectleiders van het programma Biodiversiteit en participatie (8 december 2022, 
Rijksuniversiteit Groningen en Landschapsbeheer Drenthe) en met die van het Energietransitie 
Drentsche Aa (9 december 2021, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en BODK) is gesproken over de 
probleemstelling, werkwijze (deze paragraaf) en mogelijk te bespreken thema’s met inwoners (zie 
hiernavolgend). 
 
De insteek was het krijgen van een brede afspiegeling van inwoners, daarom zijn inwoners benaderd 
met verschillende leeftijden, dagelijkse bezigheden, professies en woonplaatsen. Wij noemden deze 
inwoners sleutelfiguren, alhoewel deze op zichzelf niet toegang verschaffen tot bepaalde 
(sub)gemeenschappen. De sleutelfiguren zijn benaderd via de projectleiders van het programma 
Energietransitie Drentsche Aa (dorpsbelangen en energie-initiatieven) en een internetzoekopdracht 
naar actieve historische verenigingen en enkele agrarische verenigingen.  
 
Werksessie inwonersvisie Landschap & Energie 
Vanwege de COVID-regels is de inwonerssessie (16 december 2021) online uitgevoerd. Tijdens de 
sessie werd een inleiding op het project gegeven en werd bewoners gevraagd in twee groepen – via 
de online Miro post-it omgeving – onderwerpen voor de vragenlijst aan te dragen. In Bijlage 1 
Werksessie inwonersvisie staat informatie over deze sessie. Aanvullend zijn telefoongesprekken met 
inwoners gevoerd die niet konden deelnemen (december 2021 en januari 2022). 
 

 
 
Inwoners gaven aan dat ze zich bewust zijn van de kenmerken van hun leefomgeving en de 
kwetsbaarheid van bijvoorbeeld grondwater, biodiversiteit en cultureel erfgoed. 
Energiemaatregelen vinden ze nodig en bespreekbaar, maar niet ten koste van de kwaliteit van de 
leefomgeving. Zo gaven inwoners aan erg nieuwsgierig te zijn naar hoe andere inwoners dit ervaren 
en hoe ver in hun ogen mag worden gegaan met energiemaatregelen. Enerzijds werd voorgesteld 
expliciet te vragen naar wat inwoners verstaan onder termen als CO2-neutraal en 
landschapswaarden, dit zijn vrij complexe en abstracte termen. Anderzijds werd voorgesteld vragen 
zo concreet mogelijk te houden door te vragen naar wat mensen kenmerkend vinden voor het 
gebied of te vragen naar de acceptatie van allerlei type energiemaatregelen. 

Post-its in de online Miro-omgeving 
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Opstellen vragenlijst 
Op basis van een eerdere vragenlijst over vergelijkbare thematiek voor Ameland (zie rapport Erfgoed 
geeft Ameland Energie!, NoorderRuimte 2021) en de gebundelde reacties van de inwoners (zie 
Bijlage 2 Gebundelde reacties inwoners) is een conceptvragenlijst opgezet in Word. Deze vragenlijst 
bevatte met ruim 60 vragen en thema’s, wat leidde tot een te omvangrijke doorlooptijd voor het 
invullen van een vragenlijst. Het aantal 
vragen teruggebracht tot ca. 40 in een 
concept vragenlijst.  
 
De concept vragenlijst is gebruikt in de 
testfase. De eerder betrokkenen is gevraagd 
te reageren waarna enkele vragen zijn 
aangepast, toegevoegd of verwijderd. Dat 
laatste had vooral te maken met vragen die 
redelijk op elkaar leken. 
 
De vragenlijst is ingevoerd in Enalyzer (online 
vragenlijst) en wederom als test voorgelegd 
aan de betrokkenen. Duidelijk werd dat de 
doorlooptijd acceptabel was en de laatste 
onvolkomenheden werden aangepast. De 
vragenlijst is te vinden in Bijlage 3 Uitgezette 
vragenlijst. 
 
Openstelling vragenlijst: 26 januari 2022 
Het benaderen van alle inwoners in het Drentsche Aa-gebied is een aanzienlijke operatie, daarvoor 
waren binnen het project onvoldoende middelen. Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken is 
gebruik gemaakt van de sneeuwbalmethode: de eerder benaderde groep inwoners en andere 
partijen is gevraagd de vragenlijst in het eigen netwerk – bij voorkeur lokale netwerken – te 
verspreiden: familie, vrienden, buren, clubs waarbinnen men actief is, etc.  
 
Dorpen die actiever zijn betrokken bij het programma Energietransitie Drentsche Aa hebben het 
aanbod gekregen dat wanneer 10 deelnemers of meer werden benaderd wij deze dorpen een aparte 
lijst met tabellen en figuren van hun dorp kunnen toesturen. Dit is aangeboden aan de dorpen: 
Anloo, Eext, Gasteren, Glimmen, Hooghalen, Midlaren, Noordlaren en Rolde.  
 
Daarnaast is een persbericht en nieuwsbrief van de Natuur- en Milieufederatie over het programma 
Energietransitie Drentsche Aa uitgegaan. Deze trok de aandacht van het Dagblad van het Noorden 
die op 27 januari 2022 een artikel in het Dagblad van het Noorden schreef (zie Bijlage 4, Externe 
communicatie). In het artikel werd benadrukt 
dat ook deelnemers worden gezocht die zich 
in eerste instantie niet zo voelen 
aangetrokken tot het thema energie. Kort na 
het verschijnen van het artikel was een 
toename van het aantal respondenten aan de 
vragenlijst gezien. 
  

Impressie van de online vragenlijst 

Artikel in het Dagblad van het Noorden 

https://dvhn.nl/drenthe/J%C3%BA%C3%ADst-inwoners-die-niets-moeten-hebben-van-de-energietransitie-mogen-in-het-Drentsche-Aa-gebied-hun-mening-geven-27421937.html
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Kleine wijziging 
Op 28 januari meldde een respondent dat er een leeg veld in een van de antwoordopties stond. Nog 
geen respondent had dit antwoord ingevuld. De optie bleek abusievelijk toegevoegd (er ontbrak 
geen antwoord) en is daarom zonder consequenties voor de resultaten verwijderd. 
 
Sluiting vragenlijst 
De vragenlijst is gesloten op 4 maart 2022, negen dagen na de inval in Oekraïne (24 februari 2022). 
De internationale sancties en mondiale onrust leidde tot energieschaarste en vooral grote 
energieprijsstijgingen voor (fossiele) energie en andere producten.  
 
In de laatste dagen waarin de vragenlijst opengesteld was is een klein aantal reacties op de 
vragenlijst ontvangen. Daarom stellen we dat deze ontwikkelingen geen of zeer beperkte invloed 
hebben gehad op de resultaten.  
 
Wij vermoeden dat wanneer de vragenlijst vandaag zou worden uitgezet andere resultaten zouden 
zijn bereikt, immers is het bewustzijn van energiekosten en de afhankelijk van buitenlandse energie 
aanzienlijk gegroeid in de samenleving. 
 
Data-analyse 
In paragraaf 1.3 wordt ingegaan op het aantal respondenten en de representativiteit van deze groep 
ten opzicht van het totaal aantal inwoners in het Drentsche Aa-gebied.  
 
De resultaten zijn gedownload op 10 maart 2022 naar een Excel-bestand. Allereerst zijn resultaten 
uit de testfase (antwoorden van voor 26 januari 2022) verwijderd. Vervolgens moest de dataset 
behoorlijk worden opgeschoond omdat Analyzer de dataset niet ordent naar de vraagvolgorde die 
de respondent ziet maar in chronologische volgorde van de laatst aangepaste vraag. 
 
De vragen zijn herschikt en qua naamgeving verduidelijk. Het Excel-bestand is in SPSS geïmporteerd 
waarin de resultaten per vraag zijn geanalyseerd. Die resultaten zijn per vraag weer in Excel 
geïmporteerd om leesbare tabellen en figuren te maken voor dit rapport. Er is een kruistabel 
opgesteld (over de acceptatie van energiemaatregelen), helaas kon dit vanwege de beschikbare tijd 
voor dit project niet voor een groot aantal vragen gedaan worden. Niet alle potentie is dus uit de 
dataset gehaald: per doelgroep, opvatting over landschap of vernieuwing kunnen specifieke 
onderwerpen nader in kaart gebracht worden. De dataset is bij de onderzoekers op te vragen. 
 
Betrokkenheid respondenten 
Aan het eind van de vragenlijst konden respondenten aangeven interesse te hebben in contact, 
informatie of nog opmerkingen kwijt wilden: 

- Vraag 37. Wilt u deelnemen aan de vervolgbijeenkomsten over de Inwonersvisies in het 
voorjaar (2022)? 54 respondenten antwoordden positief. 

- Vraag 38. Wilt u de resultaten van de Inwonersvisies toegezonden krijgen per email? 74 
respondenten antwoordden positief. 

- Vraag 39. Wilt u over projectresultaten geïnformeerd worden via de nieuwsbrief van de 
Natuur- en milieufederatie Drenthe? 70 respondenten antwoordden positief. 

- Vraag 40. Heeft u interesse in deelname in de lokaal energie-initiatief in uw dorp? 46 
respondenten antwoordden positief. 

- Vraag 41. Vindt u het goed om door de Hanzehogeschool benaderd worden over onderzoek 
naar duurzaam erfgoed? 46 respondenten antwoordden positief. 

De achtergelaten persoonsgegevens (vragen 42 en 43) zijn bij positieve beantwoording van de 
vragen doorgegeven aan de betreffende organisaties. 
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1.3 Representativiteit en bruikbaarheid 
 
In het Drentsche Aa-gebied wonen 33.900 mensen (Nationaal Park Drentsche Aa 2021). Via 
Checkmarket.com is berekend hoeveel respondenten benodigd zijn bij een foutmarge van 5% (de 
mate waarin de gehele populatie naar rato deze antwoorden geeft) en een betrouwbaarheid van 
95% (de mate van correctheid van gegeven antwoorden). Voor een representatief beeld waren 380 
respondenten nodig. In totaal hebben 209 respondenten de vragenlijst ingevuld, hiervan waren er 
154 bruikbaar. Volgens Checkmarket betekent dit dat de foutmarge van de resultaten 7,9% is. Met 
andere woorden, de antwoorden van onze populatie kunnen +7,9% of -7,9% afwijken van die van 
het totaal aantal inwoners in het gebied. 
 
Bij de resultaten van de 55 respondenten die niet bruikbaar waren bleek dat zij de vragenlijst 
voortijdig waren gestopt, het merendeel op ca. een derde van de vragenlijst. De reden van 
voortijdige beëindiging is onbekend.  
 
Tijdens de gesprekstafel met het programmateam (27 september 2022, zie rapport Inwonersvisies) 
werd aangegeven dat er mogelijk onbewust onduidelijkheid is geweest over begrippen onder 
respondenten. Wat werd verstaan onder een term als klimaatactie, energietransitie, waarde, 
landschap of natuur? Omdat we de inleiding op de vragen bondig wilden houden hebben we daar 
geen definities van opgenomen. 
 
Bij vraag 44. Hadden respondenten vrije ruimte om opmerkingen te plaatsen. Hier is geen gebruik 
van gemaakt. Er zijn dus geen berichten van inwoners gekomen over onduidelijkheid van vragen of 
gebruikte begrippen.  
 
Wel ontvingen wij van één respondent een email omdat die vond dat de vragenlijst te lang duurde. 
Aangezien deze wel graag zijn/haar opvattingen deelde is hier telefonisch contact mee geweest. De 
resultaten konden niet meegenomen worden in deze analyse maar sluiten achteraf bezien aan bij 
het beeld dat de resultaten schetsen. 
 
Alhoewel de resultaten (vanwege het aantal) niet als representatief worden gezien voor alle 
inwoners van het gebied, zijn er wel voldoende resultaten om een indicatief beeld geven van hoe 
een (groepen) inwoners denken over de energietransitie in het Nationaal Park. Daarmee geven de 
resultaten voldoende aanleiding voor het nadere gesprek met inwoners waarvoor deze vragenlijst is 
ontwikkeld. 
 
De acht programma-dorpen 
Eerder is aangegeven dat de acht betrokken dorpen (Anloo, Eext, Gasteren, Glimmen, Hooghalen, 
Midlaren, Noordlaren en Rolde) van het programma Energietransitie Drentsche Aa het aanbod 
kregen een uitdraai van resultaten voor hun dorp te krijgen bij minstens 10 respondenten uit hun 
dorp. In totaal hebben de dorpen 72 van de 154 respondenten aangeleverd (46,8%), er waren drie 
dorpen meer dan 10 respondenten. Er waren overigens ook drie dorpen buiten het programma met 
meer dan 10 respondenten (samen 35 respondenten, 22,7%). 
 
De uitdraai voor de programmadorpen is niet voorzien van toelichting zoals in dit rapport en kan 
worden gebruikt als spiegel en ook weer indicatie ten opzichte van de resultaten voor het hele 
gebied. Het kan gespreksthema’s en nuances aanreiken om nader in gesprek te gaan met de lokale 
gemeenschap. 
 
 

https://nl.checkmarket.com/steekproefcalculator/
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2. De deelnemende inwoners 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag wie de mensen zijn die de vragenlijst hebben 
ingevuld. Allereerst (2.1) wordt ingegaan op enkele persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, sekse 
opleiding en werk. Daarna (2.2) wordt een beeld gegeven van de woonsituatie waarbij wordt 
ingegaan op de woonplaats en de samenstelling van het huishouden. Vervolgens (2.3) wordt een 
beeld gegeven van de woning en de verduurzaming ervan. Tot slot (2.4) worden de resultaten 
samengevat. 
 
 

2.1 De respondenten 
 
Iets minder dan de helft van de 154 respondenten is tussen de 45-64 jaar oud en iets meer dan een 
derde 65 jaar of ouder. Bijna een kwart van de deelnemers is 44 jaar of jonger. Er hebben bijna geen 
jong volwassenen deelgenomen aan de 
vragenlijst. 
 

14. Hoe oud bent u?  Frequentie Percentage 

Tussen 18-29 jaar 2 1,3% 

Tussen 30-44 jaar 20 13,0% 

Tussen 45-64 jaar 70 45,5% 

65 jaar of ouder 59 38,3% 

Zeg ik liever niet 3 1,9% 

Totaal 154 100,0% 

 
Iets meer dan de helft van de respondenten 
identificeert zich als man, iets minder dan de helft 
als vrouw en een respondent anders. Dit wijkt 
enkele procenten af van het gemiddelde in 
Drenthe en Nederland (ca. 50/501). 
 
15. Tot welke sekse 
rekent u zichzelf?  

Frequentie Percentage 

Man 87 56,5% 

Vrouw 61 39,6% 

Anders 1 0,6% 

Zeg ik liever niet 5 3,2% 

Totaal 154 100,0% 

 
Enkele respondenten hebben geen beroeps- of hoger onderwijs afgerond. Iets minder dan een kwart 
een Mbo-opleiding en het overgrote deel een HBO- of WO-opleiding. Dit wijkt af van landelijke 
cijfers over het opleidingsniveau waar 38,9% geen beroeps- of hoger onderwijs heeft afgerond, 
26,8% een Mbo-opleiding, 21,3% een Hbo-opleiding en 12,9% een WO-opleiding2. 

 
1  Bij het CBS zijn gegevens geraadpleegd of over het geslacht van inwoners van de provincie Drenthe en 

Nederland als geheel op 1 januari 2022. Hierin is alleen onderscheid gemaakt in man en vrouw. 
2   Bij het CBS zijn gegevens geraadpleegd of over het opleidingsniveau van inwoners in Nederland in 

algemene zin (cijfers 2021). Hierin is kon – in tegenstelling tot onze vragenlijst geen optie ‘Anders’ worden 
ingevuld. 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/03759ned/table?dl=39E0B
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85313NED/table?searchKeywords=opleidingsniveau
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16. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? Frequentie Percentage 

Basisschool of voortgezet onderwijs 2 1,3% 

MBO 19 12,4% 

HBO 72 47,1% 

WO 53 34,6% 

Anders 2 1,3% 

Zeg ik liever niet 5 3,3% 

Totaal 153 100,0% 

 

 
 
De inwoners is gevraagd binnen welke sector zij betaald of onbetaald (op vrijwillige basis) actief zijn. 
Om de werkzaamheden te kunnen categoriseren is bij het opstellen van de vraag gebruik gemaakt 
van de arbeidssectoren met een beperkter aantal antwoordmogelijkheden zoals die het UWV en het 
CBS. Er is gebruikt gemaakt van de indeling die carriëresites zoals testcentrumgroei en Indeed 
hanteren. Deze delen de sectoren in een beperkt aantal categorieën in. Hieraan hebben wij twee 
categoriën toegevoegd: ‘Ik zet mij in voor het gezin en/of huis’ en ‘Weet ik niet/Zeg ik liever niet’.  
 
Omdat onze gehanteerde categorisering niet direct aan op die van instituten zoals het UWV en het 
CBS konden wij die niet gebruiken als referentiekader. Wel is er enige overeenkomst met de 
categorisering van de Economische barometer Noord-Nederland (2021) die jaarlijks wordt 
uitgevoerd door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen3. De vergelijkbare categorieën komen 
qua percentages redelijk overeen met de cijfers uit onze vragenlijst.  
 
Opvallend zijn de verschillen in de categorieën: 

- Handel & Dienstverlening: aanzienlijk lager onder de respondenten; 
- Landbouw, natuur en visserij: aanzienlijk hoger onder de respondenten, wat gezien het 

gedeeltelijke agrarisch karakter aansluit bij de verwachting;  
- Onderwijs, cultuur en wetenschap: aanzienlijk hoger onder de respondenten; 
- Toerisme, recreatie en cultuur: aanzienlijk lager onder de respondenten, wat gezien de 

aandacht voor natuur, cultuurhistorie en de vrijetijdssector afwijkt van de verwachting.  
 
Alhoewel de resultaten niet helemaal vergelijkbaar zijn met regionale en landelijke gemiddelden 
wordt geconstateerd dat de respondenten op het gebied van werk een gemêleerde achtergrond 
hebben. 

 
3  Op pagina 9 van de barometer is een tabel gegeven met de totale aandelen in werkgelegenheid, de 

categorieën sluiten niet helemaal aan op de door ons gehanteerde categorieën. Daarom zijn enkele als 
afwezig genoteerd in de laatste twee kolommen van tabel X. Anderen zijn samengevoegd, waardoor bijv. 
de categorie Handel en Dienstverlening aanzienlijk afwijkt. 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/banen-werkgelegenheid/toelichtingen/werkgelegenheidsstructuur
https://www.testcentrumgroei.nl/beroepen/sectoren,
https://nl.indeed.com/carrieregids/ontwikkeling/sectoren-in-nederland
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/banen-werkgelegenheid/toelichtingen/werkgelegenheidsstructuur
https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/122370/2022-01-18_economische_barometer_noord-nederland_2021.pdf


RVO Energietransitie Nationaal Park Drentsche Aa 
Inwonersvisie Landschap & Energie – rapport vragenlijst 
 

 
 

 

Rapport vragenlijst Landschap & Energie  -10- 

17. Bij welke categorie past uw (on)betaald werk het beste? Frequentie Percentage 
Noord-

NL 
NL 

Gezondheid en welzijn 29 19,0% 19,5% 15,5% 

Handel en dienstverlening 20 13,1% 37,5% 43% 

ICT 5 3,3% - - 

Ik zet mij in voor het gezin en/of huis 11 7,2% - - 

Justitie, veiligheid en openbaar bestuur 13 8,5% 5,5% 5% 

Landbouw, natuur en visserij 19 12,4% 4% 2,5% 

Media en communicatie 5 3,3% 1,5% 2,5% 

Onderwijs, cultuur en wetenschap 25 16,3% 7% 6,5% 

Techniek, productie en bouw 17 11,1% 18% 17% 

Toerisme, recreatie en horeca 1 0,7% 5% 5% 

Weet ik niet/Zeg ik liever niet 8 5,2% - - 

Totaal 153 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

 
 
Er waren 29 respondenten die aangaven ondernemer te zijn, de antwoorden bij de open vraag over 
het soort onderneming zijn gecategoriseerd naar de voorgenoemde arbeidssectoren. Het type 
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ondernemingen is zeer divers. Opvallend is dat het aantal ondernemers in de sector Toerisme, 
Recreatie en Cultuur meer in lijn ligt met de percentages van de Economische barometer Noord-
Nederland. 
 
18. Als u ondernemer bent, wat voor onderneming heeft u? 
(de open antwoorden zijn gecategoriseerd naar sectoren) 

Frequentie Percentage 
Noord-

NL 
NL 

Gezondheid en welzijn 3 10,3% 19,5% 15,5% 

Handel en dienstverlening 7 24,1% 37,5% 43% 

ICT 1 3,4% - - 

Ik zet mij in voor het gezin en/of huis  - 0,0% - - 

Justitie, veiligheid en openbaar bestuur  - 0,0% 5,5% 5% 

Landbouw, natuur en visserij 6 20,7% 4% 2,5% 

Media en communicatie  - 0,0% 1,5% 2,5% 

Onderwijs, cultuur en wetenschap 3 10,3% 7% 6,5% 

Techniek, productie en bouw 4 13,8% 18% 17% 

Toerisme, recreatie en horeca 2 6,9% 5% 5% 

Niet gespecificeerd 3 10,3% - - 

Totaal 29 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

2.2 Woonsituatie  
 
De spreiding van de inwoners over de gemeenten komt overeen met de ligging van het nationaal 
park Drentse Aa over deze gemeenten. Opvallend is een naar verhouding relatief groot 
deelnemersaantal uit de gemeente Groningen, een 
klein deel van het nationaal park ligt in deze 
gemeente. 
 
1b. Gemeente,  
afgeleid van woonplaats 

Frequentie Percentage 

Aa en Hunze 72 46,8% 

Assen 4 2,6% 

Borger-Odoorn 4 2,6% 

Groningen 25 16,2% 

Midden-Drenthe 4 2,6% 

Tynaarlo 45 29,2% 

Totaal 154 100,0% 

 
Kijkend naar de verdeling van de respondenten onder de dorpen valt op dat de meeste woonachtig 
zijn in de noordelijke helft van het gebied, een gebied waar waarschijnlijk veel forenzen van de 
steden Assen en Groningen wonen.  
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1. In welk dorp van het nationaal park 
Drentse Aa woont u (of het dichtst bij)?  
 Frequentie Percentage 

Amen 1 0,6% 

Anderen 2 1,3% 

Anloo 4 2,6% 

Annen 5 3,2% 

Balloo 1 0,6% 

Borger 1 0,6% 

Deurze 2 1,3% 

Drouwen 3 1,9% 

Eelde 2 1,3% 

Eext 5 3,2% 

Ekehaar 3 1,9% 

Gasselte 2 1,3% 

Gasteren 20 13,0% 

Gieten 2 1,3% 

Glimmen 3 1,9% 

Grolloo 1 0,6% 

Halen 1 0,6% 

Hooghalen 3 1,9% 

Loon 4 2,6% 

Midlaren 4 2,6% 

Nijlande 1 0,6% 

Noordlaren 22 14,3% 

Oudemolen 13 8,4% 

Rolde 11 7,1% 

Schipborg 11 7,1% 

Schoonloo 1 0,6% 

Taarlo 13 8,4% 

 

 
 

Vervolg tabel 1a. 

Tynaarlo 6 3,9% 

Yde 3 1,9% 

Zeegse 1 0,6% 

Zuidlaren 3 1,9% 

Totaal 154 100,0% 
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Met wie wonen de respondenten in deze woningen? Een overgrote meerderheid van de 
respondenten woont met twee volwassenen in een 
huishouden. Eén huishouden bevat acht 
volwassenen. 
 
2. Uit hoeveel volwassenen 
bestaat uw huishouden? 

Frequentie Percentage 

1 volwassene 19 12,6% 

2 volwassenen 124 82,1% 

3 volwassenen 5 3,3% 

4 volwassenen 2 1,3% 

8 volwassenen 1 0,7% 

Totaal 151 100,0% 

 
Bij de meerderheid van de huishoudens wonen geen kinderen, gezien de leeftijd van de responderen 
(45% tussen de 45-64 jaar; 38,3% 65 jaar of ouder) is dit geen verrassend resultaat. De meeste 
gezinnen bestaan één tot drie kinderen (met name 
twee kinderen). 
 

3. Uit hoeveel kinderen 
bestaat uw huishouden? 

Frequentie Percentage 

geen kinderen 101 74,8% 

1 kind 5 3,7% 

2 kinderen 21 15,6% 

3 kinderen 6 4,4% 

6 kinderen 2 1,5% 

Totaal 135 100,0% 

 
 

2.3 Verduurzaming eigen woning  
 
De meeste responderen (85 van de 154 – 55,2%) wonen in een vrijstaande woning. Een redelijk 
groot deel van de respondenten (39 van de 154 – 25,3%) woont in een boerderij.  
 
6. Mijn (huur)woning is 
een… (meer antwoorden 
mogelijk) 

Frequentie Percentage 

Vrijstaand 85 49,1% 

Twee-onder-een-kap 30 17,3% 

Rijwoning 8 4,6% 

Bedrijfsgebouw 2 1,2% 

Kleine boerderij 21 12,1% 

Grote boerderij 18 10,4% 

Anders 9 5,2% 

Totaal 173 100,0% 

 
Van de 154 gaven 76 respondenten aan dat hun woning geen beschermde status heeft of dat ze dit 
niet wisten. Met andere woorden, 50,6% van de respondenten bewoont een pand met een 
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beschermde status. Dat is zeer hoog vergeleken met het aantal geschatte beschermde panden in het 
Drentsche Aa-gebied – waar al meer gebouwen beschermd zijn dan het landelijk gemiddelde. 

- Landelijk staan er 8.045.580 woningen (van de 9.123.913 gebouwen) in Nederland (88,2%). 
- Uitgaande van een gemiddeld huishouden in Nederland (2,13 personen) en 33.500 inwoners 

in het Drentsche Aa-gebied (Nationaal Park Drentsche Aa 20214), schatten wij dat het gebied 
15.728 woningen bevat en (op basis van de landelijke verhouding van 88,2%).  

- In Nederland staan 188.497 monumenten5 (exclusief karakteristieke panden), 1,3% van de 
gebouwenvoorraad. 

- Uit ons onderzoek (zie Rapport Energiedorpsplannen, beoogd 2023) blijkt dat 350 gebouwen 
in het Drentsche Aa-gebied een beschermde status hebben als monument (exclusief 
karakteristieke panden), dat is 2,0% van het aantal geschatte gebouwen in het gebied.  

 
7a. Mijn woning heeft… Frequentie Percentage 

Een beschermde status 78 50,6% 

Geen beschermde status 67 43,5% 

Weet ik niet/zeg ik liever niet 9 5,8% 

Totaal 154 100,0% 

 
7b. Mijn woning is… (meer antwoorden mogelijk) Frequentie Percentage 

Bodemwaarden (archeologie, waterkwaliteit) 33 20,1% 

Bijzondere natuurlijke waarden 37 22,6% 

Stads- of dorpsgezicht 23 14,0% 

Karakteristiek pand of monument 8 4,9% 

Niet beschermd maar bijzonder vanwege ontwerp 
of architectuur 

14 8,5% 

Het pand is ongeveer 100 jaar of ouder 49 29,9% 

Totaal 164 100,0% 

 

 
 
Wanneer geld geen rol speelt geeft 85,7% van de respondenten aan woonwensen te hebben.  
 

 
4  Nationaal Park Drentsche Aa (2021-2030), Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan (Overlegorgaan 

Drentsche Aa / Arcadis 4 oktober 2021). 
5  Cijfers over beschermde erfgoedpanden in Nederland worden niet centraal gemonitord, met uitzondering 

van rijksmonumenten. Volgens erfgoedmakelaar Redres is het aantal gemeentelijke monumenten in 2015 
geschat op 55.801. Het aantal provinciale monumenten in 2022 was volgens Wikipedia (Noord-Holland 
606, in Drenthe 303) 909 en het aantal rijksmonumenten 61.787 in 2022 (erfgoedmonitor). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81955NED/table?fromstatweb
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/woonsituatie/huishoudens-nu#:~:text=Hoeveel%20huishoudens%20zijn%20er%20in,gemiddelde%20huishoudensgrootte%20nog%203%2C53.
https://www.redres.nl/erfgoed-in-cijfers/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_provinciale_monumenten_in_Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_provinciale_monumenten_in_Drenthe
https://erfgoedmonitor.cultureelerfgoed.nl/mosaic/dashboard/monumenten/
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Bijna de helft (42,9%) geeft aan de 
energiekosten of het energieverbruik  
te willen verlagen. Daarnaast 
hebben respondenten vooral 
wensen omtrent een interne 
verbouwing (12,3%) en het 
realiseren van comfortverbetering 
(11,0%). De antwoordmogelijkheid 
‘Anders dan bovenstaande’ was een 
gesloten vraag. 
 

10. Wat is uw grootste woonwens? (als geld geen rol zou spelen) Frequentie Percentage 

Verlaging energiekosten of energieverbruik 66 42,9% 

Interne verbouwing 19 12,3% 

Comfortverbetering 17 11,0% 

Verhuizen 13 8,4% 

Groot onderhoud 11 7,1% 

Anders dan bovenstaande opties 6 3,9% 

Niet van toepassing 22 14,3% 

Totaal 154 100,0% 

 
Bij de vraag over toegepaste energiemaatregelen konden respondenten zoveel energiemaatregelen 
selecteren als zij hadden toegepast. Opvallend is dat het overgrote deel van de respondenten al veel 
energiemaatregelen heeft toegepast in de eigen woning: raamisolatie (94,2%), duurzame verlichting 
(71,4%), schilisolatie (dak 70,8%, muur 66,9%, vloer 62,3), zonnepanelen (63,3%). Naast technische 
maatregelen hebben veel respondenten ook (stook)gedrag aangepast: minder ruimten verwarmen 
(57,8%), thermostaat lager zetten (51,3%) en tussendeuren meer sluiten (42,2%).  
 
Bij de vraag over de woonsituatie bleek dat een relatief groot deel van de respondenten een woning 
bezit met een beschermde status (vraag 7, vorige pagina), ook beschermde panden zijn dus al 
verduurzaamd. Van deze resultaten zijn geen kruistabellen gemaakt. Met de vragenlijst is niet 
inzichtelijk gemaakt hoeveel effect de verduurzaming had op wooncomfort en energiekosten. 
 
8. Welke van de onderstaande 
energiemaatregelen heeft u reeds 
toegepast? (meer antwoorden mogelijk)  

Frequentie 
Percentage t.o.v. alle 
antwoorden (absoluut) 

Percentage t.o.v. 
154 respondenten 

Raamisolatie (dubbel glas en/of kunststof 
kozijnen) 

145 11,4% 94,2% 

Duurzame verlichting 110 8,7% 71,4% 

Dakisolatie 109 8,6% 70,8% 

Muurisolatie 103 8,1% 66,9% 

Zonnepanelen 98 7,7% 63,6% 

Vloerisolatie 96 7,6% 62,3% 

Minder ruimten verwarmen 89 7,0% 57,8% 

Thermostaat lager gezet 82 6,5% 53,2% 

Efficiënte Cv-ketel 79 6,2% 51,3% 
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Vervolg vraag 8. Frequentie 
Percentage t.o.v. alle 

antwoorden (absoluut) 
Percentage t.o.v. 

154 respondenten 

Tussendeuren meer sluiten 65 5,1% 42,2% 

Vloerverwarming 63 5,0% 40,9% 

Elektrisch koken 55 4,3% 35,7% 

Hout(pellet) kachel 55 4,3% 35,7% 

Kierdichting 46 3,6% 29,9% 

Dikke gordijnen 21 1,7% 13,6% 

Elektrische verwarming 17 1,3% 11,0% 

Warmtepomp 9 0,7% 5,8% 

Elektrisch douchen 8 0,6% 5,2% 

Hybride warmtepomp (elektrisch + gas) 6 0,5% 3,9% 

Anders, zonneboiler 5 0,4% 3,2% 

Anders namelijk… Open vraag 10 0,8% 6,5% 

Totaal 1271 100,0% - 

 
Bij het antwoord ‘Anders namelijk’ werden diverse alternatieve antwoorden gegeven. Omdat het 
antwoord Zonneboiler (of gelijkend) vaak voorkwam is deze als extra antwoord aan de 
bovenstaande tabel toegevoegd.  
 
Categorisering antwoorden open 
vraag 8. Verduurzaamd 

Anders, 
zonneboiler 

Zonnecollectoren en 
warmwater vat 

Heatpipes 

3x Zonneboiler 

Muur en vloer deels geïsoleerd  

Gedeeltelijke vloer/dak/muur 
isolatie 

Huis geïsoleerd in 1985. Andere 
normen dan tegenwoordig. 

Radiatorfolie, bijstellen 
thermostaat. 

Muurverwarming 

Mwwk [bedoelde mogelijk micro-
warmtekrachtkoppeling micro-WKK] 

Melkwarmte-terugwinning 

Zomerverblijf heeft geen 
stroom/gasaansluitingen 

deelname energiecoöperatie 

warmtepompboiler 

Geen [niet meegeteld] 
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Respondenten konden aangeven wat voor hun (maximaal vier) doorslaggevende redenen waren om 
deze energiemaatregelen toe te passen. Hier kwamen drie hoofdredenen uit naar voren: lagere 
maandlasten voor energie (82,5%), comfortverbetering (64,9) en minder fossiele brandstof 
gebruiken (62,3). Er werden 
meer redenen aangevoerd die 
door minder dan een kwart van 
de respondenten werd 
geselecteerd.  
 
De combinatie met een 
verhuizing of groot onderhoud 
werd respectievelijk 13,6% en 
13,0% keer werd gekozen. Dit is 
opmerkelijk omdat vanuit 
deskundigen vaak wordt gesteld 
dat deze natuurlijke momenten 
veelal gebruikt worden om 
gelijktijdig te verduurzamen.  
 

9. Wat zijn voor u doorslaggevende redenen 
energiemaatregelen toe te passen? (maximaal 4 keuzes) 

Frequentie 
Percentage t.o.v. 
alle antwoorden 
(absoluut) 

Percentage 
t.o.v. 154 
respondenten 

Lagere maandlasten voor energie 127 26,0% 82,5% 

Comfortverbetering 100 20,4% 64,9% 

Minder fossiele energie gebruiken 96 19,6% 62,3% 

Subsidie of lening voor verduurzaming 35 7,2% 22,7% 

De hoogte van investeringskosten 32 6,5% 20,8% 

De energie wordt in de omgeving opgewekt 26 5,3% 16,9% 

Een combinatie maken met renovatie na een verhuizing 21 4,3% 13,6% 

Een combinatie maken met groot onderhoud 20 4,1% 13,0% 

Een project van het dorp/een lokaal energie-initiatief 15 3,1% 9,7% 

Op aanraden door iemand uit mijn omgeving 5 1,0% 3,2% 

Vertrouwen in de verkoper/(ver)bouwende partij 2 0,4% 1,3% 

Een combinatie maken met een herbestemming 1 0,2% 0,6% 

Weet ik niet/geen mening 9 1,8% 5,8% 

Totaal 489 100,0% - 

 
Bijna alle respondenten hebben hun woning op 
enige wijze verduurzaamd. Bijna een kwart 
(24,0%) geeft aan keuzes over verduurzaming 
eenvoudig te vinden, een derde vindt staat daar 
neutraal in (31,1%) en vindt dit ingewikkeld 
(32,7%). Een klein deel (12,0%) vindt 
verduurzamen zeer complex. 
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29. Vindt u het maken van keuzes over 
energiebesparing en -opwekking ingewikkeld? 

Frequentie Percentage 

Eenvoudig 36 24,0% 

Neutraal 47 31,3% 

Ingewikkeld 49 32,7% 

Zeer complex 18 12,0% 

Weet ik niet/zeg ik liever niet 0 0,0% 

Totaal 150 100,0% 

 
Wij vroegen aan welke vorm van 
ondersteuning bij het maken van 
keuzes over verduurzaming 
behoefte is. De meeste 
respondenten (46,6%) geeft aan 
technische ondersteuning nodig te 
hebben bij het maken van deze 
keuzes, de andere antwoorden zijn 
redelijk gelijkmatig beantwoord. 
Een deel van de bewoners heeft 
andere behoeften dan de gegeven 
antwoordmogelijkheden, dit betrof een gesloten vraag. 
 
13. Welke ondersteuning krijgt u graag bij het maken van 
keuzes over verduurzaming? 

Frequentie Percentage 

Technische ondersteuning bij het kiezen van maatregelen 69 46,6% 

Ondersteuning bij het financiële plaatje 21 14,2% 

Ervaringen/verhalen van mensen uit mijn omgeving 19 12,8% 

Bouwuitvoering door een specialist/bedrijf 16 10,8% 

Anders dan de bovenstaande opties 23 15,5% 

Totaal 148 100,0% 

 
Tot slot is respondenten gevraagd of ze denken dat de verduurzaming van hun woning technisch 
uitvoerbaar en betaalbaar is.  
 
Ongeveer driekwart van de 
respondenten (77,7%) denkt 
dat dit technisch mogelijk is, 
een klein deel (10,8%) denkt 
van niet vanwege regelgeving 
zoals voor natuur, cultureel 
erfgoed of iets anders.  
 

12. Denkt u dat vergaande verduurzaming van uw woning technisch mogelijk is? Frequentie Percentage 

Ja 115 77,7% 

Nee, vanwege regels over natuur of cultureel erfgoed 1 0,7% 

Nee, vanwege iets anders dan regels over natuur of cultureel erfgoed 15 10,1% 

Weet ik niet/geen mening 17 11,5% 

Totaal 148 100,0% 
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Wat betreft betaalbaarheid zijn de meningen 
verdeeld, een deel (19,2%) denk dat dit zonder 
problemen kan, een deel (21,9%) net wel of 
niet. Ruim een derde (35,8%) verwacht dat dit 
alleen kan met subsidies en/of leningen en een 
deel (13,9%) denkt dat verduurzaming van hun 
woning niet betaalbaar is. 
   

11. Denkt u dat vergaande verduurzaming van uw woning betaalbaar is? Frequentie Percentage 

Zeker of zonder problemen 29 19,2% 

Waarschijnlijk net of net niet 33 21,9% 

Alleen met subsidies en of leningen 54 35,8% 

Geheel niet 21 13,9% 

Weet ik niet/Geen mening 14 9,3% 

Totaal 151 100,0% 

 
 

2.4 Samenvatting  
 
Wie hebben de vragenlijst ingevuld? 
De vragenlijst is door een breed aantal groepen ingevuld. Enkele zaken vallen op: er waren minder 
jongvolwassenen dan vanuit landelijke gemiddelden verwacht zou kunnen worden. Daarentegen 
waren er onder de respondenten veel huishoudens die uit twee personen bestaan, zonder 
thuiswonende kinderen.  
 
Respondenten komen uit het hele gebied, maar vooral uit de noordelijke helft van het nationaal 
park. Ook zijn respondenten hoog opgeleid vergeleken met landelijke gemiddelden en valt op dat 
mensen in andere sectoren werkzaam zijn dan werd verwacht (meer gezondheid & welzijn en 
onderwijs, cultuur & wetenschap; minder toerisme, recreatie & horeca). De spreiding van 
ondernemers ligt dichterbij cijfers voor Noord-Nederland. Een verklaring kan zijn dat veel mensen 
werkzaam in de steden Assen en Groningen (ziekenhuis, hoger onderwijs, universiteit).  
 
Meer dan de helft van de respondenten woont in een vrijstaande woning. Een kwart bewoont een 
boerderijtype. Het gebied bevat relatief veel beschermde gebouwen (2%), des te opvallender is het 
dat de helft van de respondenten aangeeft dat hun woning een beschermde status heeft. Dat het in 
5% van de gevallen een monument betreft is nog steeds een relatief hoog aandeel. 
 
Bij de vragen over de eigen woning blijkt dat meer dan drie kwart van de respondenten 
woonwensen hebben, meestal over het verlagen van energiekosten of het energieverbruik. Dat 
terwijl het overgrote deel van de inwoners al energiemaatregelen hebben toegepast: verbeteringen 
in de gebouwschil, verlichting, zonnepanelen naar ook (stook)gedrag. Motieven hiervoor waren bijna 
altijd lagere maandlasten, comfortverbetering en minder fossiele brandstoffen gebruiken. Een kwart 
van de respondenten vindt het maken van verduurzamingskeuzes eenvoudig, een derde neutraal en 
een derde ingewikkeld. De rest vindt het zeer complex. Bijna de helft van de mensen krijgt hier graag 
technische ondersteuning bij. Wat betreft haalbaarheid denkt driekwart dat het verduurzamen van 
de woning technisch mogelijk is, een tiende denkt van niet vanwege regelgeving. Over 
betaalbaarheid van verduurzaming zijn respondenten verdeeld. 
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3. Verbondenheid en waardering landschap 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag hoe inwoners hun woonomgeving waarderen. 
Allereerst (3.1) wordt ingegaan op de binding van respondenten met het gebied zoals woonduur, 
vrijwilligerswerk en recreëren in de omgeving. Vervolgens (3.2) wordt een beeld gegeven van hoe 
ruimtelijke kenmerken van het Drentsche Aa-gebied worden gewaardeerd. Tot slot (3.4) worden de 
resultaten samengevat. 
 
 

3.1 Binding met gebied 
 
Een eerste indicator die we gebruikt hebben om in zicht te krijgen op de binding van inwoners met 
het gebied is de totale woonduur in het Drentsche Aa-gebied. Naar tussentijdse verhuisbewegingen 
(buiten het gebied) is niet gevraagd. 52,6% van de respondenten heeft 20 jaar of langer in het gebied 
gewoond. 

 
4. Hoe lang woont u in totaal in 
het Nationaal Park Drentsche Aa? 

Frequentie Percentage 

Minder dan 10 jaar 39 25,3% 

Tussen de 10 en 19 jaar 34 22,1% 

Tussen de 20 en 40 jaar 56 36,4% 

Meer dan 40 jaar 25 16,2% 

Totaal 154 100,0% 

 
Ondanks dat overgrote deel van de respondenten een 
lange woonduur in het gebied heeft, komt hun familie 
doorgaans niet uit het nationaal park. 
 
5. Komt uw familie uit het 
Nationaal Park Drentsche Aa? 

Frequentie Percentage 

Ja 45 29,2% 

Nee 109 70,8% 

Totaal 154 100,0% 

 
Een andere indicator om inzicht te krijgen in de binding met het gebied is inzicht krijgen op de 
activiteiten die inwoners in hun omgeving ontplooien.  
 
De vraag over vrijwilligerswerk geeft tot op bepaalde hoogte inzicht in onderwerpen die inwoners zo 
belangrijk vinden dat ze zich ervoor willen inzetten in hun vrije tijd. Respondenten konden meer 
antwoorden invullen, de open antwoorden zijn gecategoriseerd6. 24,0% van de respondenten doet 
geen vrijwilligerswerk, wat overigens niet zegt dat deze respondenten zich niet verbonden voelen 
met het gebied of de gemeenschap. Er is veel inzet voor de dorpsgemeenschap (37,7%), 
natuurbeheer (18,2%), maatschappelijke onderwerpen zoals zorg, goede doelen en politiek (15,6%) 
en een lokaal energie-initiatief (14,3%). 
 

 
6  In het veld voor het open antwoord zijn soms meerdere type vrijwilligerswerk aangegeven. Deze zijn als 

aparte antwoorden beschouwd waardoor het aantal open antwoorden niet 54 is (het oorspronkelijke 
aantal in het databestand) maar 69. 
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19. Wat voor vrijwilligerswerk doet u? 
(meer antwoorden mogelijk) 

Frequentie 
Percentage t.o.v. 
alle antwoorden 
(absoluut) 

Percentage 
t.o.v. 154 
respondenten 

Voor het dorp 58 25,7% 37,7% 

Natuurbeheer 28 12,4% 18,2% 

Energie-initiatief 22 9,7% 14,3% 

Cultureel erfgoed 12 5,3% 7,8% 

Anders, maatschappelijk 24 10,6% 15,6% 

Anders, sport 11 4,9% 7,1% 

Anders, religieus 8 3,5% 5,2% 

Anders, cultureel 8 3,5% 5,2% 

Anders, 'zakelijk' 5 2,2% 3,2% 

Anders, leefbaarheid 4 1,8% 2,6% 

Anders, educatief 3 1,3% 1,9% 

Anders, overig 6 2,7% 3,9% 

Geen vrijwilligerswerk 37 16,4% 24,0% 

Totaal 227 100,0% 147,4% 

 
Categorisering open antwoorden, vraag 19. Vrijwilligerswerk (Frequentie) 

Anders, maatschappelijk (24)  Anders, sport (11)  Anders, zakelijk' (5) 

Adviesraad sociaal Domein van de 
gemeente 

IJsvereniging 
Adviseur voor ondernemers vragen 
regio Drenthe – Groningen 

2x (collectant) Amnesty 2x Sport Boermarke voorzitter  

Binnen het aardbevingsgebied Sport training FNV Belastingservice 

Chauffeur voor ouderen Sportevenementen Herenboeren Assen 

Diverse plaatselijke 
voorzitterschappen 

5x (bij de plaatselijke) 
Sportvereniging 

Klusjesman 

Gezondheid Voetbalvereniging Anders, leefbaarheid (4) 

Hulp en ondersteuning PTSS 
slachtoffers 

Anders, religieus (8) 
2x Aanleg Glasvezel/Drents 
Glasvezel collectief) 

2x Humanistisch verbond Begraafplaats 
Groenonderhoud plaatselijke 
kinderopvang/BSO 

2x Humanitas  Geloof 
Werkgroep voor het realiseren van 
betaalbare woningen in het dorp 
t.b.v. leefbaarheid  

Kinderactiviteiten 6x (binnen de) Kerk Anders, educatief (3) 

Kindertehuis Anders, cultureel (8) 
2x (bij de/voor) school van mijn 
kinderen  

Ondersteuning jonge mantelzorgers Bevorderen kunt- en cultuur Gastdocent VU 

Oppas oma Bibliotheek Anders, overig (6) 

2x Politiek Literaire organisatie Bestuur Paardenfonds 

Stichting voor wensen van zieke 
kinderen 

Locatie theater Diversen 

Taalcoach Museum  Niet relevant  

Mantelzorg Muziek stichting  Nog bij 4 ander partijen  

Verschillende goede doelen 
Rondleider Hortus Botanicus 
Haren 

Zorg voor dieren 

Voedselbank Toertocht Zuidlaardermeer X [wel meegeteld] 

Welzijnswerk    
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Het merendeel van de respondenten 
recreëert wel eens in het nationaal park 
(64,1%), maar 11,7% van het totaal aantal 
respondenten staat daar niet bewust bij 
stil. 
 
 
20. Onderneemt u bewust recreatieve activiteiten 
in het Nationaal Park Drentsche Aa? 

Frequentie Percentage 

Ja, ik kies bewust voor de omgeving 54 52,4% 

Daar sta ik niet bij stil 12 11,7% 

Nee, als ik deze onderneem doe ik dat verder weg 37 35,9% 

Totaal 103 100,0% 

 
 

3.2 Waardering landschap 
 
Opvallend bij de vraag over de waardering voor het landschap en de natuur was dat ruim een kwart 
(30,4%) van de respondenten dit belangrijk of heel belangrijk vindt, een kleine helft (41,2%) vulde 
neutraal in en ruim een kwart vindt dit onbelangrijk. De waardering van inwoners loopt uiteen. 
 
21. Hoe belangrijk zijn het landschap 
en de natuur voor uzelf? 

Frequentie Percentage 

Heel belangrijk 12 9,2% 

Belangrijk 28 21,4% 

Neutraal 54 41,2% 

Onbelangrijk 37 28,2% 

Heel onbelangrijk 0 0,0% 

Totaal 131 100,0% 
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De inschatting van de waardering van het landschap en de natuur voor de (dorps)gemeenschap laat 
een ander beeld zien. Bijna iedereen (93,4%) vindt dit belangrijk of heel belangrijk, een klein 
percentage (5,2%) is neutraal en een enkeling (1,4%) vindt dit onbelangrijk of heel onbelangrijk.  
 
Respondenten lijken zich dus bewust te zijn van de kwaliteit van het gebied en de betekenis voor de 
gemeenschap maar denken hier individueel anders over. 
 
22. Hoe belangrijk zijn het 
landschap en de natuur voor de 
(dorps)gemeenschap? 

Frequentie Percentage 

Heel belangrijk 86 56,2% 

Belangrijk 57 37,3% 

Neutraal 8 5,2% 

Onbelangrijk 1 0,7% 

Heel onbelangrijk 1 0,7% 

Totaal 153 100,0% 

 
Voor de vragen over kenmerkende elementen van het gebied is gevraagd hoeveel de respondenten 
zelf vinden te weten van de geschiedenis van hun woonomgeving. Een ruime meerderheid (65,4%) 
geeft aan veel of heel veel van de geschiedenis te weten, ongeveer een derde (31,4%) een beetje en 
de rest (3,3%) weinig. 
 
23. Hoeveel weet u over de 
geschiedenis van uw 
woonomgeving? 

Frequentie Percentage 

Heel veel 20 13,1% 

Veel 80 52,3% 

Een beetje 48 31,4% 

Weinig 5 3,3% 

Heel weinig tot niets 0 0,0% 

Totaal 153 100,0% 

 
In de rapporten Inwonersvisies (NoorderRuimte 2022) en Energiedorpsplannen (NoorderRuimte 
beoogd 2023) is een beschrijving gemaakt van ruimtelijke kenmerken van het gebied: 
landschapstypes (het stroomdalen- en esdorpenlandschap), dorpstypes (met name esdorpen) en 
gebouwen (met name boerderijen). Wij wilden inzicht krijgen in hoeverre de duiding van inwoners 
overeenkomt met de gevonden kenmerken. De inwoners kregen hiervoor een lijst met kenmerken 
voorgelegd, de meeste kwamen overeen met gevonden kenmerken en enkelen niet. Respondenten 
mochten maximaal 5 kenmerken kiezen, met ruimte voor een open antwoord mocht een voor hun 
kenmerkend element ontbreken. 
 
Voor respondenten zijn de meest waardevolle kenmerken: natuur/wandelgebieden (15,9%), rust, 
stilte en (’s nachts) duisternis (15,7%) en de Aa, beken en stromen (14,6%). Ook de antwoorden die 
daarna veel gekozen werden komen aardig overeen met de kenmerkende elementen uit grijze 
literatuur. Inwoners waarderen dus de beschreven kenmerkende elementen. 
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24. Wat zijn voor u de meest waardevolle kenmerken van 
het nationaal park Drentsche Aa? (maximaal 5 kenmerken) 

Frequentie Percentage 

Natuur/wandelgebieden 117 15,9% 

Rust, stilte en (’s nachts) duisternis 115 15,7% 

De Aa, beken en stromen 107 14,6% 

Afwisseling natuur en agrarisch landschap 62 8,4% 

Esdorpen (rondom een brink, plein of grasveldje) 60 8,2% 

Bossen 57 7,8% 

Glooiend landschap (hoogteverschillen) 41 5,6% 

Boerderijen (met rieten daken) 30 4,1% 

Open (wijds) landschap 30 4,1% 

Klinkerwegen en zandpaden 29 4,0% 

Dobben, vennetjes, pingo ruïnes 24 3,3% 

Hunebedden 24 3,3% 

Besloten (dicht) landschap 13 1,8% 

Karakteristieke landgoederen en villa’s 8 1,1% 

Gebouwen zijn in een vrij patroon gebouwd (beetje 
slingerende straten) 

5 0,7% 

Aanwezigheid van de N34 3 0,4% 

Dorpen in linten (lange lijnen) 3 0,4% 

Gebouwen zijn in een geordend patroon gebouwd (vast 
stratenpatroon) 

0 0,0% 

Anders namelijk… Open vraag 6 0,8% 

Totaal 734 100,0% 
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Bij de open antwoorden zijn twee elementen genoemd die niet in de gegeven lijst stonden maar wel 
in grijze literatuur worden beschreven: heide en coulisselandschap. Ruiterpaden en fietspaden 
hadden onderdeel kunnen zijn van natuur/wandelpaden. Verder is een meer abstracte waardering 
voor het gebied gegeven en is een opvatting gedeeld over de beheer op kwaliteit van het gebied. 
 
24. Open antwoorden Waardevolle elementen nationaal park Drentsche Aa 

Heide 

Ruiterpaden 

Oude percelen handhaven. Niet zoals nu. Gebied gaat zienderogen achteruit sinds SBB [Staatsbosbeheer] 
en provinciale ecologen van alles bedenken vwb [voor wat betreft] wensnatuur.  

Natuurwaarden, historische en  monumentale kwaliteit 

Coulisselandschap 

De vele fietspaden 

 
Respondenten denken verschillend over in hoeverre de voor hun kenmerkende elementen mogen 
veranderen. Ruim een kwart (27,3%) wil het park houden zoals het is, de helft (50%) vindt dat er 
veranderingen mogen plaatsvinden maar dat het park herkenbaar moet blijven. Een kleine 
minderheid (4,7%) vindt dat het park vergaand mag veranderen en een redelijk deel (18%) dat het 
park moet teruggebracht naar een eerdere tijdsperopde.  
 
25. Vindt u dat kenmerkende elementen van het 
nationaal park Drentsche Aa mogen veranderen? 

Frequentie Percentage 

Het park moet zoveel mogelijk naar een eerdere 
tijdsperiode worden teruggebracht. 

27 18,0% 

Het park moet blijven zoals het nu is. 41 27,3% 

Het park moet herkenbaar blijven, maar mag wel 
mee veranderen met de tijd. 

75 50,0% 

Het park mag vergaand mee veranderen met de 
wensen van de huidige tijd. 

7 4,7% 

Totaal 150 100,0% 

 

 
 
Tijdens de voorbereiding op de vragenlijst uitte enkele inwoners zorgen over de kwaliteit van zowel 
het grond- en drinkwater als over de diversiteit van dier- en plantsoorten in het nationaal park. We 
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hebben deze vragen opgenomen in de vragenlijst om in kaart te brengen in hoeverre dit breder 
gedragen wordt. 
 
Iets meer dan de helft van de respondenten (50,6%) maakt zich veel of een beetje zorgen over de 
kwaliteit van het grond- en drinkwater. 20% staat er neutraal in en ruim een kwart (28,0%) maakt 
zich geen zorgen.  
 
Bijna driekwart van de respondenten (71,5%) maakt zich veel of een beetje zorgen over de 
diversiteit het dier- en plantsoorten. 11% staat er neutraal in en 17% maakt zich geen zorgen.  
 

 
  
26. Maakt u zich zorgen over de kwaliteit van het grondwater/ 
drinkwater onder het nationaal park Drentsche Aa? 

Frequentie Percentage 

Veel zorgen 29 19,3% 

Een beetje zorgen 47 31,3% 

Neutraal 30 20,0% 

Geen zorgen 42 28,0% 

Weet ik niet/Zeg ik liever niet 2 1,3% 

Totaal 150 100,0% 

 
27. Maakt u zich zorgen over de toekomst van de diversiteit van 
dier- en plantsoorten in het nationaal park Drentsche Aa? 

Frequentie Percentage 

Veel zorgen 60 39,7% 

Een beetje zorgen 48 31,8% 

Neutraal 17 11,3% 

Geen zorgen 26 17,2% 

Weet ik niet/geen mening 0 0,0% 

Totaal 151 100,0% 

 
 

3.3 Samenvatting  
 
Hoe waarderen inwoners hun woonomgeving? 
De resultaten laten zien dat respondenten bekend zijn met hun woonomgeving en daarmee 
verbonden zijn. Alhoewel slechts een derde van de inwoners familie heeft die uit het gebied komen 
blijkt de helft 20 jaar of langer in het gebied te wonen. Meer dan de helft recreëert ook in het 
nationaal park. De verbondenheid blijkt ook uit het vrijwilligerswerk dat wordt ondernomen, 
driekwart doet dit waaronder voor de dorpsgemeenschap, natuurbeheer, maatschappelijke 
onderwerpen of het lokale energie-initiatief. De groep dorpsgemeenschap en lokaal energie-
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initiatief is redelijk groot, mogelijk een gevolg van de inzet van deze organisaties om de vragenlijst te 
verspreiden. 
 
Twee derde van de respondenten geeft aan zelf veel te weten van de geschiedenis van hun 
woonomgeving. Uit de gegeven kenmerkende elementen blijkt dit ook, die komen goed overeen 
met de kenmerkende elementen uit grijze literatuur.  
 
De waardering voor het landschap en de natuur bleek af te wijken van de verwachting dat mensen 
hun woonomgeving een hoge waardering geven. Ruim een kwart bleek het landschap en de natuur 
belangrijk te vinden voor zichzelf, een kleine helft neutraal en een kwart onbelangrijk. Die 
waardering loopt uiteen. De waarde van het landschap en de natuur voor de (dorps)gemeenschap 
werd anders gewaardeerd: bijna iedereen vindt het landschap en de natuur (heel) belangrijk voor de 
(dorps)gemeenschap en slechts een klein percentage neutraal of onbelangrijk. Hieruit blijkt een 
bewustzijn van de waarden voor het collectief. 
 
De resultaten laten een verdeeld beeld zien over of kenmerkende elementen van het park mogen 
veranderen. Ruim een kwart wil het park houden zoals het is, de helft vindt dat er veranderingen 
mogen plaatsvinden maar dat het park herkenbaar moet blijven. Een redelijk deel vindt dat het park 
moet worden teruggebracht naar een eerdere tijdsperiode en een kleine minderheid vindt dat het 
park vergaand mag mee veranderen met de wensen van de huidige tijd. 
 
Tot slot zijn er ook zorgen, de helft maakt zich veel of een beetje zorgen over de kwaliteit van het 
grond- en drinkwater. De rest staat er neutraal in of maken zich geen zorgen. Meer bezorgdheid is er 
over de diversiteit van dier- en plantensoorten, bijna driekwart maakt zich hier veel of een beetje 
zorgen over, het andere kwart staat er neutraal in en maakt zich hier geen zorgen.  
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4. Energietransitie Drentsche Aa 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag hoe inwoners denken over de energietransitie 
in het nationaal park Drentsche Aa. Allereerst (4.1) wordt beschreven hoe inwoners denken over de 
energietransitie in het nationaal park. Vervolgens (4.2) wordt nader ingegaan op het nemen van 
beslissingen over de energietransitie. Tot slot (4.3) worden de resultaten samengevat. 
 
 

4.1 Energietransitie nationaal park Drentsche Aa 
 
In paragraaf 2.3 werd duidelijk dat de meeste respondenten energiemaatregelen in hun woning 
hebben toegepast. Ook zijn er toekomstige wensen over verduurzaming, waarbij een groot deel van 
de respondenten aangeeft dat er een opgave ligt ten aanzien van de technische en financiële 
haalbaarheid. Deze paragaaf gaat in op de energietransitie van het nationaal park al geheel.  
 
Allereerst werd gevraagd hoe belangrijk respondenten het ondernemen van klimaatactie vinden. 
Meer dan driekwart van de respondenten vindt het ondernemen van klimaatactie belangrijk (31,8%) 
of heel belangrijk (48,3%). Een kleinere groep (10,6%) staat hier neutraal in een minderheid vindt dit 
onbelangrijk (3,3%) of heel onbelangrijk (6,0%).  
 
28. Hoe belangrijk vindt u het 
ondernemen van actie tegen 
klimaatverandering? 

Frequentie Percentage 

Heel belangrijk 73 48,3% 

Belangrijk 48 31,8% 

Neutraal 16 10,6% 

Onbelangrijk 5 3,3% 

Heel onbelangrijk 9 6,0% 

Totaal 151 100,0% 

 
In het onderzoek Drentsche Aa, landschap met energie (20207) wordt gesteld dat het arbitrair is te 
pleiten voor een nationaal park dat zelfvoorzienend is in energie. Immers, dit park is bijzonder 
vanwege de hoge waarden voor natuur, water en cultuurhistorie niet vanwege de potentie als 
energielandschap. De energieopgave moet op een groter regionaal niveau worden aanschouwd, 
gebieden rondom het nationaal park zijn daar meer geschikt voor. Toch hebben wij deze vraag aan 
respondenten voorgelegd omdat veel gebouweigenaren en lokale energie-initiatieven streven naar 
zelfvoorzienendheid in energie. 
 
Een minderheid (7,9%) denkt dat het park 
volledig in haar energie kan voorzien omdat 
het gebied daar veel potentie voor biedt. 
Ruim een derde denkt dat het gebied voor 
een groot deel in de eigen energiebehoefte 
kan voorzien (25,8%) en ongeveer een derde 
(33,8%) denkt zeer beperkt of geheel niet. Op 
dit gebied lopen de opvattingen redelijk uiteen. 

 
7  Hart & Lindemans (2020); Drentsche Aa, landschap met energie? De mogelijke bijdrage  van het nationaal 

park Drentsche Aa aan de energietransitie; in opdracht van Overlegorgaan Drentsche Aa; uitgevoerd door 
Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Lindemans Landschapsarchitecten, Assen 20 december 2020. 
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32. Kan in uw ogen het nationaal park Drentsche Aa voorzien 
in haar eigen energiebehoefte met duurzame energie? 

Frequentie Percentage 

Ja volledig, het gebied biedt veel potentie 12 7,9% 

Voor een groot deel wel 54 35,8% 

Zeer beperkt of geheel niet 51 33,8% 

Weet ik niet/zeg ik liever niet 34 22,5% 

Totaal 151 100,0% 

 
Opvattingen over de zichtbaarheid van 
energieopwekking zijn verdeeld. Een deel 
(13,5%) vindt de zichtbaarheid geen 
probleem en ruim een derde (40,5%) vindt 
het geen probleem mits dit vanaf een 
afstand (beperkt) zichtbaar is. Minder dan 
de helft (43,9%) vindt dat energieopwekking 
niet zichtbaar mag zijn. 
 
30. Mag duurzame energie opwekking zichtbaar zijn in het 
nationaal park Drentsche Aa? 

Frequentie Percentage 

Ja, dat vind ik geen probleem 20 13,5% 

Ja, als dat vanaf een afstand (beperkt) zichtbaar is 60 40,5% 

Nee, dat mag niet zichtbaar zijn 65 43,9% 

Weet ik niet/zeg ik liever niet 3 2,0% 

Totaal 148 100,0% 

 

 
 
Een vergelijkbare vraag is voorgelegd over de acceptatie van concrete energiemaatregelen. 
Alhoewel niet is gevraagd naar zichtbaarheid valt op dat acceptabele maatregelen beperkte 
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zichtbare impact hebben en andersom, met uitzondering van ‘zon op dak’. Andere argumenten 
kunnen een rol hebben gespeeld. 
 

34. Vindt u de onderstaande 
energiemaatregelen 
acceptabel in het nationaal 
park Drentsche Aa? 

Acceptabel Neutraal 
On-

acceptabel 
Weet niet/ 

geen mening 
Totaal (per 
maatregel) 
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Klein zonneveld 66 44,9% 30 20,4% 50 34,0% 1 0,7% 147 100,0% 

Groot zonneveld 7 4,8% 15 10,3% 124 84,9% 0 0,0% 146 100,0% 

Zonneveld verstopt 71 49,0% 30 20,7% 43 29,7% 1 0,7% 145 100,0% 

Zon langs snelwegen 97 66,0% 25 17,0% 23 15,6% 2 1,4% 147 100,0% 

Zon op dak 140 94,6% 5 3,4% 2 1,4% 1 0,7% 148 100,0% 

Zon op historische gebouwen 46 31,3% 42 28,6% 59 40,1% 0 0,0% 147 100,0% 

Kleine windmolen bij 
gebouwen 

68 46,3% 35 23,8% 42 28,6% 2 1,4% 147 100,0% 

Cluster middelgrote 
windmolens 

19 12,9% 22 15,0% 106 72,1% 0 0,0% 147 100,0% 

Park met grote windturbines 5 3,4% 2 1,4% 141 95,3% 0 0,0% 148 100,0% 

Nieuwe elektriciteitsmasten 17 11,6% 42 28,6% 82 55,8% 6 4,1% 147 100,0% 

Nieuwe kabels en leidingen 89 61,0% 34 23,3% 17 11,6% 6 4,1% 146 100,0% 

Nieuwe kabels en leidingen in 
archeologische grond  

46 31,3% 58 39,5% 40 27,2% 3 2,0% 147 100,0% 

Waterkracht uit stuwen in de 
Drentsche Aa 

52 35,1% 29 19,6% 62 41,9% 5 3,4% 148 100,0% 

Warmte uit de diepe bodem 89 60,1% 33 22,3% 20 13,5% 6 4,1% 148 100,0% 

Warmte uit de ondiepe 
bodem of water 

74 51,4% 37 25,7% 25 17,4% 8 5,6% 144 100,0% 

Groen gas uit bermgras, 
snoeihout en gft-afval 

105 71,9% 24 16,4% 13 8,9% 4 2,7% 146 100,0% 

Groen gas gemaakt door de 
landbouw 

101 67,8% 29 19,5% 16 10,7% 3 2,0% 149 100,0% 

Waterstofcentrale in nieuw 
gebouw  

63 42,6% 43 29,1% 37 25,0% 5 3,4% 148 100,0% 

Waterstofcentrale in te 
herbestemmen gebouwen 

90 61,2% 31 21,1% 20 13,6% 6 4,1% 147 100,0% 

Isolatie waardoor het 
straatbeeld verandert 

33 22,1% 55 36,9% 57 38,3% 4 2,7% 149 100,0% 

Isolatie waardoor het 
historisch beeld verandert 

19 12,8% 32 21,5% 97 65,1% 1 0,7% 149 100,0% 

 
Om meer inzicht te krijgen in de waarden die in de besluitvorming over energiemaatregelen 
belangrijke aandacht moeten krijgen is de respondenten hiernaar gevraagd. Er konden maximaal vijf 
waarden worden geselecteerd. De waarden die respondenten het meest selecteerden waren: rust, 
stilte en ‘s nachts duisternis (79,2%), natuur en biodiversiteit (71,4%), het karakter van het 
beekdalenlandschap met hoogteverschillen, etc. (61,0%), de kwaliteit van het drinkwater in de 
bodem (52,6%), effecten op het woongenot van inwoners (38,3%) en het historisch karakter [van] 
(es)dorpen en stratenpatronen (36,4%). Alhoewel diverse andere antwoorden door rond een kwart 



RVO Energietransitie Nationaal Park Drentsche Aa 
Inwonersvisie Landschap & Energie – rapport vragenlijst 
 

 
 

 

Rapport vragenlijst Landschap & Energie  -31- 

van de respondenten was gekozen kan worden geconcludeerd dat natuurlijke, landschappelijke, 
stedenbouwkundige waarden en het woongenot hoog in het vaandel staan. 
 

 
 
32. Welke waarden moeten volgens u doorslaggevend zijn 
bij keuzes over energieopwekking in het nationaal park 
Drentsche Aa? U mag maximaal zes waarden kiezen. 

Frequentie 
Percentage t.o.v. 
alle antwoorden 
(absoluut) 

Percentage 
t.o.v. 154 
respondenten 

Rust, stilte en ’s nachts duisternis 122 14,8% 79,2% 

Natuur en biodiversiteit 110 13,3% 71,4% 

Het karakter van het beekdalenlandschap met 
hoogteverschillen etc. 

94 11,4% 61,0% 

De kwaliteit van het drinkwater in de bodem 81 9,8% 52,6% 

De effecten op het woongenot van inwoners 59 7,2% 38,3% 

Het historisch karakter [van] (es)dorpen en stratenpatronen 56 6,8% 36,4% 

Het energieproject is gestart door en voor het  dorp 40 4,8% 26,0% 

Bouwen met materialen en kleuren die passen bij de 
omgeving 

38 4,6% 24,7% 

De feitelijke energieopbrengst 37 4,5% 24,0% 

De totale CO2-voetafdruk van een energieproject (de 
gevolgen op het milieu van bouw tot sloop) 

35 4,2% 22,7% 

Economisch voordeel voor de omgeving (voor inwoners en/of 
bedrijven) 

32 3,9% 20,8% 

Het karakter van historische gebouwen zoals boerderijen en 
rieten daken 

32 3,9% 20,8% 

De hoogte van financiële kosten en opbrengsten 29 3,5% 18,8% 

Archeologie (bodemschatten) 21 2,5% 13,6% 

Nadelige effecten voor lokale bedrijven zoals toeristisch en 
agrarisch ondernemers 

18 2,2% 11,7% 

Aardkundige waarden (aardlagen die vertellen hoe het 
gebied ontstaan is) 

15 1,8% 9,7% 

Anders, namelijk… Open vraag 6 0,7% 3,9% 

Totaal 825 100,0% - 
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Zes respondenten gaven een open antwoord. Daarin werd gepleit voor maatregelen die passen bij 
de schaal van gebouwen en dorpen, de draagkracht van het ecosysteem (gebiedsgericht en op 
langere termijn) en het benutten van de potentie van bestaande infrastructuur (gasnetwerk). 
Daarnaast werden enkele opvattingen gedeeld over de N34 en (nationale) energieambities. 
 

Open antwoorden vraag 33. Waarden 

Zon op daken, kleine windmolens bij de schaal van bedrijven buiten de dorpen.  MEER NIET. 

Zie het in samenhang, en respecteer de natuur. Verdiep je per specifieke locatie in wat er binnen de grenzen van 
een specifiek gezond, regeneratief ecosysteem mogelijk is , leer het kennen, ook als dat betekent niet meteen 
naar voor de hand liggende oplossingen grijpen en dan maar de collateral damage accepteren maar creatief op 
zoek te gaan naar 'hoe wel?' Door de grenzen van de natuur zo te accepteren schep je de creatieve lading om tot 
specifieke oplossingen te komen die het welzijn van het ecosysteem garanderen. Er is vaak zoveel meer mogelijk 
als we de tijd nemen om stil te staan bij wat er ís en wat dat van ons vraagt... 

Geen verdubbeling van de N34 

Gebruik maken van bestaande netwerken, Aardas>BioGas 

Eigenaarschap van de lokale gemeenschap.  

Je moet zelf keuzes kunnen maken zonder dwang van welke overheid dan ook. En van het gas af. Heel vreemd 
dat gas tot minimaal 2032 als groene energie wordt gezien volgens de Eu. Overal gaat men juist aan het gas om 
van vervuilende steen bruinkool af te komen. En wij moeten natuurlijk weer het aller allerbeste jongetje van de 
klas worden. Mensen dwingen tot dure investeringen terwijl dat met groen gas niet nodig is, toch. 

Energieneutraliteit nastreven 

 
 
4.2 Beslissen over verduurzaming  
 
Met het Klimaatakkoord (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 20198) geven de 
Nederlandse overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties navolging aan de 
internationale afspraken over het beperken en waar mogelijk terugdringen van klimaatverandering 
(Verenigde Naties 20159). Dit krijgt concreter invulling via de provincies (RES, Regionale 
EnergieStrategie) en gemeenten (TVW en WUP, respectievelijk TransitieVisie Warmte en 
WijkUitvoeringsPlannen).  
 
Een voorwaarde om in beschermde gebieden energie op te mogen wekken is dat 50% van de 
belangen lokaal zijn zoals een lokaal bedrijf of energie initiatief (Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 2019, p219) en dat de energiemaatregelen kleinschalig zijn (Nationaal Park Drentsche Aa 
2021, p38). Dat betekent dat een energiemaatregel bij voorkeur door lokale gemeenschappen wordt 
voorgesteld of dat daar op zijn minst draagvlak voor is binnen de lokale gemeenschap.  
 
Wij vroegen de respondenten wie beslissingen over duurzame energieopwekking moet nemen in of 
bij hun dorp. Iets meer dan een kwart van de respondenten (25,7%) vindt dat beslissingen door de 
inwoners zelf genomen moeten worden. Iets minder dan de helft (45,7%) door energie-initiatieven 
waar mensen zitten die het dorp  en de technieken kennen. Een klein kwart (22,5%) vindt dat 
inwoners met de overheid beslissingen moeten nemen over energieopwekking in of bij hun dorp. 
Een kleine minderheid koos alleen de gekozen overheid (3,3%) of projectontwikkelaars en 
energiebedrijven (0,7%). 
 

 
8  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2019); Klimaatakkoord; Den Haag 28 juni 2019. 
9  United Nations (2015); Paris agreement. In Report of the Conference of the Parties to the United Nations 

Framework Convention on Climate Change (21st Session, 2015: Paris). 
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31. Moeten inwoners zelf de beslissingen nemen over duurzame 
energieopwekking in of bij hun dorp? 

Frequentie Percentage 

Ja, dat moeten alle inwoners zelf kunnen bepalen 39 25,8% 

Ja, maar via energie-initiatieven waar mensen zitten die het dorp en 
de technieken kennen 

69 45,7% 

Ja, maar samen met de overheid 34 22,5% 

Nee, dat is geen taak voor inwoners maar van de gekozen overheid 5 3,3% 

Nee, dat is een taak van professionele energiebedrijven en 
projectontwikkelaars 

1 0,7% 

Weet ik niet/Geen mening 3 2,0% 

Totaal 151 100,0% 

 
Een groot deel van de respondenten geeft aan een belangrijke rol te zien weggelegd voor energie-
initiatieven in besluitvorming over energieopwekking. Wij vroegen hoeveel aandacht deze 
initiatieven besteden aan diverse zaken. De resultaten laten zien dat de initiatieven het goed doen. 
Zij besteden veel aandacht aan bijna alle voorgelegde thema’s (woonwensen, inclusiviteit, 
uitwisselen kennis & ervaring, gevolgen landschap & natuur, gevolgen cultureel erfgoed, technische 
& financiële voor- en nadelen en de relatie van het initiatief met de gemeente). Alleen voor het 
thema luchtigheid wordt beperkt aandacht besteed, zoals ludieke acties en samen leuke/nuttige 
dingen doen. Wij hebben niet gevraagd of de respondenten hier meer behoefte aan hebben, dat kan 
maar hoeft niet zo te zijn. 
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35. Hoeveel aandacht besteed 
het energie-initiatief van uw 
dorp aan de volgende zaken? 

Veel 
aandacht 

Beperkt 
aandacht 

Weinig 
aandacht 

Weet ik 
niet 

Er is geen lokaal 
energie-initiatief 
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e. Landschap, natuur, 
biodiversiteit en waterkwaliteit 

116 82,9% 9 6,4% 4 2,9% 1 0,7% 10 7,1% 

i. Relatie met de gemeente 104 74,8% 22 15,8% 2 1,4% 0 0,0% 11 7,9% 

g. Technische voor- en nadelen  103 73,6% 21 15,0% 2 1,4% 3 2,1% 11 7,9% 

a. Woonwensen van bewoners 101 72,7% 24 17,3% 0 0,0% 2 1,4% 12 8,6% 

b. Oog voor elkaar, bijv. alle 
inwoners mee kunnen doen 

99 71,2% 28 20,1% 0 0,0% 1 0,7% 11 7,9% 

c. Uitwisseling van kennis en 
ervaringen binnen het dorp 

99 71,2% 29 20,9% 0 0,0% 1 0,7% 10 7,2% 

f. Cultureel erfgoed, zoals 
archeologie en monumenten 

99 71,2% 23 16,5% 5 3,6% 1 0,7% 11 7,9% 

h. Financiële voor- en nadelen  97 69,3% 28 20,0% 1 0,7% 1 0,7% 13 9,3% 

d. Oog voor luchtigheid 34 24,6% 67 48,6% 16 11,6% 10 7,2% 11 8,0% 

 
Tijdens de ontwikkeling van de vragenlijst benoemden de sleutelfiguren een brede diversiteit aan 
thema’s die voor inwoners belangrijk zijn en waarvoor zij zich willen inzetten. Deze thema’s vormen 
een koppelkans in projecten, wellicht kan energiethematiek een bijdrage leveren aan oplossingen 
voor deze thema’s?  
 
Meer dan de helft van de respondenten (59,1%) geeft aan dat betaalbare woningen een belangrijk 
thema is, gevolgd door de stikstofopgave (44,2%), experimenteerruimte voor energie-innovaties 
(42,2%) en toekomstperspectief voor jongeren (41,6%). Verder worden veel andere thema’s 
belangrijk gevonden, de open antwoorden geven enkele extra inzichten. 
 
36. Welke (andere) onderwerpen vragen in uw 
omgeving om aandacht? (meer antwoorden mogelijk)  

Frequentie 
Percentage t.o.v. 
alle antwoorden 

Percentage t.o.v. 
154 respondenten 

Betaalbare woningen 91 14,6% 59,1% 

Stikstofuitstoot en de gevolgen voor de natuur 68 10,9% 44,2% 

Experimenteerruimte voor innovatieve duurzame 
energieoplossingen 

65 10,5% 42,2% 

Toekomstperspectief voor jongeren 64 10,3% 41,6% 

Nieuwe landbouwgewassen die passen bij het nationaal 
park 

59 9,5% 38,3% 

Wateroverlast bij hevige regenval 59 9,5% 38,3% 

Duurzaam verkeer door meer OV, 
snelheidsbeperkingen, deelauto’s, etc. 

54 8,7% 35,1% 

Nieuwe functies bij boerenbedrijven omdat de 
winstmarges te klein zijn  

48 7,7% 31,2% 

Overlast van toeristen 42 6,8% 27,3% 

Parkeeroverlast 20 3,2% 13,0% 

Werkgelegenheid 20 3,2% 13,0% 

Drenthe als toevluchtsoord als de zeespiegel gevaarlijk 
hoog stijgt 

18 2,9% 11,7% 

Anders namelijk… Open vraag 14 2,3% 9,1% 

Totaal 622 100,0% - 
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Bij de open antwoorden deelden de respondenten: 

- Oplossingsrichtingen: kringlooplandbouw als systeemaanpak, kernenergie, ondersteuning 
door deskundigen, nieuwbouwwoningen, verruimen regels herbestemming 

- Opvattingen: ondergrens waarden; waardering energiemaatregelen, landbouwactiviteiten, 
de N34, airport Eelde; zorgen over het klimaat, de financiële situatie van mensen, 
motorrijden in dorpen; behoefte veilige fietsroutes en laadinfrastructuur. 

 

Open antwoorden, vraag 36. Actuele lokale onderwerpen (twee blanco antwoorden zijn verwijderd) 

Ruimte en fondsen voor de stimulering van innovatieve duurzame landbouw, dat moet een drager worden in 
het Drentse Aa gebied. Voordelen: Aanpak stikstof problematiek; Verbetering bodem, water en lucht  
kwaliteit, Beter voedsel; Korte keten producent en consument; Ontstaan van kleinere bedrijven en daardoor 
meer werkgelegenheid 

Ook hier: het gaat er niet om of ik 'in het algemeen ' voor of tegen een energiemaatregel ben, maar om hoe 
die maatregel zich op díe specifieke locatie verhoudt tot de gezondheid en welzijn van de natuur (inclusief die 
van de mensen) en daar geen concessies aan doen: er is een absolute ondergrens  

Ik mis het woord kernenergie. Dat is namelijk dé oplossing. weg met die lelijke zonneparken, de idiote 
windmolens en ….. vooralsnog is het niets mis met aardgas 

Stoppen met lelie- en bloembollenteelt 

De verdubbeling van de N34 en de bestaande overlast van deze weg. Veel teveel overlast van geluid. 

Het gegeven dat agenda 2030 wordt ingezet. Er is te weinig aandacht voor milieu, zie flagship graphite met 
dezelfde desastreuze impact op t milieu als plastics. Er gaat veel teveel aandacht naar klimaat en CO2. Hier 
klopt niks van en heeft tot doel de burger in een digitale credit systeem te brengen via schulden. Ik zou willen 
dat de gemeenten in Aa en Hunze stroomdal zich beter informeert. En niet toestaat dat de enorme 
windmolenvervuiling en schade aan natuur en woongenot hier ook plaatsvindt. 

De overlast veroorzaakt door het vliegveld Eelde 

Beperking/eliminatie van bollenteelt in Drentse Aa gebied en stimulering van duurzame landbouw slechts in 
dienst van voedselvoorziening. Reguleren van agrarisch landgebruik zodanig dat biodiversiteit en 
waterkwaliteit geen geweld worden aangedaan.  

Professionele ondersteuning van lokale initiatieven energietransitie. Nieuwbouw van woningen koppelen aan 
lokale behoefte (doorstroming senioren) en gebruiken als vliegwiel voor energie neutraal maken van 
particuliere woningen. 

Overlast van motorrijders die graag de chicanes rijden en vergeten dat ze door 30km/h dorpen rijden. 

Gemeenten en provincie meer benaderbaar en niet zo star 

Meer mogelijkheden creëren voor ombouwen boerderijen in meerdere appartementen/woningen voor 
jongeren en ouderen zodat zij in het dorp kunnen blijven. Vereenvoudiging regels plaatsen 
mantelzorgwoningen. 

Veilige, vrij liggend fietspad naar Donderen e 

Voldoende laadinfrastructuur. In mijn dorp is het aanbod van openbare laadinfrastructuur onder gemiddeld. 
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4.3 Samenvatting 
 
Hoe denken inwoners over de energietransitie? 
Ruim drie kwart van de respondenten vindt het ondernemen van klimaatactie (heel) belangrijk, een 
klein deel staat er neutraal of vindt het (heel) onbelangrijk. Een belangrijke context voor de 
beschouwing van de verdere antwoorden. Minder dan een tiende denkt dat het park geheel 
zelfvoorzienend kan zijn in energie, een kwart denkt dat dit voor een groot deel mogelijk is en een 
derde denkt zeer beperkt of geheel niet mogelijk is. Op dit gebied lopen de opvattingen uiteen. 
 
Ook over de zichtbaarheid van energieopwekking zijn opvattingen verdeeld, een klein deel vindt 
zichtbaarheid geen probleem en ruim een derde mits het van een afstand (beperkt) zichtbaar is. 
Minder wil energieopwekking niet kunnen zien. Wat betreft acceptatie voor energiemaatregelen 
zien we dat maatregelen die het minst acceptabel worden gevonden doorgaans een grote zichtbare 
impact hebben op de woonomgeving. En omgekeerd dat maatregelen die het meest acceptabel 
worden gevonden een beperkte of geen zichtbare impact, met uitzondering van ‘zon op dak’. 
Uiteraard kunnen andere argumenten mee hebben gespeeld bij de beantwoording. 
 
Waarden die respondenten belangrijk vinden bij overwegingen over energiemaatregelen sluiten aan 
op de waardering voor het landschap. Echter zien we hier een meer gelijkmatige spreiding over 
antwoorden, die ook over andere thema’s gaan. Woongenot was een thema’s dat bijvoorbeeld als 
belangrijke waarde is genoemd. Noemenswaardig zijn deze reacties uit de open antwoorden: 
maatregelen moeten passen bij de schaal van gebouwen en dorpen en de draagkracht van het 
ecosysteem (gebiedsgericht en op langere termijn); de potentie van bestaande infrastructuur 
(gasnetwerk) moet benut worden.  
 
Een kwart van de respondenten vindt dat inwoners zelf beslissingen over energie in hun omgeving 
moeten nemen en bijna helft dat dit door een lokaal energie-initiatief moet worden gedaan. Een 
klein kwart vindt dat inwoners en de overheid samen beslissingen moeten nemen. Over lokale 
energie-initiatieven zijn respondenten erg tevreden. Wellicht zou meer aandacht kunnen worden 
besteed aan het thema luchtigheid, zoals met ludieke acties en samen leuke/nuttige dingen 
ondernemen. Wij hebben niet gevraagd of de respondenten hier ook behoefte aan hebben. 
 
Tot slot vroegen we naar thema’s die lokaal belangrijk zijn en een koppelkans bieden voor een 
gedragen energietransitie op maat. Respondenten noemden: betaalbare woningen, stikstofopgave, 
experimenteerruimte voor energie-innovaties en toekomstperspectief voor jongeren. Bij de open 
antwoorden diverse oplossingsrichtingen, voorwaarden en opvattingen gedeeld. Bijvoorbeeld, een 
systeemaanpak, combineren van woningbouwopgave met energie, ruimere regels voor 
herbestemming en een ondergrens aan ruimte voor ontwikkeling.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 
Het doel van de vragenlijst was inzicht te creëren in hoe inwoners in het nationaal park Drentsche Aa 
denken over de energietransitie in hun woonomgeving. In de voorgaande hoofstukken is stilgestaan 
bij resultaten over de deelnemende inwoners, verbondenheid met en waardering voor het 
landschap en de energietransitie in het Drentsche Aa-gebied. 
 
Betrek jong volwassenen en niet-hooggeschoolden 
We hebben geconcludeerd dat het aantal resultaten onvoldoende is voor een representatieve 
afspiegeling voor alle inwoners in het gebied. Maar ook dat de achtergronden van respondenten 
divers zijn en daarmee wel indicatief relevant om als basis voor vervolggesprekken of 
vervolgonderzoek te gebruiken. Bij deze vervolgen kan bijvoorbeeld extra aandacht worden besteed 
aan jong volwassenen of niet-hooggeschoolden, die zijn in onze populatie ondervertegenwoordigd. 
 
Lessen leren uit verduurzaming (beschermde) woningen 
Wat betreft verduurzaming blijkt dat veel inwoners al energiemaatregelen hebben getroffen in hun 
woning. En ook dat veel van deze woningen op enige manier een beschermde status hebben. Voor 
inwoners die nog overwegen hun woning te verduurzamen is het interessant in kaart te brengen 
welke concrete resultaten hiermee behaald zijn door anderen. Zoals op het gebied van 
comfortverbetering, reductie van energiekosten en CO2 en de bijbehorende investering. Zo kan 
concreter in beeld worden gebracht wat de stand van zaken op het gebied van verduurzaming, kan 
in kaart worden gebracht of verduurzaming technisch en financieel haalbaar is en kunnen inwoners 
lessen van elkaar leren. 
 
Verdeeldheid acceptatie energiemaatregelen 
De meeste respondenten vinden het landschap en de natuur voor de lokale gemeenschap (heel) 
belangrijk, evenals dat er klimaatactie moet worden ondernomen. Over in hoeverre het nationaal 
park mag veranderen is geen eenduidig beeld alhoewel een meerderheid (beperkte) mogelijkheden 
ziet. Een voorbeeld hiervan is de acceptatie van energiemaatregelen in het park, zichtbare 
energiemaatregelen worden doorgaans meer onacceptabel gevonden en minder zichtbare 
acceptabel. Terwijl er per energiemaatregel ook verschillende opvattingen blijken te zijn. Deze 
verschillen moeten scherp in het achterhoofd worden gehouden: binnen een gemeenschap kan heel 
verschillend worden gedacht over wat wel of niet acceptabel is. Een belangrijk aspect om zorgvuldig 
mee te nemen door initiatiefnemers van energievisies of concrete energieplannen. 
 
Kracht van lokale gemeenschappen 
Uit de resultaten blijkt dat respondenten verbonden zijn met hun woonomgeving: zij wonen er 
relatief lang, recreëren er en doen veelal (meerdere soorten) vrijwilligerswerk. Ook zijn zij goed 
bekend met de kenmerkende elementen van het landschap. Tegelijkertijd benoemen zij zorgen en 
belangrijke waarden. Zorgen over de kwaliteit van drinkwater en diversiteit van plant- en 
diersoorten. Waarden ten aanzien van het landschap, de natuur en woongenot. Ten aanzien van 
energie zijn er diverse ideeën over energiemaatregelen in de woonomgeving, zoals te stellen 
voorwaarden, uitgangspunten en privé opvattingen over (on)wenselijkheden en oplossings-
richtingen. Bij oplossingen gaat het niet alleen om energiezaken maar ook over betaalbaar wonen, 
de stikstofopgave en perspectief voor jongeren. 
 
Door aan te sluiten bij de verbondenheid van inwoners met het gebied/de gemeenschap en hun 
ideeën kan een goede basis worden gelegd voor draagvlak van visies en plannen. Respondenten 
willen voor de energietransitie in het park meer invloed in besluitvorming, vooral via lokale energie-
initiatieven waar zij overwegend positief over zijn. Een kans en kracht voor lokale gemeenschappen.  
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Bijlage 1. Werksessie inwonersvisie 
 
Notitie – praktische zaken werksessie online Inwonerssessie 16 december 2021 
Aan:  procesbegeleider NPDA project en deelnemers Hanzehogeschool Groningen 
Van:  Maarten Vieveen 
Datum:  16 december 2021 
 
Rolverdeling 
Maarten (onderzoeker)  Moderator (groepsindeling), vliegende kiep (ondersteuning) 
Remco (projectmanager) Gespreksleider, groep 1 
Janneke (procesbegeleider) Notulist, groep 1 
Jos (procesbegeleider) Gespreksleider, groep 2 
Femke (procesbegeleider) Notulist, groep 2 
Renate van der Meulen (onderzoeker) kijkt mee indien dit qua reistijd die dag haalbaar is 
Maurice Hulzebos (student) kijkt mee en doet aan het eind een oproep 
 

Deelnemer Organisatie/groep Dorp Sessiegroep 

1 Natuur en landschap Zuidlaren 1 

2 Energie Eext 1 

 3 RoldeEnergie-Neutraal Rolde 1 

4 Energie Coöperatie Drentse Aa Vries 2 

5  Noordlaren Noordlaren 2 

6 Drents Agrarisch erfgoed Nijlande 2 

7    Dorpsbelang / Anloo vergroent Anloo 1 

8   Landbouw (DAJK) ?? 2 

9  Landbouw Amen 1 

10 Recreatie Groepsaccommodatie Schoonloo 2 

 

Programma 
Starttijd Onderdeel Opmerkingen 

19.00u  Digitale inloop • Remco heet welkom 

19.05u  
Welkom en 
kennismaking in 
break-out rooms 

• Maarten deelt de groepen willekeur in naar 3-4 personen. Mensen 
maken zo kennis met break-out groepen en kunnen elkaar een beetje 
leren kennen (ijs breken voor het latere gesprek) 

19.15u  
Een inwonersvisie: 
Wat is het, waarom 
en hoe? 

• Maarten licht toe: waarom bij elkaar (waarom input van waarde is), 
context van project … 

19.35u  
Doel werksessie en 
oefenen met online 
whiteboard Miro 

• …en concreet wat we gaan doen tijdens het gesprek.  

• Maarten laat Miro zien door scherm delen in Teams. Voor we in 2 
break-out groepen gaan, deelt Maarten mede dat er na het oefenen in 
de break-out groepen een pauze is. Graag niet Teams afsluiten en als 
wegloopt evt. camera en audio uitzetten. Na pauze in zelfde groep 
verder. 

• Maarten deelt de Miro-link in de chat en iedereen kan oefenen en 
vragen stellen in de plenaire groep. 

• Na het oefenen activeert Maarten de break-out groepen en deelt daar 
voor de zekerheid nog een keer de Miro-link.  

19.45u 
Tijd voor een kop 
koffie/thee 

• Als bij terugkomst weer in de algemene ruimte is kan Maarten de 
deelnemers in de goede groep plaatsen. 

• Aan het eind van de pauze worden de werkbladen (geeltjes- of 
gespreksformats) in Miro opengesteld. 
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19.50u  
Aan de slag in 
break-out rooms 

• Gespreksleider geeft de opdracht allemaal individueel geeltjes te 
plakken. Als dit niet lukt is opschrijven op een gewoon briefje ook goed, 
dan voegt Maarten als vliegende keep dit even toe.  

• Per thema bespreekt de groep de resultaten en vult evt. wat geeltjes 
toe. De gespreksleider waakt voor inbreng van ieder (die dat wenst te 
doen) en voorkomen dominantie van enkele persoon/personen.  

• De 2e procesbegeleider is notulist. De break-out groepen kunnen 
namelijk niet opgenomen worden, dus moeten schriftelijk bijgehouden 
worden. 

20.30u  
Terugkoppeling aan 
de groep 

• Maarten meld dat zo teruggaan, er komt in de Teams break-out een 
melding (na 10 sec terug).  

• Maarten vraagt gespreksleiders belangrijkste punten te benoemen. 

20.45u  
Vervolg en 
afsluiting 

• Maarten: wat met resultaten → verwerken in enquête en/of 
gesprekstafels. Er komt een bericht aan lokale gemeenschappen om te 
helpen enquête uit te zetten; suggesties voor organisaties en 
netwerken: welkom.  

• Daarnaast nog een specifieke vraag van/door Maurice: eigenaren met 
historische gebouwen die (deels) zijn verduurzaam gezocht: op korte 
termijn! 

• Maarten: bedankt voor inbreng, bij vragen horen we dat graag! 

 
Format werksessie 
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Begeleidende PowerPoint  
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Resultaten groep 1 (onder leiding van Remco - Janneke) 
Over welke waarden en thema’s moeten inwoners uitspraken doen? 
 
 
I Karakter van de omgeving  (landschap, dorpen, gebouwen) 
Zonne-energie 
 Vraag: passen zonneparken in een natuurgebied? 
Voorbeeld: zonnepark (2a 3 ha) in Haren in natuurgebied, vinden we dit passend? 
Hoe zorgen we ervoor dat er geen externe ontwikkelaars (grote jongens) komen, maar dat de 
opbrengsten in de omgeving blijven, zodat inwoners er baat bij hebben? 
 
Landschap  
 T.a.v. behoud landschap: welke mogelijkheden hebben inwoners om dit zelf te doen? Hoe doe je 
dit/welke maatregelen neem je dan? 
Mag duurzame energieopwekking ten koste gaan van bijv. biodiversiteit of landschap? 
 
Vraag vanuit de groep: 
In hoeverre heb je als (individuele) burger echt inspraak? Wat bepaalt de overheid en wat kun je zelf 
bepalen? 
 
Wateropslag: 
In Nederland hebben we een waterprobleem. Dit gebied is een beekdal. Kijk ook naar de kansen 
voor klimaatadaptatie. Kijk goed naar de huidige waarden van het gebied en benut deze. 
Zijn er mogelijkheden in he Drentsche Aa gebied voor het opwekken van energie of de opslag 
daarvan? 
 
 
II Energiemaatregelen (besparen, opwekken, opslag) 
Energieneutraal? 
Vraag voor inwoners: wat wordt de energiedoelstelling voor het Drentsche Aa gebied? Kan het 
gebied energieneutraal worden? Hoe gaan we om met natuurgebied ? 
 
Hoeveel (groen)gas kan door boeren opgewekt worden (door biomassa van boeren)? 
Willen inwoners inspraak over biovergistingsinstallaties? Tot op welke hoogte kan je hierover 
meepraten/meebeslissen? 
 
Windmolens 
Hoe kijk je als inwoner tegen kleine (bijv. EAZ-molens) of grote windmolens aan? 
Maakt het uit als je financieel deelneemt aan dit project? 
 
Tip: maak het Drentsche Aa gebied een soort proeftuin voor het experimenteren met alternatieve 
energiebronnen. Daarom voorkom je (hopelijk) de komst van grote windmolens. 
 
Energiezuinig maken van woningen 
Isoleren van woningen: wil je hier als inwoner in investeren? Welke maatregelen en wat heb je hier 
voor over? Heb je financiële ruimte om te investeren? Zo ja, hoeveel? 
Energie besparen: hoe kan je minder energieverbruiken in je woning? Weet je het verbruik van de 
apparaten? Vervang je oude energieslurpers voor nieuwe energiezuiniger apparaten? 
De minimum eisen van het bouwen van woningen  moet scherper (energiezuiniger). Hoe ver wil je 
hier in gaan, wat mag/kan er (wettelijk) opgelegd worden? 
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Wat heeft voorkeur: energieverbruik minimaliseren of bijv. CO2 wegvangen/compenseren? 
Bij CO2 compenseren kun je het gebied inzetten, bijv. aanplant van bomen. Wil je het gebied 
hiervoor gebruiken? 
 
 
III Opgaven in de dagelijkse praktijk (lokaal, sociaal, economisch) 
Participatie 
Wanneer is er draagvlak, bij hoeveel % voorstanders ben je tevreden? 
Uiteindelijk moet iedereen mee kunnen doen aan de energietransitie. 
 
Jeugd 
De jeugd is ook belangrijk in de energietransitie. Hoe behoud je de jeugd in het gebied. Kijk naar 
betaalbare woningen (nu vaak dure boerderijen) en voldoende voorzieningen. Daarnaast is een 
groene omgeving belangrijk,  
 
Nieuwbouw: meer innovatie/vernieuwing is gewenst, bijv. het toepassen van groene daken/gevels 
bij nieuwbouw. 
 
Mobiliteit/vervoer 
Vervoer vraagt ook om energie en er wordt CO2 uitgestoten.  
Door verbreding N34 meer auto’s/beweging in het gebied. 
Hoe kijk je aan tegen mobiliteit? Wat wil je doen om dit terug te dringen? Dichter bij werk gaan 
wonen? Of werk dichterbij zoeken? Meer thuiswerken? Gebruik maken van Openbaar Vervoer? 
Tip: kijk naar bezwaarschriften bij de N34 voor inhoudelijke reacties van inwoners. 
Bekijk mogelijkheid voor snelheidsverlaging 30 60 90km. Bekijk dit vanuit breder perspectief (minder 
fijnstof, minder verkeersslachtoffers) en benoem deze positieve zaken ook. 
 
Grondgebruik 
Type grondgebruik: in het gebied worden tegenwoordig mee bolgewassen geteeld, hierdoor ook een 
hoger gifgebruik per hectare. Hoe kijken inwoners hiertegen aan? Drentsche Aa gebied is ook 
waterleverancier. 
 
Technisch personeel 
 voor alle maatregelen is technisch personeel nodig. 
Hoe kan je die (lokaal) opleiden en in de regio behouden? 
 



RVO Energietransitie Nationaal Park Drentsche Aa 
Inwonersvisie Landschap & Energie – rapport vragenlijst 
 

 
 

 

Rapport vragenlijst Landschap & Energie  -45- 

 
 
 
Resultaten groep 1 (onder leiding van Jos - Femke) 
Over welke waarden en thema’s moeten inwoners uitspraken doen? 
 
Introductie van Jos 

- 2 leden kunnen niet in Miro, alle drie liever in gesprek met goede verslaglegging.  

- Femke registreert/ maakt verslag/ Jos Femke stemmen af voor verzending.  

 
Voorstel rondje:  

• […] uit Noordlaren ambitieuze dorp coöperatie 

• […] uit Schoonloo: beheerder van een Groepsaccommodatie  

• […] uit Nieuwlande betrokken bij de Agrarische erfgoed stichting.  

• […]; Student architectuurgeschiedenis, schuift aan.  
 
We zijn gestart met de concrete vraag :  
Welke vragen  uit onderdelen 1,2,3 zou je aan de  bewoners willen stellen in de enquête over de 

energietransitie in het Drentse Aa gebied. 
 
Maar al snel in de discussie bleek dat de groep vindt dat je vooraf goed moet onderzoeken welk 

soort vragen je stelt, en niet gelijk inzoomen op alle onderwerpen  Voordat de enquête wordt 
gestart moet je eerst afvragen:  

1. Wie ondervraag je? Ondervraag je een individu met een individueel belang of stel je de 

vragen aan betrokken mensen in een collectief die denken over het collectieve belang 

Weet degene die je bevraagd met welke pet op hij/zij  de vraag kan beantwoorden.  
2. Bij de start van de vragenlijst ook bevragen of en hoe men überhaupt intrinsiek 

gemotiveerd is/ geïnteresseerd is in de energietransitie? 
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1. Karakter van de omgeving 

[…]: Is men zich wel bewust dat men in zo’n prachtig maar kwetsbaar gebied woont en leeft.   
In hoeverre is men kundig genoeg om een goed antwoord te geven. Bepaalde inzichten zorgt voor 
betere beantwoording.  
 
[…]: Gasten wijzen mij als accommodatiebeheerder eigenlijk op de bijzonderheden/ schoonheid  van 
het landschap. Als inwoners zie je dat niet altijd even goed omdat het zo gewoon is. Dit zal ook voor 
anderen gelden.   
De ene toerist komt voor bijzonder bloemen en planten en de andere voor de accommodatie en het 
feestje. Dat kan met inwoners van het gebied ook zo zijn.  
 
[…]: Unieke kwaliteit, zoals het nu is dat is naar wens. Het risico daarbij is dat mensen het ook alles 
willen houden zoals het is. Er mag niets veranderen, kan dan al een vooraf ingestelde stelling zijn.  
Dus je zou duidelijk de opties en mogelijkheden moeten voorleggen.  
 
[…]: Inpassing is belangrijk. Zonnecellen kan wel op een rieten dak, maar moet je dat willen. Dan kan 
je het beter denken aan een grondopstelling. M.a.w.: als het een afgewogen keuze is is het anders 
dan puur de vraag: moeten er zonnevelden rondom het dorp.   
[…]: oude gebouwen en energie opwekken dat is ingewikkeld. Niet alles is mogelijk 
 
[…]: Ondersteuning want het kost inwoners ontzettend veel moeite om inwoners mee te krijgen.  
Onderzoek ook wat mensen eigenlijk zelf  wél willen. Hoe krijg je mensen mee in het 
energietransitie? 
Het moet eenvoudiger:  via een bekende van Dorpsbelangen: dus met eigen inwoners langs de 
deuren. Zo werkt dat in dorpen. Een vreemde die langs de deuren gaat met een enquête werkt 
misschien niet zo.  
 
Moet je in een enquête ook voorbeelden geven? Dit kan heel verhelderend werken 
 
2. Energie maatregelen besparen/opwekken/opslag 

Men moet realistisch zijn. “Wij gaan van het gas af” dat klinkt als iets onmogelijks en duur.  

Beoordelingslijstje maken: Dit is wel/niet haalbaar 
Een lijstje wat mensen zelf in zouden willen investeren. Afvinken 
Hoe denken mensen over investeringen en de mogelijkheden 
Stel altijd de vraag: In wat voor pand verblijft u huurwoning is anders dan een bedrijfspand.  
Wat worden uw toekomstige investeringen? 

 
Opmerking […]: Als je kijkt naar wat de overheid wil dan gaat de toko failliet. De regels over asbest 
en dan toch weer niet. Wetgeving lijkt soms niet aan te sluiten bij Dorpen/plattelandsgebied. 
Woningen en gebouwen zijn allemaal uniek in soort en omvang en net weer even anders. Verplichte 
investeringen gericht op duurzaamheid moet specifieker gericht zijn en zou fijn zijn als er 
meegekeken wordt.  

 
3. Opgave in de dagelijks praktijk. Lokaal, sociaal en economisch.  

[…]: We kijken naar het maatschappelijk belang van ons dorp. We zijn heel concreet bezig met onze 
eigen plannen. We willen zelf in regie blijven. Voorbeeld: laadpaal, onze laadpaal:  zelf eigenaar als 
dorp en zo ook de winst voor ons. Zo kan het ook met een deelauto.  
[…]: moet je rekening houden met de verschillen in het dorp? 



RVO Energietransitie Nationaal Park Drentsche Aa 
Inwonersvisie Landschap & Energie – rapport vragenlijst 
 

 
 

 

Rapport vragenlijst Landschap & Energie  -47- 

[…]: stel vragen over hoe is men georganiseerd en hoe actief men is en hoe groot de bereidheid. 
Wisselen onderling kennis uit met andere dorpen? Hoe is men met het onderwerp bezig? Wat doen 
ze al?  
[…]: denkend vanuit de accommodaties, het lijkt allemaal onbetaalbaar.  
We attenderen nu ook even juist dit grote verschil:  tussen een actieve bewonersgroep in 
Noordlaren en een recreatieondernemer met een groepsaccommodatie. Totaal verschillende 
uitgangspunten. Maar in de discussie hoor je toch interessante uitgangspunten van de ander, en ook 
nieuwe oplossingsrichtingen.  
 
[…]: Stel dus vragen:  

- Is het haalbaar voor jou (financieel) ? Geloof je erin?  

- Discussie: wat is vooruitgang: vroeger van individuele warmtebron naar gas: dat was 

vooruitgang. Nu heet vooruitgang dat je off-grid moet en op je eigen erf je weer je 

onafhankelijkheid op gebied van energie regelt? We zijn gewend dat alles goed geregeld is in 

het collectief. Zelfvoorzienend zijn lijkt soms wel terug in de tijd.  

 
Rode draad in geheel: Vooraf moet je dus checken hoe mensen ervoor staan? Hebben ze al 
geïnvesteerd in bepaalde maatregelen.  Dan weet je al iets over hun bereidheid.  
 

Conclusie :  
- Hoe bewust is men in hoe mooi maar kwetsbaar het gebied is waarin men woont. 

- Wie beantwoord de vragen: individu of vanuit een collectief.  

- Bevraag mensen vooral naar hun mening en hun beweegredenen over de keuze die ze in het 

verleden hebben gemaakt. Hun historie zegt iets over hun toekomstige keuzes.  

- Bevraag vooral in wat voor soort pand men zich bevind. De woonsituatie beïnvloedt de 

uitkomst van de vragen 

- Niet te veel visie vragen stellen omdat heel veel mensen hier gewoonweg niet genoeg kennis 

van hebben. Stel geen discussievragen zoals wel of niet biomassa want daar kom je niet uit. 

 

 

Opmerking, deze groep heeft het Miro-bord niet ingevuld maar thuis fysiek punten opgeschreven en 

die vervolgens met elkaar besproken.   
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Bijlage 2. Gebundelde reacties inwoners 
 
Nb. onderstaande vragen zijn niet direct afkomstig uit de verslagen (reacties van bewoners) maar 
een bewerking daarop. Gele arcering = in vragenlijst; turquoise arcering = niet in vragenlijst 
 

Inwonerssessie:  Belronde afmelding of deelnameprobleem:  

Algemene opmerkingen 

- Welk soort vragen stel je? (niet gelijk inzoomen op 
onderwerpen)  

- Doelgroep: wie ondervraag je? (individu met een 
individueel belang of betrokken mensen in een 
collectief over het collectieve belang) Kan de 
geënquêteerde de vragen beantwoorden? 

- Bij start vragenlijst: is men überhaupt intrinsiek 
gemotiveerd/geïnteresseerd in de energietransitie? 

- Wie verspreid de vragenlijst (lokaal bekende, 
vreemde)? 

- Voorbeelden? Let op dat deze begrijpelijk zijn voor 
verschillende doelgroepen 

- Niet te veel visievragen, heel veel mensen hebben 
hier gewoonweg onvoldoende kennis van.  

- Stel geen discussievragen (wel/niet biomassa), daar 
kom je niet uit via een enquête. 

- Voor alle inwoners: hoe bereik je de 
verschillende doelgroepen? Jongeren via 
social media (hoe bereik je ze daar), ouderen 
liever op papier of eenvoudig laten 
ondersteunen. Kun je lokale groepen 
inzetten? Waarom zouden die daarvoor open 
staan? Hun belang bij de uitkomsten daarom 
aangeven. 

- Leg uit dat het over de energietransitie is en 
leg uit wat daar concreet mee wordt bedoeld. 

- Idem voor landschap en omgevingskwaliteit 
- Geef aan of mensen kunnen deelnemen aan 

een vervolg (tafelgesprek, kennis nemen 
eindresultaten, anders) of waarom ze baat 
kunnen hebben de visie. 

-  

Thema I – Karakter van de omgeving (landschap, dorpen, gebouwen) 

Landschap 

- Wat kunnen inwoners doen aan landschapsbeheer?  
- Mag de opwekking van hernieuwbare energie ten 

koste gaan van biodiversiteit of landschapswaarden? 
- In hoeverre bewust van prachtig en kwetsbaar 

gebied men woont/leeft? 
- In hoeverre is men kundig dit goed te beantwoorden 

(via andere inzichten kan dit bepaald worden) 
- Gasten (toeristen) wijzen mij als accommodatie vaak 

op bijzonderheden/schoonheid van landschap die ik 
niet altijd zie omdat het gewoon is. Hoe daar op 
inspelen? 

- Wat waarderen inwoners? Kan heel verschillende 
zijn: flora/fauna, feestje, etc. 

- Borgen van kwaliteiten is goed, waar ligt de grens 
voor behoud en verandering? Dit bevragen via 
opties/casussen. 

- Inbreuk op kwaliteiten landschap. Is men zich 
bewust van de kwaliteiten? Hoe moet 
hiermee omgegaan worden, van landschap, 
tot dorp en eigen woning. Verduurzaming op 
deze schalen gaat over heel veel, maak 
specifiek t.b.v. bruikbaarheid resultaten voor 
gesprekstafels. 

- Lichtvervuiling en donkerte: welke 
mogelijkheden zien mensen hiervoor? 

- Als water hoog staat zie je Drentsche Aa 
stromen. Ben 4e generatie boer, heb foto’s 
van hooiende oma in beekdal. Kan nu niet 
meer = natuur, jammer 

- Afwisseling natuur en agrarisch waardevol 
kenmerk van gebied 

- Stikstof is geen nieuw onderwerp voor 
boeren, wordt al jaren aandacht aan besteed 
en op geanticipeerd (onze melkveestal in ’90 
al emissiearme vloer). Dat vergeten mensen 
wel eens. 

- 1850 wordt vaak als referentieperiode 
gebruikt. Toen hebben veel schrijvers en 
schilders tellingen gedaan [en romantische 
verhalen en prenten gemaakt]. Dat beeld 
willen mensen terug, maar dat landschap 
bestaat niet meer. Is veranderd, als je dat 
weer anders wilt moet je de boeren vragen 
mee te doen. Die beheren het land nu, [toen 
van overheid of niemand]. Maar extensieve 
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landbouw en natuurbeheer is duur en 
verdienmodellen van agrariërs staan onder 
druk, de marges zijn heel klein. Daar moet 
een goed plan voor komen om 
gecombineerde landbouw en natuurbeheer 
te stimuleren. 

Bodemkwaliteit 

- Hoe belangrijk is de bodemkwaliteit van het 
Drentsche Aa gebied voor u? 

- Bent u op de hoogte van de impact die bijv. 
bolgewassen op de water- en bodemkwaliteit? 

- Bent u op de hoogte van de impact die bijv. boringen 
voor bodemwarmte kunnen hebben op water- en 
bodemkwaliteit? 

- Het stroomgebied van de Aa is een 
kernkwaliteit, denk bijv. aan de functie als 
waterwingebied voor een groot gedeelte van 
de provincie Drenthe en Groningen. Is men 
zich hiervan bewust? Ook i.r.t. mogelijke 
aantasting voor verontreiniging van 
landbouwgif (bollenteelt) en het doorboren 
van keileemlagen voor bijv. energiewinning 
(van aardgas tot warmte). 

Thema II – Energiemaatregelen (besparen, opwekken, opslag) 

Energieambitie en Nationaal Park Drentsche Aa 

- Wat wordt de energiedoelstelling voor het 
Drentsche Aa gebied? 

- Kan het gebied energieneutraal worden? 
- Hoe gaan we om met het natuurgebied i.r.t. de 

energietransitie? 
- Energieopwekking is niet altijd toegestaan of 

gewenst (monument, dorpskarakter) waar dan 
opwekken? In de tuin, aan het dorp, op aangewezen 
plekken buitengebied, buiten het nationaal park 
Drentsche Aa. 

- Is de energietransitie technisch uitvoerbaar in dit 
gebied?  

- Is de energietransitie in/voor het gebied 
betaalbaar/financieel haalbaar? 

- Wat is vooruitgang: van fossiel naar duurzame 
energie? Off-grid? (erf-zelfvoorzienend, lokaal 
zelfvoorzienend) Energieneutraal (wat je nodig hebt 
duurzaam opwekken of van buiten het gebied halen) 
Klimaat- of CO2-neutraal (alle handelingen samen 
van productie tot levenseinde mogen niet tot een 
negatieve milieubalans leiden) 

- Wie is verantwoordelijk voor de energietransitie: 
ieder voor zich, collectief (dorp, evt. met overheid), 
combinatie zelf en collectief of anders namelijk… 

- Bent u geïnteresseerd in energie/de 
energietransitie/verduurzaming. Geef 
concrete voorbeelden zodat mensen er een 
beeld bij hebben: geïnteresseerd ja/nee? 

- Waardering voor verduurzaming? Waardering 
voor landschap? En hoe omgaan met 
combinatie van beiden? 

- Investeren in verduurzaming en landschap: 
een collectieve zaak of eigenaar? Als 
collectieve waarden zijn (verduurzaming maar 
ook cultureel erfgoed en natuur) dan samen 
investeren? 

- Fossiele brandstofwinning (olie, gas, fracking) 
wat vinden inwoners hiervan? 

- MV oppert term energieteelt, was onbekend. 
Maar interessante gedachte: welke gewassen 
kun je telen en gebruiken voor 
bouwmaterialen (kent grassen en lisdodde 
wel), maar ook energie zien als te telen 
gewas. Niet zo van gecharmeerd, wil werken 
met dieren en land bewerken (nu 110 koeien 
en 70 ha grond).  

Biomassa  

- Hoeveel (groen)gas kunnen boeren opwekken via 
biomassa? 

- Willen inwoners inspraak over biomassa-installaties? 
Tot op welke hoogte is meepraten/beslissen 
mogelijk? 

- Welke potentie ziet men in biomassa 
(bermgras, slachtafval, GFT-afval, agrarisch 
afval?) voor groen gas als alternatief of fossiel 
gas? 
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Zonne-energie 

- Vindt u zonneparken in ene natuurgebied passen?  
- Hoe zorgen we ervoor dat de omgeving baat heeft 

bij energieopwekking uit zonne-energie? 
- Wanneer sprake van goede landschappelijke 

inpassing? Zonnecellen op rieten dak? 
Grondopstelling? Verstopt/verhuld in het landschap? 
Rondom het dorp? 

- Zijn grote zonnevelden bespreekbaar? En 
kleine? En onder welke voorwaarden? 

- Daken op land wil Boelens niet, zonde van de 
grond. Op daken wel bespreekbaar, of dit 
technisch kan niet duidelijk. En als met 
regeling voor asbest verwijderen kan nog 
interessanter. Zijn trouwens als aanbiedingen 
van 4 vermoedelijke randstad energiepartijen 
geweest. Hele land (70ha) kan wel 
voorgelegd en levert 6K per ha. op: een 
goudmijn. Maar wil ik niet + als ze TynaarLO 
[klemtoon verkeerd] al verkeerd uitspreken… 
MV: wat als gemeenschap ruimte zoek voor 
eigen energieopwekking? Zonneveld, gedeeld 
met andere boeren, beetje bij elkaar, 10-20 
ha. is misschien wel over na te denken. 

Windmolens  

- Hoe denken inwoners over kleine (EAZ) en 
windmolens? 

- Verschilt de windmolenopvatting als men deelneemt 
aan een windproject? 

- Kan het gebied worden gevrijwaard van windmolens 
als we voor innovatieve energieopwekking 
experimenteergebied worden? 

- Zijn grote windmolens bespreekbaar? En 
kleine? En onder welke voorwaarden? 
Mogelijk vooral kleine windmolens en als 
uitzondering bij groot verbruikende bedrijven 
een grotere windmolen. 

- wat als gemeenschap ruimte zoek voor eigen 
energieopwekking? Windmolens nee (denkt 
vooral aan turbines), past niet bij omgeving.  

Water: opslag en energieopwekking 

- Welke kansen biedt het beekdal voor 
klimaatadaptatie?  

- Welke waarden van het landschap/watersysteem 
kunnen worden benut? Bijv. opwekken en opslag 
van energie via het watersysteem. 

- Welke potentie heeft de stroming van de 
Drentsche Aa voor energieopwekking (of voor 
welke toepassing)? En wat betekent dit voor 
biodiversiteit (door het opwerken van 
stuwen)? 

- Wat is het effect van wateronttrekking 
(peilstand en dorstige gewassen) voor 
verdroging en oxidatie in termen van 
methaan en CO2 uitstoot? Bollenteelt: hoog 
salderend, maar wat kost het ons qua klimaat, 
biodiversiteit en zoetwaterkwaliteit op 
langere termijn? Neem zeespiegelstijging, 
kusttreken worden door verzilting van 
bodemwater meer afhankelijk van het water 
onder de Drentsche Aa. 

- Wat vindt men van vuilwateropslag in 
leeggepompte gasvelden? 

Energieambitie en eigen woning 

- Hoe ver wil men gaan in energiebesparing? 
- Hoe ver moet energiebesparing wettelijk worden 

vastgelegd/opgelegd? 
- Voorkeur: verbruik minimaliseren versus CO2 

afvangen en compenseren 
- CO2 compensatie kan in de omgeving worden 

ingezet, bijv. investeren in natuur. In hoeverre 
acceptabel/bespreekbaar? 

- In hoeverre is men bereid te investeren in 
verduurzaming?  

- Moeten gebouwen Nul-op-de meter? Of 
alleen nieuwbouw? 

- Trias energetica moet het uitgangspunt zijn. 
Hoe zien mensen dit?  

- Hoe denken mensen over verduurzaming? 
Wat kan het opleveren? Wat kan het kosten 
(geld en andere waarden) 
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- Innovaties (nul op de meter, groene daken/gevels) 
moeten als dit past in de omgeving een eis zijn bij 
nieuwbouw in plaats van een optie. 

- In wat voor pand woont u? huur/koop, 
woning/bedrijfspand 

- (“Wij gaan van het gas af” klinkt als iets onmogelijks 
en duur) Beoordelingslijstje maken met wel/niet 
haalbaar: allerlei energiemaatregelen. 

- Hoe sturend moet overheidsbeleid zijn t.a.v. 
energie? Elk pand is anders, en verplichten eigen 
investeringen voor verduurzaming (milieuregels of 
subsidievoorwaarden) zijn niet altijd goed voor het 
pand of de situatie. Wat vinden inwoners hiervan? 

- Vindt u de energietransitie ingewikkeld? En is dat op 
dit moment een reden er niet mee bezig te gaan? 

- Zou ondersteuning in energiebesparing en -
opwekking u helpen met dit thema aan de slag te 
gaan? Welke ondersteuning heeft u nodig om met 
de energietransitie aan de slag te gaan? 

- Welke woonbehoefte of -wensen heeft u? Is of 
hoopt u dat oplossingen hiervoor gecombineerd 
kunnen worden met energiebesparing of 
opwekking? 

- Is de energietransitie haalbaar voor uzelf? 

- Wat weet of denkt men over 
warmtepompen? Veel bedrijven adverteren 
met specifieke producten en willen veel 
voorlichting geven, maar voelt sterke lobby 
om dat ene product (de beste warmtepomp) 
te verkopen. Gaat om grote investeringen. 

Energiebesparing (woningen) 

- In hoeverre willen inwoners investeren? 
- In welke maatregelen willen inwoners investeren? 

Hoeveel investeren? 
- Hoeveel investeringsruimte hebben mensen? 
- Waar liggen volgens mensen de meeste kansen om 

energie te besparen? 
- Weten mensen hoeveel energie ze verbruiken? 

Hoeveel apparaten verbruiken? Wat energiesluipers 
zijn? 

- Is men zelf in staat in maatregelen te investeren? 
- Hoe denken mensen over investeringen en de 

mogelijkheden 
- Welke toekomstige plannen voor investeringen 

liggen er? (lijstje: uitbreiden, groot onderhoud 
gebouw, groot onderhoud installaties, veranderen 
indeling ruimten, opslagruimte verbouwen naar 
verblijfsruimte, keuken/badkamerrenovatie, 
verduurzaming) 

- Heeft men al geïnvesteerd in verduurzaming (dit zegt 
ook iets over de bereidheid te investeren) 

- Welke impact moet of mag het isoleren van 
een gebouw hebben? Beter comfort, lagere 
energierekening, kleiner vloeroppervlak, 
ander materiaal aan buitenkant dak en 
muren, investeringskosten? 

- Welke impact mogen raamverbeteringen 
hebben? 

- Verduurzaming door vervanging van 
energieleverende nieuwbouw? Vb. sloop 
karakteristiek hotel (eyecatcher), nu lege 
vlakte, dan maar zonnepanelen voor de 
omgeving? 

- Waar zien mensen 
energiebesparingsmogelijkheden? Gedrag in 
omgang open deuren/ramen, kleding, 
thermostaat, verwarming, isolatie, 
zonnepanelen, led, slimme installaties (die 
aan gaan als energie wordt opgewekt) 
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Thema III – Overig, opgaven in de dagelijkse praktijk (lokaal, sociaal, economisch) 

Participatie  

- In hoeverre heb je als (individuele) burger echt 
inspraak? 

- Waarover beslist de overheid en waarover 
inwoners? 

- %-vraag: Wanneer is sprake van draagvlak ofwel 
breed gedragen plannen 

- Moet iedereen kunnen meedoen aan de 
energietransitie? (relatie met energiearmoede) 

- Dorpsinitiatief: vindt u het de rol van een 
dorpsgemeenschap om energieplannen te maken? In 
hoeverre moeten dorpen hier een regie/beslissende 
rol in hebben? Bijv. t.a.v. laadpalen? 

- Welke gemeenschappen in het dorp zouden zich met 
de energietransitie moeten bezighouden in uw ogen: 
dorpsbelangen, energiewerkgroepen of -coöperaties, 
historische verenigingen, anders namelijk…. 

- Hoe actief is de respondent in het dorp? Of hoe 
bereid dit te zijn?  

- Hoe actief zijn dorpsinwoners? Of verwacht u dat 
men dat is dit te worden? 

- Wordt onderlinge kennis uitgewisseld: binnen het 
dorp en met andere dorpen. 

- Wat gebeurt er al binnen het dorp: dorpsvisie, 
energievisie, leefbaarheid, energieprojecten (samen 
opwekken, zelf besparen/opwekken, 
informatieavonden), anders namelijk… 

- De ruilverkaveling heeft in het verleden tot 
veel weerstand en soms moeilijke 
verstandhoudingen binnen lokale 
gemeenschappen geleid. Dat is nu redelijk 
hersteld. We moeten oppassen dat we met 
de huidige grote transitie niet weer deze 
splijting in lokale gemeenschappen 
veroorzaken: zijn mensen hier bang voor, 
gebeurt het al, hoe kan het worden 
voorkomen?  

- Ook was er veel discussie over het 
beschermen van het landschap, pas recent is 
het gebied aangeduid als Nationaal Park, iets 
wat men lang bewust niet heeft gedaan. 

- NIMBY hier sterk aanwezig. Groepen denken 
verschillend over wat moet worden 
behouden en veranderen. Levert spanningen 
op, ook in Tynaarlo en Zeegse. Bijv. mensen 
van buiten gebied en met generaties die hier 
gewoond hebben. Maar ook mensen die 
alleen wonen, toerisme en agrariër. Ook 
boeren lopen graag een rondje in het gebied! 
Ook boeren denken er verschillend over, is 
ook generatieding. Mijn ouders willen 
agrarisch bedrijf runnen met aandacht voor 
financiële plaatje. Andere willen verbreden 
met B&B of natuurbeheer. Ik wil agrariër zijn, 
maar niet voor harde winst. Vind 
aanbiedingen van energiecowboys ook niet 
zo interessant ondanks mogelijke grote 
winsten. Ander voorbeeld: men is tegen extra 
vakantiewoningen, terwijl die mensen in een 
vakantiewoning wonen. Komt ook omdat het 
initiatief voor natuur en toerisme 
ontwikkeling zelf vakantiehuisjes wil bouwen. 
Veel onrust. 

Jeugd/toekomstperspectief  

- Hoe behoud je jeugd in het gebied? (betaalbare 
woningen vs dure boerderijen), voorzieningen, 
werkgelegenheid, groene omgeving 

- We moeten reëler zijn met het scenario (bijv. 
30 jaar) dat in de toekomst de kuststreek 
minder goed bewoonbaar wordt. Die mensen 
zoeken hogere gebieden op, hoe gaan we om 
met de leefbaarheid van Noord-Nederland en 
het Nationaal Park? Zijn mensen zich hiervan 
bewust of daarmee bezig? 
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Mobiliteit/vervoer 

- Moet verkeer en vervoer (uitstoot en duurzame 
opwekking) voor de inwoners van het Drenthsce Aa 
gebied ook worden meegekomen in de 
energieplannen? 

- Zelfde maar dan voor alle verkeersgebruikers 
(toeristen en passerend verkeer via bijv. N34) 

- Wat doe jij om energieverbruik via je vervoer terug 
te dringen? (meer thuis werken, dichter bij 
huiswerken, OV, minder uitstotend vervoermiddel) 

- Zijn snelheidsbeperkingen een relevante 
energiemaatregel (minder uitstoot, lawaai en 
mogelijk verkeersslachtoffers versus meer reistijd) 

- Moet het dorp voorzien in eigen laadpalen voor 
duurzaam verkeer? De opbrengst van de investering 
komt dan terug bij de gemeenschap. Zelfde geldt 
voor deelauto’s.  

- Welke potentie hebben snelwegen voor 
energieopwekking? Bijv. zonnepanelen op 
geluidswallen. 

Economisch 

- De energietransitie is een kans voor de 
werkgelegenheid in de regio? 

- Je moet bedrijven hebben die willen 
meedenken en -werken. Die moeten mensen 
ondersteunen en het vertrouwen van mensen 
hebben. Hebben inwoners voorkeur voor 
lokale partijen of maakt dat niet uit? 
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Bijlage 3. Uitgezette vragenlijst 
 
Welkom bij de vragenlijst Energie & Landschap Nationaal Park Drentsche Aa!  
 
In 2021 startte de Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NMFD) voor het Nationaal Park Drentsche Aa 
met het project Energietransitie & Participatie. Het doel is dorpen en inwoners te ondersteunen met 
energie-initiatieven die passen bij de gemeenschap en de waarden van de omgeving. 
 
Eén deelstudie gaat over hoe inwoners denken over energie in het nationaal park Drentsche Aa. Een 
gebied met bijzondere natuur- en cultuurwaarden waarin wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. 
De vragenlijst voor deze deelstudie is gemaakt door de Hanzehogeschool Groningen. De resultaten 
ervan worden gebruikt voor vervolggesprekken met inwoners uit het gebied en uiteindelijk 
doorgegeven aan dorpen die aan de slag willen met het maken van een energievisie of energieplan. 
 
De vragenlijst bevat ongeveer 40 vragen in vier blokken, met soms uitdagende stellingen. De duur 
van de vragenlijst is ongeveer 15 á 20 minuten. Vindt u het invullen van deze digitale vragenlijst 
lastig, vraag dan iemand in uw omgeving om hulp bij het invullen. 
 
Wilt u meer weten? Neem dan contact met mij op of neem een kijkje op de website van de NMFD: 
https://www.nmfdrenthe.nl/wij-werken-aan/energieneutraal-drenthe/energietransitie-drentsche-
aa/ 
 
Hartelijke groet, 
 
Maarten Vieveen 
Erfgoedonderzoeker Kenniscentrum NoorderRuimte 
maarten@noorderruimte.nl / 06-20583398 
 
 
Wij hechten belang aan uw privacy 
De vragenlijst start als u akkoord gaat met deze punten: 
- U hoeft vragen niet te beantwoorden en mag altijd stoppen met uw deelname. 
- Antwoorden worden geanonimiseerd en zijn niet herleidbaar tot u. 
- Antwoorden worden opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving van de Hanzehogeschool 

en zijn alleen toegankelijk voor de onderzoekers. 
- Geanonimiseerde resultaten worden gebruikt voor het project Energietransitie & Participatie, 

(wetenschappelijke) publicaties en mogelijk vervolgprojecten. 
 
1. Ik heb de tekst begrepen en ga akkoord 

a. Ja, start de vragenlijst 
b. Nee, ik beëindig de vragenlijst [→ naar einde vragenlijst] 

 
 
  



RVO Energietransitie Nationaal Park Drentsche Aa 
Inwonersvisie Landschap & Energie – rapport vragenlijst 
 

 
 

 

Rapport vragenlijst Landschap & Energie  -55- 

Blok 1 - Algemene vragen over uw 
woonsituatie 
Wij zijn benieuwd in hoeverre uw 
woonsituatie samenhangt met nog te 
beantwoorden vragen over de thema’s 
energie en waardering voor het Drentsche Aa 
gebied. 
 
1. In welk dorp van het nationaal park 

Drentsche Aa woont u of woont u het 
dichtst bij? 
a. Ik woon niet het nationaal park  

à einde vragenlijst 
b. Amen 
c. Anderen 
d. Anloo 
e. Annen 
f. Anreep 
g. Balloo 
h. Borger 
i. Deurze 
j. Drouwen 
k. Eelde 
l. Eext 
m. Ekehaar 
n. Eldersloo 
o. Elp 
p. Gasselte 
q. Gasteren 
r. Gieten 
s. Glimmen 
t. Grolloo 
u. Halen 
v. Hooghalen 
w. Loon 
x. Midlaren 
y. Noordlaren 
z. Nijlande 
aa. Onnen 
bb. Orvelte 
cc. Oudemolen 
dd. Rolde 
ee. Schipborg 
ff. Schoonloo 
gg. Taarlo 
hh. Tynaarlo 
ii. Yde 
jj. Zeegse 
kk. Zuidlaren 
ll. Zwiggelte 

 
 
2. Uit hoeveel volwassenen bestaat uw 

huishouden? 
a. Open vraag 

 
3. Uit hoeveel kinderen bestaat uw 

huishouden? 
a. Open vraag 

 
4. Hoe lang woont u in totaal in het 

nationaal park Drentsche Aa? (u mag 
jaren dat u in een ander dorp in het 
nationaal park woonde hierbij meetellen) 
a. Minder dan 10 jaar 
b. Tussen de 10 en 19 jaar 
c. Tussen de 20 en 40 jaar 
d. Meer dan 40 jaar 
e. Weet ik niet/Zeg ik liever niet  

 
5. Komt uw familie uit het nationaal park 

Drentsche Aa? 
a. Ja 
b. Nee 
c. Weet ik niet/Zeg ik liever niet 

 
6. Wij zijn benieuwd naar het type gebouw 

dat u bewoont. U kunt meerdere opties 
kiezen. Mijn (huur)woning is een… 
a. ...vrijstaande woning 
b. …twee-onder-een-kapwoning 
c. …rijwoning 
d. …portiek- of flatwoning 
e. …bedrijfswoning 
f. …kleine boerderij 
g. …grote boerderij 
h. …voormalige school 
i. …voormalige fabriek 
j. Weet ik niet/zeg ik liever niet 
k. …Anders namelijk… Open vraag 
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7. Wij zijn benieuwd of uw (huur)woning op 
enige manier beschermd is of bijzonder. 
U kunt meerdere opties  kiezen. Mijn 
(huur)woning… 
a. ...ligt in een gebied dat is beschermd 

is vanwege bodemwaarden zoals 
archeologie of waterkwaliteit. 

b. …ligt in een gebied dat is beschermd 
vanwege bijzondere natuur. 

c. …ligt in een gebied dat is beschermd 
vanwege het dorpskarakter zoals 
een beschermd dorpsgezicht. 

d. …is beschermd als karakteristiek 
gebouw of monument. 

e. …is niet beschermd maar wel 
bijzonder bijvoorbeeld door het 
ontwerp of de architectuur. 

f. …is ongeveer 100 jaar oud of ouder. 
g. …geen van de bovenstaande 

antwoorden. 
h. Weet ik niet/zeg ik liever niet 

 
8. Wij zijn benieuwd welke van de 

onderstaande energiemaatregelen uw al 
(heeft) toe(ge)past in uw woning 
a. Dakisolatie 
b. Vloerisolatie 
c. Muurisolatie 
d. Raamisolatie (dubbel glas en/of 

kunststof kozijnen) 
e. Kierdichting 
f. Dikke gordijnen 
g. Thermostaat lager gezet 
h. Tussendeuren meer sluiten 
i. Minder ruimten verwarmen 
j. Vloerverwarming 
k. Elektrische verwarming 
l. Duurzame verlichting (LED) 
m. Elektrisch koken 
n. Elektrisch douchen 
o. Efficiënte Cv-ketel 
p. Warmtepomp 
q. Hybride warmtepomp (elektrisch + 

gas) 
r. Hout(pellet) kachel 
s. Zonnepanelen 
t. Anders namelijk… Open vraag 

 
 

9. Wat zijn voor u doorslaggevende redenen 
energiemaatregelen toe te passen? U 
moet 1 tot 4 kenmerken kiezen (als u niet 
wilt antwoorden vult u anders namelijk 
in). 
a. Comfortverbetering 
b. Lagere maandlasten voor energie 
c. Minder fossiele energie gebruiken 
d. De energie wordt in de omgeving 

opgewekt 
e. De hoogte van investeringskosten 
f. Subsidie of lening voor 

verduurzaming 
g. Vertrouwen in de 

verkoper/(ver)bouwende partij 
h. Op aanraden door iemand uit mijn 

omgeving 
i. Een project van het dorp/een lokaal 

energie-initiatief 
j. Een combinatie maken met groot 

onderhoud 
k. Een combinatie maken met 

renovatie na een verhuizing 
l. Een combinatie maken met een 

herbestemming 
m. Weet ik niet/geen mening 

 
[woonwensen en behoeften verduurzaming] 
Wij zijn benieuwd naar uw toekomstige 
woonwensen en behoeften bij verduurzaming 
 
10. Wat is van de onderstaande opties uw 

grootste woonwens? (als geld geen rol 
speelt) 
a. Comfortverbetering 
b. Verlaging energiekosten of 

energieverbruik 
c. Interne verbouwing 
d. Groot onderhoud 
e. Verhuizen 
f. Anders dan bovenstaande opties 
g. Niet van toepassing 

 
11. Denkt u dat vergaande verduurzaming 

van uw woning betaalbaar is?  
a. Geheel niet 
b. Alleen met subsidies en of leningen 
c. Waarschijnlijk net of net niet 
d. Zeker of zonder problemen 
e. Weet ik niet/geen mening 
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12. Denkt u dat vergaande verduurzaming 
van uw woning technisch mogelijk is?  
f. Geheel niet 
g. Alleen met subsidies en of leningen 
h. Waarschijnlijk net of net niet 
i. Zeker of zonder problemen 
j. Weet ik niet/geen mening 

 
13. Welke ondersteuning zou u graag krijgen 

bij het maken van keuzes over 
verduurzaming? 
a. Ervaringen/verhalen van mensen uit 

de omgeving 
b. Technische ondersteuning bij het 

kiezen van maatregelen 
c. Ondersteuning bij het financiële 

plaatje 
d. Bouwuitvoering door een 

specialist/bedrijf 
e. Anders dan de bovenstaande opties 

 
 
Blok 1 (vervolg) - Algemene vragen over uzelf  
Wij zijn benieuwd in hoeverre informatie over 
uzelf samenhangt met nog te beantwoorden 
vragen over de thema’s energie en waardering 
voor het Drentsche Aa gebied. 
 
14. Hoe oud bent u? 

a. Jonger dan 18 jaar 
b. Tussen 18-29 jaar 
c. Tussen 30-44 jaar 
d. Tussen 45-64 jaar 
e. 65 jaar of ouder 
f. Zeg ik liever niet 

 
15. Tot welke sekse rekent u zichzelf? 

a. Vrouw 
b. Man 
c. Anders 
d. Zeg ik liever niet 

 
16. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

a. Basisschool of voortgezet onderwijs 
b. MBO 
c. HBO 
d. WO 
e. Anders 
f. Zeg ik liever niet 

 

 
17. Bij welke categorie past uw (on)betaald 

werk het beste? 
a. Gezondheid en welzijn 
b. Handel en dienstverlening 
c. ICT 
d. Justitie, veiligheid en openbaar 

bestuur 
e. Landbouw, natuur en visserij 
f. Media en communicatie 
g. Onderwijs, cultuur en wetenschap 
h. Techniek, productie en bouw 
i. Toerisme, recreatie en horeca 
j. Transport en logistiek 
k. Ik zet mij in voor het gezin en/of huis 
l. Weet ik niet/Zeg ik liever niet 

 
18. Als u ondernemer bent: wat voor 

onderneming heeft u? 
a. … Open vraag 

 
19. Voor welk vrijwilligerswerk zet u zich in? 

a. De dorpsgemeenschap, zoals 
dorpsbelangen of het dorpshuis 

b. Energie, zoals bij een werkgroep 
energie of energiecoöperatie 

c. Natuur, zoals in natuurbeheer of als 
gids 

d. Cultureel erfgoed zoals bij een 
historische vereniging of als gids 

e. Geen vrijwilligerswerk/Zeg ik liever 
niet 

f. Ander vrijwilligerswerk… Open vraag 
 
 
Blok 2 – Uw waardering voor de omgeving  
 
[Het landschap] 
Dit tweede blok gaat over uw waardering voor 
het nationaal park Drentsche Aa. Ook stellen 
we vragen over wat u kenmerkend vindt aan 
het park. En hoe u vindt dat omgegaan moet 
worden met veranderingen aan het 
landschap, de natuur, en cultureel erfgoed, 
zoals monumenten. 
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20. Onderneemt u bewust recreatieve 
activiteiten in het nationaal park 
Drentsche Aa? 

a. Ja, ik kies bewust voor de omgeving. 
b. Nee, als ik deze onderneem doe ik dat 

verder weg. 
c. Daar sta ik niet bij stil. 

 
21. Hoe belangrijk zijn het landschap en de 

natuur voor uzelf? 
a. Heel belangrijk 
b. Belangrijk 
c. Neutraal 
d. Onbelangrijk 
e. Heel onbelangrijk 

 
22. Hoe belangrijk zijn het landschap en de 

natuur voor de (dorps)gemeenschap? 
a. Heel belangrijk 
b. Belangrijk 
c. Neutraal 
d. Onbelangrijk 
e. Heel onbelangrijk 

 
23. Hoeveel weet u over de geschiedenis van 

uw woonomgeving? 
a. Heel veel 
b. Veel 
c. Een beetje 
d. Weinig 
e. Heel weinig tot niets 

 
24. Wat zijn voor u de meest waardevolle 

kenmerken van het nationaal park 
Drentsche Aa? U kunt maximaal 5 
kenmerken kiezen. 
a. Rust, stilte en (’s nachts) donkerte 
b. Glooiend landschap 

(hoogteverschillen) 
c. Open (wijds) landschap 
d. Besloten (dicht) landschap 
e. Natuur/wandelgebieden 
f. Afwisseling natuur en agrarisch 

landschap 
g. Hunebedden 
h. Bossen 
i. De Aa, beken en stromen 
j. Dobben, vennetjes, pingo ruïnes 
k. Aanwezigheid van de N34 
l. Klinkerwegen en zandpaden 

m. Dorpen in linten (lange lijnen) 
n. Esdorpen (rondom een brink, plein 

of grasveldje) 
o. Gebouwen zijn in een patroon 

gebouwd (beetje slingerende 
straten) 

p. Gebouwen zijn in een strak 
geordend patroon gebouwd (vast 
stratenpatroon) 

q. Boerderijen (met rieten daken) 
r. Karakteristieke landgoederen en 

villa’s 
s. Anders namelijk… Open vraag 

 
 
Blok 2 – Uw waardering voor de omgeving 
(vervolg) 
 
[Omgaan met verandering en zorgen] 
Wij zijn benieuwd naar hoe u denkt over de 
toekomst van het nationaal park Drentsche Aa 
in algemene zin. 
 

25. Vindt u dat kenmerkende elementen 
van het nationaal park Drentsche Aa 
mogen veranderen? 
a. Het park moet zoveel mogelijk naar 

een eerdere tijdsperiode 
teruggebracht worden. 

b. Het park moet blijven zoals het nu 
is. 

c. Het park moet herkenbaar blijven, 
maar mag wel mee veranderen 
met de tijd. 

d. Het park mag vergaand mee 
veranderen met de wensen uit de 
huidige tijd. 

e. Weet ik niet/Zeg ik liever niet 
 

26. Maakt u zich zorgen over de kwaliteit 
van het zoetwater onder van het 
nationaal park Drentsche Aa? 
a. Geen zorgen 
b. Neutraal 
c. Een beetje zorgen 
d. Veel zorgen 
e. Weet ik niet/Zeg ik liever niet 
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27. Maakt u zich zorgen over de toekomst 
van de diversiteit van dier- en 
plantsoorten in het nationaal park 
Drentsche Aa? 
a. Geen zorgen 
b. Neutraal 
c. Een beetje zorgen 
d. Veel zorgen 
e. Weet ik niet/Zeg ik liever niet 

 
 
Blok 3 – Energiebesparing en -opwekking  
 
[De energietransitie] 
Het derde blok vragen gaat over duurzame 
energie, daaronder verstaan wij 
energiebesparing en het opwekken van 
hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld zon, 
wind, water, bodem en producten die vaak 
worden gezien als afval. In dit blok zitten 
vragen over het milieu, energiemaatregelen 
en lokale energie-initiatieven. 
 
28. Klimaatwetenschappers dringen aan op 

een maximale temperatuurstijging van 
1,5 graden. Hoe belangrijk vindt u het 
ondernemen van actie tegen 
klimaatverandering? 
a. Heel belangrijk 
b. Belangrijk 
c. Neutraal 
d. Onbelangrijk 
e. Heel onbelangrijk 
f. Weet ik niet/Zeg ik liever niet 

 
29. Vindt u het maken van keuzes over 

energiebesparing en -opwekking 
ingewikkeld? 
a. Eenvoudig 
b. Neutraal 
c. Ingewikkeld 
d. Zeer complex 
e. Weet ik niet/zeg ik liever niet 

 
 
 
 
 

30. Mag duurzame energie opwekking 
zichtbaar zijn in het nationaal park 
Drentsche Aa? 
a. Ja, dat vindt ik geen probleem 
b. Ja, als dat van een afstand (beperkt) 

zichtbaar is. 
c. Nee, dat mag niet zichtbaar zijn. 
d. Weet ik niet/zeg ik liever niet 

 
31. Moeten inwoners zelf de beslissingen 

nemen over duurzame energieopwekking 
in of bij hun dorp? 
a. Ja, dat moeten alle inwoners zelf 

kunnen bepalen 
b. Ja, maar via energie-initiatieven 

waar mensen zitten die het dorp en 
de technieken kennen 

c. Ja, maar samen met de overheid  
d. Nee, dat is geen taak voor inwoners 

maar de gekozen overheid 
e. Nee, dat is een taak van 

professionele energiebedrijven en 
projectontwikkelaars 

f. Weet ik niet/Geen mening 
 

32. Kan in uw ogen het nationaal park 
Drentsche Aa voorzien in haar eigen 
energiebehoefte via duurzame 
(hernieuwbare) energie? 
a. Ja volledig, het gebied heeft veel 

potentie 
b. Voor een groot deel wel 
c. Zeer beperkt of geheel niet 
d. Weet ik niet/Zeg ik liever niet 
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33. Welke waarden vindt u het meest 
belangrijk als het gaat om 
energieopwekking in het nationaal park 
Drentsche Aa? U moet 1 tot 5 kenmerken 
kiezen (als u niet wilt antwoorden vult u 
anders namelijk in). 
a. Stilte en ’s nachts donkerte 
b. Natuur en biodiversiteit 
c. Kwaliteit van het drinkwater in de 

bodem 
d. Aardkundige waarden (aardlagen die 

vertellen hoe het gebied ontstaan is) 
e. Archeologie (bodemschatten) 
f. Het karakter van het 

beekdalenlandschap met 
hoogteverschillen etc. 

g. Het historisch karakter [van] 
(es)dorpen en stratenpatronen 

h. Het karakter van historische 
gebouwen zoals boerderijen en rieten 
daken 

i. Bouwen met materialen en kleuren 
die passen bij de omgeving 

j. Het energieproject is gestart door en 
voor het  dorp  

k. De feitelijke energieopbrengst 
l. De totale CO2-voetafdruk van een 

energieproject (de gevolgen op het 
milieu van bouw tot sloop) 

m. De hoogte van financiële kosten en 
opbrengsten 

n. Economisch voordeel voor de 
omgeving (voor inwoners en/of 
bedrijven) 

o. De effecten op het woongenot van 
inwoners 

p. Nadelige effecten voor lokale 
bedrijven zoals toeristisch en agrarisch 
ondernemers 

q. Anders, namelijk… Open vraag 
 
34. Vindt u de onderstaande 

energiemaatregelen acceptabel in het 
nationaal park Drentsche Aa? 
[antwoordopties: acceptabel, neutraal, 
onacceptabel, weet ik niet/geen mening] 
a. Klein zonneveld 
b. Groot zonneveld 
c. Zonneveld verstopt in het landschap 
d. Zonnepanelen langs snelwegen 

e. Zonnepanelen op daken 
f. Zonnepanelen op historische 

gebouwen 
g. Kleine windmolen bij bestaande 

gebouwen 
h. cluster van middelgrote windmolens  
i. Park met grote windturbines 
j. Nieuwe elektriciteitsmasten 
k. Nieuwe kabels en leidingen 
l. Nieuwe kabels en leidingen in grond 

met hoge waarden zoals archeologie 
m. Waterkracht uit stuwen in de 

Drentsche Aa 
n. Warmte uit de diepe bodem 

(geothermie) 
o. Warmte uit de ondiepe bodem of uit 

oppervlaktewater 
p. Groen gas uit bermgras, snoeihout 

en gft-afval 
q. Groen gas gemaakt door de 

landbouw uit mest en/of 
energieteelt 

r. Waterstofcentrale in nieuw gebouw  
s. Waterstofcentrale in te 

herbestemmen gebouwen  
t. Vergaande gebouwisolatie die het 

straatbeeld verandert  
u. Vergaande gebouwisolatie die het 

karakter van monumenten of 
beschermde dorpsgezichten 
verandert 

 
35. Hoeveel aandacht moet een energie-

initiatief voor uw dorp besteden aan de 
volgende zaken: (opties: veel aandacht, 
beperkt aandacht, te weinig aandacht, 
weet ik niet, er is geen lokaal energie-
initiatief)  
a. Woonwensen van bewoners 
b. Oog voor elkaar, bijv. dat alle 

inwoners mee kunnen doen 
c. Uitwisseling van kennis en 

ervaringen binnen het dorp 
d. Oog voor luchtigheid, bijv. door 

ludieke acties en samen 
leuke/nuttige dingen doen 

e. De gevolgen voor landschap, natuur, 
biodiversiteit en waterkwaliteit 

f. De gevolgen voor cultureel erfgoed 
zoals archeologie en monumenten 
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g. Technische voor- en nadelen van 
energiemaatregelen 

h. Financiële voor- en nadelen van 
energiemaatregelen 

i. Goed gesprek komen en blijven met 
de gemeente 

 
36. Welke (andere) onderwerpen vragen in 

uw omgeving om aandacht? U kunt 
meerdere opties kiezen. 
a. Wateroverlast bij hevige regenval 
b. Werkgelegenheid 
c. Toekomstperspectief voor jongeren 
d. Betaalbare woningen 
e. Drenthe als toevluchtsoord als de 

zeespiegel gevaarlijk hoog stijgt 

f. Parkeeroverlast 
g. Duurzaam verkeer door meer OV, 

snelheidsbeperkingen, deelauto’s, 
etc. 

h. Stikstofuitstoot en de gevolgen voor 
de natuur 

i. Nieuwe landbouwgewassen die 
passen bij het nationaal park 

j. Nieuwe functies bij boerenbedrijven 
omdat de winstmarges te klein zijn  

k. Overlast van toeristen 
l. Experimenteerruimte voor 

innovatieve duurzame 
energieoplossingen 

m. Anders namelijk… Open vraag 
 

 
De vragenlijst is bijna afgerond 
 
Hieronder kunt u aangeven of u interesse 
heeft in resultaten van het project of 
deelname aan verschillende initiatieven. U 
hoeft deze vragen niet te beantwoorden. 
 
37. Wilt u deelnemen aan de 

vervolgbijeenkomsten over de 
Inwonersvisies in het voorjaar (2022) 
a. Ja 
b. Nee 

 
38. Wilt u de resultaten van de 

Inwonersvisies toegezonden krijgen per 
email? 
a. Ja 
b. Nee 

 
39. Wilt u over projectresultaten 

geïnformeerd worden via de nieuwsbrief 
van de Natuur- en milieufederatie 
Drenthe? 
a. Ja 
b. Nee 

 
40. Heeft u interesse in deelname in de lokaal 

energie-initiatief in uw dorp?  
a. Ja 
b. Nee 

 
41. Vindt u het goed om door de 

Hanzehogeschool benaderd worden over 
onderzoek naar duurzaam erfgoed? 
a. Ja 
b. Nee  

 
42. Als u benaderd wilt worden, wat is uw 

naam? 
a. Open vraag 

 
43. Als u benaderd wilt worden, wat is uw 

emailadres? 
a. Open vraag 

 
44. Vrije ruimte voor vragen en opmerkingen 

a. Open vraag 
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[Slotpagina] 
 
Bedankt voor het afronden van de vragenlijst! 
 
Wij stellen het erg op prijs als u deze vragenlijst met anderen wilt delen. Dit kan door de link en/of 
QR-code die u ontving door te sturen. 
 
Uiteraard mag u ook langsgaan bij mensen die moeite hebben met lezen of digitale vragenlijsten en 
ze helpen deze vragenlijst in te vullen. Als u daartoe bereid bent vinden we u fantastisch!! 
 
Heeft u nog vragen over de vragenlijst? Neem dan vooral contact met mij op. 
 
Hartelijke groet, 
 
Maarten Vieveen 
Erfgoedonderzoeker Kenniscentrum NoorderRuimte 
maarten@noorderruimte.nl / 06-20583398 
 
 
[Slotpagina – bij voortijdige beëindiging: niet akkoord voorwaarden, woont niet in het gebied] 
 
Vragenlijst beëindigd 
 
Helaas ging u niet akkoord met de voorwaarden van de vragenlijst. Als u hierop terug wilt komen 
kunt u een stap terug gaan of de link of QR-code opnieuw gebruiken. 
 
Verder stellen wij het erg op prijs als u deze vragenlijst met anderen wilt delen. Dit kan door de link 
en/of QR-code door te sturen. 
 
Uiteraard mag u ook langsgaan bij mensen die moeite hebben met lezen of digitale vragenlijsten en 
ze helpen deze vragenlijst in te vullen. Als u daartoe bereid bent vinden we u fantastisch!! 
 
Heeft u nog vragen over de vragenlijst? Neem dan vooral contact met mij op. 
 
Hartelijke groet, 
 
Maarten Vieveen 
Erfgoedonderzoeker Kenniscentrum NoorderRuimte 
maarten@noorderruimte.nl / 06-20583398 
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Bijlage 4. Externe communicatie 
 
Oproep verspreiden aan betrokken partijen 26 januari 2022 
 

 
  

Beste mevrouw, meneer, 
 
Via […] ben ik aan uw contactgegevens gekomen, mogelijk hebben we in de afgelopen weken al eens contact 
met elkaar gehad per email of telefoon. 
 
Via deze weg heb ik een verzoek aan u, maar zal eerst toelichten in het kader waarvan ik u benader. 
 
Vorig jaar startte de Natuur- en milieufederatie Drenthe met de BOKD een programma (Energietransitie & 
Participatie) voor het overlegorgaan nationaal park Drentsche Aa. Dit programma is bedoeld om een aantal 
dorpen te ondersteunen bij hun energie-initiatieven, zoals het een energievisie of -plan. Voorwaarde is dat 
deze plannen aansluiten bij de kwaliteiten van de omgeving en wensen van inwoners. Vaak een pittige 
opgave.  
 
Vanuit het kenniscentrum NoorderRuimte voeren wij onderzoek uit naar hoe deze dorpstrajecten lopen en 
in bredere zin naar hoe inwoners het Drentsche Aa-gebied waarderen. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit 
naar hoe zij denken over veranderingen door de energietransitie. De eerste fase omvat een vragenlijst voor 
alle inwoners in het gebied, later gaat met inwoners in gesprek over de resultaten en wat dorpen daarmee 
kunnen doen.  
 
Via diverse groepen proberen we zoveel mogelijk inwoners te bereiken, zoals via dorpsbelangen, energie-
initiatieven, boerenorganisaties en regionale en lokale media. Mijn verzoek aan u is of u bereid bent de 
vragenlijst bij uw achterban onder de aandacht te brengen. Deze mensen zijn doorgaans zeer geïnteresseerd 
in cultuurhistorie en landschap. Een perspectief dat wij zeer belangrijk vinden. 
 
In het onderstaande persbericht vindt u meer informatie over de vragenlijst, zoals een QR-code en link om 
de digitale vragenlijst te starten. Helaas hebben wij ervoor moeten kiezen de vragenlijst niet fysiek te 
printen en rond te sturen. Wij zijn ons ervan bewust daarmee een groep mensen die niet digitaal vaardig zijn 
niet te kunnen bedienen. Daarom doen wij een vrijblijvend en vriendelijk beroep op mensen die dat wel zijn 
en ook bereid zijn deze mensen hierbij te ondersteunen. 
 
Heeft u nog vragen? Schroom dan niet contact met mij op te nemen. 
 
Ik ben benieuwd naar uw reactie. 
 
Hartelijke groet, 
 
Maarten Vieveen, MSc 
Onderzoeker duurzaam erfgoed & docent 
Kenniscentrum NoorderRuimte & Instituut voor Future Environments | Built Environment 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
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Nieuwsbrief Natuur- en Milieufederatie 26 januari 2022 
 

 
  

26 januari 2022 

 

Hoe kijken inwoners van het Drentsche Aa gebied naar de energietransitie? 

Samen met BOKD ondersteunen wij lokale groepen en inwoners van het Drentsche 

Aa gebied bij het maken van plannen voor de energietransitie. Hierbij vinden we het 

erg belangrijk dat deze lokale groepen de regie in eigen hand houden. Samen werken 

we toe naar een door het gebied gedragen langjarige aanpak voor verduurzaming 

van de energievoorziening met behoud van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, landschap 

en natuur. 

 

Onderzoek NoorderRuimte van de Hanzehogeschool 

Om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de aanpak van de energietransitie in 

het Drentsche Aa gebied, willen we weten hoe inwoners hiernaar kijken. Wat vinden 

zij belangrijk? En welke energiemaatregelen vinden zij passen bij het unieke gebied 

waarin zij wonen en welke juist niet? Deze vragen staan centraal in een studie die de 

komende maanden uitgevoerd zal worden door het kenniscentrum NoorderRuimte 

van de Hanzehogeschool Groningen. De studie zal leiden tot Inwonersvisies 

Energietransitie Drentsche Aa. Deze bundeling van visies kan dorpen en andere 

betrokken partijen helpen en inspireren om vorm te geven aan hun energieplannen 

en concrete projecten op het gebied van energiebesparing en -opwekking. 

 

In dit kader nodigen wij zoveel mogelijk inwoners van het Drentsche Aa gebied uit 

een vragenlijst in te vullen. De resultaten van de vragenlijst worden op verschillende 

manieren gebruikt. Op de eerste plaats vormen ze de gespreksonderwerpen voor 

vervolgbijeenkomsten met inwoners in het voorjaar van 2022. Zo willen we een 

preciezer beeld krijgen van hoe inwoners vinden dat met het thema energie in het 

nationaal park omgegaan moet worden. 

 

De vragenlijst is inmiddels gesloten. 

 

Vragen? 

Neem contact op met Maarten Vieveen van het kenniscentrum NoorderRuimte. 

 

Lees meer 

Op de projectpagina van de Energietransitie Drentsche Aa 

mailto:maarten@noorderruimte.nl
https://www.nmfdrenthe.nl/wij-werken-aan/energieneutraal-drenthe/energietransitie-drentsche-aa/
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Persbericht Natuur- en Milieufederatie 26 januari 2022 
 

 
 
  

Onderzoek: hoe kijken inwoners van het Drentsche Aa gebied naar de energietransitie? 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe en BOKD ondersteunen lokale groepen en inwoners van het Drentsche 

Aa gebied bij het maken van plannen voor de energietransitie. Het doel van het project is het ontwikkelen een 

gebiedsgedragen langjarige aanpak voor verduurzaming van de energievoorziening met behoud van 

ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, landschap en natuur. Maar om een gezamenlijke visie te ontwikkelen willen de 

organisaties eerst weten hoe inwoners van het Drentsche Aa gebied kijken naar deze energietransitie. De 

komende tijd voert het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen hier een studie 

naar uit. Inwoners van het Drentsche Aa gebied worden uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. 

Resultaten leiden tot inwonersvisies 

Met de vragenlijst moet in kaart gebracht worden: wat vinden inwoners belangrijk? En welke 

energiemaatregelen vinden zij passen bij het unieke gebied waarin zij wonen en welke juist niet? 

De resultaten van de vragenlijst worden op verschillende manieren gebruikt. Op de eerste plaats vormen ze 

de gespreksonderwerpen voor vervolgbijeenkomsten met inwoners in het voorjaar van 2022. Zo willen NMF-

Drenthe en BOKD een preciezer beeld krijgen van hoe inwoners vinden dat met het thema energie in het 

nationaal park omgegaan moet worden. De studie zal leiden tot Inwonersvisies Energietransitie Drentsche 

Aa. Deze bundeling van visies kan dorpen en andere betrokken partijen helpen en inspireren om vorm te 

geven aan hun energieplannen en concrete projecten op het gebied van energiebesparing en -opwekking. 

Oproep 

Woont u in het Drentsche Aa gebied? Dan horen wij graag hoe u denkt over de energietransitie in het 

Nationaal Park Drentsche Aa. Vul de vragenlijst hier in. Dat duurt ongeveer 15 minuten. Alvast hartelijk dank! 

Vragen? 

Neem contact op met Maarten Vieveen van het kenniscentrum NoorderRuimte. 

Lees meer 

Op de projectpagina van de Energietransitie Drentsche Aa 

 

Noot voor de pers (niet voor publicatie) 

Voor vragen over de studie Energietransitie & Participatie Drentsche Aa kunt u contact opnemen met 

projectleider Maarten Vieveen van NoorderRuimte: maarten@noorderruimte.nl of 06-20583398 

Heeft u vragen over het project Energietransitie Drentsche Aa neem dan contact op met projectleider Remco 

Mur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe: r.mur@nmfdrenthe.nl of 0592-311150 

Voor offline publicatie kunt u gebruiken maken van de QR code naar het onderzoek: 

  

Klik hier voor een rechtenvrije foto van het Drentsche Aa gebied. 

Of klik hier voor het beeldmerk van de Energietransitie Drentsche Aa. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2Fs9aKr7V9lQbkuCEATl43%2Fcbp%2Feb9512a16f232b1ee223cd1e1f5969c8%26u%3DaHR0cHM6Ly9zdXJ2ZXlzLmVuYWx5emVyLmNvbT9waWQ9cHN1cTV0OHM%3D&data=04%7C01%7Cm.c.vieveen%40pl.hanze.nl%7C4f9be59b79814cde8e8c08d9e0c16297%7Ca3b390147adc48faa11437c2434dbd69%7C0%7C0%7C637787943455502857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iZHuEcNGp18JAOOaBRYg4f0m2gDGYDeqXwvRcl%2FVbJU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2Fs9aKr7V9lQbkuCEATl43%2Fcbp%2Feb9512a16f232b1ee223cd1e1f5969c8%26u%3DbWFpbHRvOm1hYXJ0ZW5Abm9vcmRlcnJ1aW10ZS5ubA%3D%3D&data=04%7C01%7Cm.c.vieveen%40pl.hanze.nl%7C4f9be59b79814cde8e8c08d9e0c16297%7Ca3b390147adc48faa11437c2434dbd69%7C0%7C0%7C637787943455502857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=id1p8Fedbk3PxZTq3eCkm2U2TKwbgvJE%2BYf5aW2mf2U%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2Fs9aKr7V9lQbkuCEATl43%2Fcbp%2Feb9512a16f232b1ee223cd1e1f5969c8%26u%3DaHR0cHM6Ly93d3cubm1mZHJlbnRoZS5ubC93aWotd2Vya2VuLWFhbi9lbmVyZ2llbmV1dHJhYWwtZHJlbnRoZS9lbmVyZ2lldHJhbnNpdGllLWRyZW50c2NoZS1hYS8%3D&data=04%7C01%7Cm.c.vieveen%40pl.hanze.nl%7C4f9be59b79814cde8e8c08d9e0c16297%7Ca3b390147adc48faa11437c2434dbd69%7C0%7C0%7C637787943455502857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZStR%2FggrM3wzTQWIojnqOVlhdSInsitnIDO2ONWnGxM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2Fs9aKr7V9lQbkuCEATl43%2Fcbp%2Feb9512a16f232b1ee223cd1e1f5969c8%26u%3DbWFpbHRvOm1hYXJ0ZW5Abm9vcmRlcnJ1aW10ZS5ubA%3D%3D&data=04%7C01%7Cm.c.vieveen%40pl.hanze.nl%7C4f9be59b79814cde8e8c08d9e0c16297%7Ca3b390147adc48faa11437c2434dbd69%7C0%7C0%7C637787943455502857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=id1p8Fedbk3PxZTq3eCkm2U2TKwbgvJE%2BYf5aW2mf2U%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2Fs9aKr7V9lQbkuCEATl43%2Fcbp%2Feb9512a16f232b1ee223cd1e1f5969c8%26u%3DbWFpbHRvOnIubXVyQG5tZmRyZW50aGUubmw%3D&data=04%7C01%7Cm.c.vieveen%40pl.hanze.nl%7C4f9be59b79814cde8e8c08d9e0c16297%7Ca3b390147adc48faa11437c2434dbd69%7C0%7C0%7C637787943455502857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2j233rRNFp1x4PmSLywaMjeSwQ%2FKqb3zljX3nwqieKw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2Fs9aKr7V9lQbkuCEATl43%2Fcbp%2Feb9512a16f232b1ee223cd1e1f5969c8%26u%3DaHR0cHM6Ly93d3cubm1mZHJlbnRoZS5ubC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvNS8yMDIyLzAxL2RyZW50c2NoZS1hYS0yLXNjYWxlZC5qcGVn&data=04%7C01%7Cm.c.vieveen%40pl.hanze.nl%7C4f9be59b79814cde8e8c08d9e0c16297%7Ca3b390147adc48faa11437c2434dbd69%7C0%7C0%7C637787943455502857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D1b6xl3xSAE8Xorfjbb7RI%2F3GqRiV3%2FIUKy24WGqcJ4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspits-online.nu%2Fplatform%2Fs9aKr7V9lQbkuCEATl43%2Fcbp%2Feb9512a16f232b1ee223cd1e1f5969c8%26u%3DaHR0cHM6Ly93d3cubm1mZHJlbnRoZS5ubC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvc2l0ZXMvNS8yMDIxLzA2L0VuZXJnaWV0cmFuc2l0aWUtRHJlbnRzY2hlLUFhLWxvZ28tUkdCLWUxNjI0ODc1OTA3MTY5LmpwZw%3D%3D&data=04%7C01%7Cm.c.vieveen%40pl.hanze.nl%7C4f9be59b79814cde8e8c08d9e0c16297%7Ca3b390147adc48faa11437c2434dbd69%7C0%7C0%7C637787943455502857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r%2BQ9zB0WaHWdZCDW2VcTQ%2FfnbowSoCtgpjVqMzm6l%2Bk%3D&reserved=0
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