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1.

Samenvatting

Bio-energie: Onbekend, ‘ongeladen’, maar niet per se onbemind
Energie uit biomassa is onder de Nederlandse bevolking nog (steeds) een vrij onbekend begrip.
Daar waar windenergie, zonne-energie en kernenergie al een plaats in de mindset van de
gemiddelde burger heeft veroverd, is dat bij bio-energie nog niet het geval. Een ruime
meerderheid geeft aan weinig tot niets te weten over energie uit biomassa en de berichtgeving
rondom dit onderwerp ook niet te volgen. Sommigen weten niet eens of ze in de buurt van een
biomassacentrale wonen.

Een onbekend begrip, maar niet per se onbemind. De eerste associaties die burgers hebben bij
energie uit biomassa variëren van neutraal tot overwegend positief. Men associeert bio-energie
vooral met termen als duurzaamheid, hergebruik/recycling, goedkoop, groen en mest (oplossing
voor mestoverschot). Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan energie uit biomassa een
aantrekkelijke energiebron te vinden voor Nederland en staat ook positief tegenover het
bouwen van meer biomassacentrales in Nederland. In vergelijking met de houding ten opzichte
van bijvoorbeeld windenergie en kernenergie kan gesproken worden over een positieve
grondhouding.

De nodig vragen en twijfels, maar nog geen ‘posities’ ingenomen
Natuurlijk roept energie uit biomassa en de realisatie van biomassacentrales ook wel de nodige
vragen op. Deze vragen hebben vooral betrekking op de mogelijke hinder / overlast van een
biomassacentrale (stank, geluid, (uit)zicht, uitstoot, veiligheid). Daarnaast leeft er bij een deel
van de bevolking ook serieuze twijfel over het rendement van een biomassacentrale. Dit
rendement wordt vooral in twijfel getrokken als het gaat om grootschalige, industriële projecten.
Wegen de kosten dan wel op tegen de baten en levert dit geen oneigenlijke concurrentie op met
bijvoorbeeld voedingsgewassen? Kleinschalige projecten nabij de productiebron (snoeiafval,
mest, gft) worden zeker positiever ontvangen, maar ‘zet dat wel zoden aan de dijk’?

Ondanks deze vragen en twijfels lijken de (voor)oordelen over energie uit biomassa en
biomassacentrale nog niet “verankerd” (zoals bijvoorbeeld bij wind- en kernenergie). Merk op
dat dit als een kans voor (tijdige) communicatie gezien kan worden.. Er zijn vooral veel
onwetendheid en dus vragen (rondom duurzaamheid, rendement, overlast), maar er lijkt wel
potentieel draagvlak te zijn.

Nimby-effecten lijken beperkt
Maar wat gebeurt er als er een biomassacentrale in de directe woonomgeving komt? Neemt de
weerstand dan toe? Is er een ‘Not In My Backyard’- reactie (NIMBY)? De overheersende reactie
is ‘als ik er geen last van heb, vind ik het niet erg’. Dit klinkt in eerste instantie vrij positief maar
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wat betekent ‘last’? Nadere verkenning legt de link met woongenot. Wat betekent de plaatsing
van een biomassacentrale voor mijn woongenot en in het verlengde daarvan: hoe word ik
daarvoor gecompenseerd? Wanneer aan dat aspect (op een juiste manier) aandacht wordt
besteed, lijkt het NIMBY-effect beperkt te zijn. De overheersende (verwachte) houding van
mensen is dat ze “zich er bij neerleggen”. Het aandeel mensen dat fel tegen is èn bereid is tot
het ondernemen van actie, is gering (daarover straks meer). Kijkend naar de groep
omwonenden van een biomassacentrale (dus de ‘ervaringsdeskundigen), dan blijkt dat de
houding van deze groep mensen overwegend (nog steeds) positief is tegenover energie uit
biomassa en biomassacentrales. Wel heeft deze groep een grotere behoefte aan inspraak.
Echter, het gaat hier vooral om inspraak om (positief) betrokken te worden bij het
plaatsingsproces, en niet zozeer om het tegen te houden.

Samenvattend: we constateren in het onderzoek enerzijds potentieel draagvlak en anderzijds
een beperkt NIMBY-effect. Toch gaat het (soms) mis bij het ontwikkelen van bioenergieprojecten door weerstand onder burgers. De vraag is: Hoe kan de weerstand zo veel
mogelijk worden weggenomen? Of, realistischer: Hoe kan (passieve en actieve) betrokkenheid
vergroot worden, zodat de ‘tegenbeweging’ (vaak kleine groep) geen/minder vat krijgt op de
gemeenschap?

Het belang van goede communicatie
Zoals gezegd: Communicatie speelt een cruciale rol in het proces rondom het realiseren van
biomassaprojecten. Dit is een zogenaamde open deur, maar wel een hele belangrijke. Uit het
onderzoek blijkt dat het cruciaal is om tijdig (!), open en eerlijk te communiceren. Dit betekent
dat potentiële omwonenden een realistisch beeld voorgespiegeld willen krijgen over de voor- en
nadelen van een biomassaproject en ‘gewoon’ antwoord willen op de vragen omtrent het hoe,
wat en waarom van de biomassacentrale. In feite geldt: het ‘beleid beter uitleggen’ waarbij de
volgende onderwerpen aan bod komen:


Het belang van duurzame energie en de rol van biomassa daarin (wat is de visie?!)



Het directe gevolg voor omwonenden: impact op het woongenot en de (gevoelsmatige)
compensatie daarvan?



Het proces rondom plaatsing (inspraak, meedenken, betrekken burgers/omwonenden)

Uiteraard geldt dat communicatie tweerichtingsverkeer is. Dit betekent dat er serieus geluisterd
moet worden naar de vragen en bezwaren van burgers, en dat hier op teruggekomen wordt.
Men wil het idee hebben ‘dat er iets meegedaan wordt’, en dat niet alles al ‘in kannen en
kruiken is’.

Op basis van de resultaten van het onderzoek kan er een algemeen communicatiedraaiboek
opgesteld bestaande uit vijf stappen:
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-

aankondiging via brief/lokale krant;

-

informatiebijeenkomst;

-

terugkoppelen en uitnodigen voor excursie/open dag;

-

excursie/open dag;

-

continue terugkoppeling.

Communicatie afstemmen op de ‘belevingswereld’, want: ‘de’ burger bestaat niet
Effectieve communicatie houdt ook rekening met de ‘belevingswereld’ van burgers. De ene
burger is de andere namelijk niet. Niet iedereen bereik je met de ‘reguliere’
informatiebijeenkomst of website? Gaat het om ‘fact en figures’ of juist om ‘een goed gevoel’?

Kortom, het is van belang om te bepalen met wie je vooral te maken hebt in de (directe)
omgeving van het te realiseren project? Welke snaar kun je raken om (passieve of actieve)
betrokkenheid te vergroten? En via welk kanaal?

Binnen goede communicatie is de inhoud en de toon van de boodschap afgestemd op de
ontvanger. Helaas, bestaat er geen prototype van ‘de burger’, iedereen is anders, bekijkt de
wereld anders en vindt andere zaken belangrijk. Op basis van basiswaarden en motivaties van
mensen, gecombineerd met hun houding ten aanzien van energie uit biomassa en
biomassacentrales, zijn in het onderzoek vier typen burgers onderscheiden. De vier gevonden
segmenten zijn voorzien van namen die een basisomschrijving geven van hun houding ten
aanzien van biomassacentrales:
o

Aansluiters (26% van de Nederlanders)

o

Wantrouwers (33%)

o

Critici (22%)

o

Betrokkenen (19%)

Elk segment kent zijn eigen verhaal, zijn eigen belangen, voorkeuren, invulling van woongenot
en kijk op zijn manier tegen energie uit biomassa en biomassacentrales aan. Elk segment
verdient mede daardoor ook zijn eigen communicatieaanpak en / of boodschap in aanvulling op
het algemene draaiboek.
Vrijheid en
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extravert
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Meest
ok begaan met mileu &
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Beperkte kennis en interesse,
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Lage kennis en interesse.
Conservatief (fossiel ook goed).

groepsgeoriënteerd

ego georiënteerd

Is voor (alle) duurzame initiatieven, bio-energie. Zijn graag ‘goed

Gemiddeld positief over bio-energie;
Natuurlijke weerstand tegen

Cr kleinschalige, slimme toepassingen veranderingen in omgeving
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ci (2/3 voor Kernenergie)
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r
Kloof met overheden (misnoegd)
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Manifestatie
introvert
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Controle
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In de onderstaande figuur staat kort beschreven wat voor soort mensen zich binnen elk
segment bevinden.
extravert

Avontuurlijk, intelligent, kritisch,
Eigenwijs, ongebonden, energiek
Zelfontplooiing, groeien, passie,

Hoger opgeleid, < modaal
Zakelijk, capabel, assertief,
Zelfverzekerd, druk & dynamisch
Rationeel, succes, status,
Presteren, carrière
77% man, gem lft 44 jr, hoger

opgeleid, > modaal
Manifestatie
Controle

modaal
Verlegen, bedachtzaam, keurig,
Gewoon, kalm, nuchter

Harmonie
Gezelligheid

Gezellige woonomgeving

Anders dan anderen

Contact met locale gemeenschap

Plek om

Verbondenheid (gezin, buurt),
87% vrouw, gem. lft 43 jr, MBO,

extravert

Inspirerende omgeving

te wonen

Luxe woonomgeving, status
bevestigend, gelijkgestemden,
Goed geregeld.

Rust en privacy

Veilige woonomgeving
Geborgenheid, ‘eigen groep’

groepsgeoriënteerd

62% man, gem. lft 42 jr (jongste)

Vrijheid
Vitaliteit

Enthousiast, vriendschap,
groepsgeoriënteerd

ego georiënteerd

Onafhankelijk, uitdaging, idealist

Harmonie
Gezelligheid

Spontaan, sociaal contact, gezellig,

ego georiënteerd

Vrijheid
Vitaliteit

53% man, gem lft 55 jr (oudste)
Modaal, middelbaar opgeleid
introvert

Bescherming
Zekerheid

Manifestatie
Controle

introvert

Bescherming
Zekerheid

Door te communiceren op maat kan NIMBY gedrag gedeeltelijk voorkomen worden. Dit
betekent onder andere per segment erkennen wat het verlies van woongenot betekent en dit
mogelijk compenseren, of wel daadwerkelijk (veiligheidsmaatregelen, goedkopere stroom) dan
wel ‘gevoelsmatig’ (bijdrage aan milieu, bijdrage aan gemeenschap).

Tegenstanders blijf je houden: maak ‘anderen’ weerbaar voor dit tegengas
Natuurlijk zal er binnen elk plaatsingsproces sprake zijn van (felle) tegenstanders. Het
onderzoek wijst uit dat het hier gaat om een kleine drie procent van alle Nederlanders. Het gaat
hier om mensen die aangeven tegen energie uit biomassa en biomassacentrales te zijn en
daarbij bereid zijn om tot actie over te gaan. Deze tegenstand komt in principe uit alle hoeken
(=segmenten) maar voornamelijk uit hoek van de critici. De ‘harde kern’ tegenstanders zijn vaak
‘man’, met ‘tijd’ (over) en voorstander van kernenergie (‘dat zet pas zoden aan de dijk’). Zij
zullen hun peilen vooral richten op de groepen ‘aansluiters’ en ‘wantrouwers’.
Ons advies is: richt je niet op de tegenstanders, maar maak ‘de rest’ (en dan met name de
aansluiters en wantrouwers; de betrokkenen zijn minder gevoelig voor tegenstanders) weerbaar
voor het tegengeluid, zodat de tegenbeweging geen/minder vat krijgt op de lokale
gemeenschap.

Dit kan gerealiseerd worden door ten eerste tijdig te communiceren (!) en ten tweede op maat
te communiceren. Verken ‘de kleur’ van de omgeving/wijk rondom het project, en leg de nodige
accenten in het ‘algemene’ draaiboek. In de figuur hieronder staat per segment aangegeven
wat voor vraag ieder segment beantwoord wil hebben en wat voor antwoord ze zoeken.
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De behoefte aan inspraak verschilt per segment. Zo willen de segmenten ‘links’ graag inspraak
en de segmenten ‘rechts’ juist niet. De aansluiters en wantrouwers voelen zichzelf ‘onbekwaam’
(te weinig kennis en kunde) om echt mee te praten.

Vrijheid
Vitaliteit

Harmonie
Gezelligheid

extravert

Meedenken & doen

Meeluisteren

(bijdragen)

(te weinig kennis)

ego georiënteerd

NEE

NEE

JA

Afzijdig - Meelezen

Kritisch volgen

(voelt zich onbekwaam)

(bijdragen of tegenhouden)
Manifestatie
Controle

groepsgeoriënteerd

JA

(en: heeft toch geen zin)
Bescherming
Zekerheid

introvert

Draagvlak vergroten
Door (tijdige) communicatie op maat kan het draagvlak voor bio-energie(projecten) onder
burgers en omwonenden vergroot worden. Niet iedereen zal de grootste ‘fan’ worden, maar het
potentiële draagvlak dat we constateren in het onderzoek kan op die manier wel bestendigd
worden.
Vrijheid
Vitaliteit

Weerbaar maken

Van passieve naar actieve

voor tegengas

betrokkenheid
 Potentiële Ambassadeurs!

 Passieve betrokkenheid

 Meepraten, denken & doen

“Goed gevoel”

(onnodig) tegengas voorkomen
Weerbaar maken

(laat zien dat je aan alles

voor tegengas

gedacht hebt)
 kritisch meedenken

 Passieve betrokkenheid

 actieve betrokkenheid

Manifestatie
Controle

groepsgeoriënteerd

ego georiënteerd

Harmonie
Gezelligheid

extravert

introvert
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2.

Inleiding: achtergrond, doel en opzet van het onderzoek

Bio-energie is een vorm van duurzame energie die in Nederland minder bekendheid geniet
onder de burgers dan bijvoorbeeld windenergie en zonne-energie. In het streven naar een
duurzame energiehuishouding wordt door het kabinet ook ingezet op bio-energie als
energiebron.

Bio-energie is een verzamelnaam voor energie die uit biomassa (bomen en planten, al dan niet
speciaal geteeld) en organisch afval (snoeiafval, oudpapier, gft) wordt gehaald en omgezet in
bruikbare energievormen zoals elektriciteit, warmte en gasvormige of vloeibare brandstoffen
(biofuels). Deze omzetting kan op drie verschillende manieren worden gedaan: vergisting,
vergassing en verbranding. Dit gebeurt in de zogenaamde bio-energiecentrales of ook wel
biomassacentrales genoemd. In heel Nederland zijn inmiddels diverse voorbeelden van
biomassacentrales of plannen daartoe. De projecten lopen uiteen van kleinschalige bio-energie
projecten rondom lokale bronnen zoals co-vergisting, snoeiafval en gft, tot de grotere
biomassacentrales voor geteelde biomassa.

De kleinschalige projecten, zoals een vergistinginstallatie in de ‘achtertuin’ van agrariërs zelf,
leiden doorgaans tot weinig overlast en dus bezwaren van omwonende burgers. De grotere,
meer industriële, biomassacentrales stuiten echter op veel meer weerstand. De ruimtelijke
inpassing van deze biomassacentrales is een belangrijk vraagstuk voor overheden en
initiatiefnemers. Het is een lastige afweging tussen ruimtelijke ordening (landschap),
milieu(hinder), werkgelegenheid en transportbewegingen. Als het aan (de meeste) omwonende
burgers ligt willen zij deze centrales ‘not in my backyard’. Initiatieven stuiten doorgaans lokaal
op veel onbegrip en weerstand van burgers (zowel betrokkenen en als niet direct betrokkenen):
zij vrezen voor horizonvervuiling, geluidsoverlast, stankoverlast, gezondheidsrisico’s en uiten
twijfels over de opbrengsten en duurzaamheid van biomassacentrales. Het nut van deze vorm
van hernieuwbare energie en reële beeldvorming over de effecten van biomassacentrales op de
directe omgeving worden daarbij niet zelden uit het oog verloren. De bezwaren van burgers,
gegrond of ongegrond, kunnen leiden tot vertraging van de projecten of zelfs tot afstel.

De twijfels en (voor-)oordelen staan in veel gevallen een (positieve) betrokkenheid van burgers
bij bio-energie in de weg. Om nieuwe bio-energieprojecten te realiseren is betrokkenheid van
burgers echter essentieel. Het gaat hierbij om passieve betrokkenheid (draagvlak voor bioenergie, positieve houding) en om actieve betrokkenheid (eigen project realiseren, financiële
deelname in een bio-energie project). Het is daarom nuttig dat in het beleid rondom bio-energie
ook aandacht is voor het vergroten van de betrokkenheid van burgers.
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In deze rapportage wordt verslag gedaan van een onderzoek onder burgers teneinde concrete
input te verkrijgen voor het ontwikkelen van communicatie richting burgers om zowel de
passieve als actieve betrokkenheid te vergroten. Het onderzoek heeft de titel ‘NIMBY aspecten
van biomassacentrales’ meegekregen.

Aan de respondenten is gevraagd of zij al dan niet, voor hun gevoel, in de buurt wonen van een
biomassacentrale of dat zij in een buurt wonen waar er plannen zijn (geweest) voor plaatsing
van een biomassacentrale. De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op diegenen die
niet in de buurt wonen van een biomassacentrale of een buurt waar er plannen zijn (geweest)
voor plaatsing van een biomassacentrale. Deze groep ‘niet-omwonenden’ bestaat uit 676
respondenten.

Daarnaast zijn middels twee kwalitatieve groepsdiscussies en 20 single interviews zowel “niet
omwonende” als “omwonende” burgers ondervraagd. De groepsdiscussies zijn aan het begin
van het onderzoekstraject gehouden om input te generen voor de kwantitatieve vragenlijst. De
single interviews zijn gedurende het onderzoekproces gehouden en dienden om aanvullend
begrip te krijgen van de geïnventariseerde geluiden. Aan het begin van het proces is er ook een
zestal interviews gehouden met gemeentefunctionarissen en initiatiefnemers. De output van
deze interviews is met name gebruikt om het gedeelte over communicatie en
communicatieadvies (hoofdstuk 5) verder vorm te geven.

In dit rapport zullen, waar relevant, de kwalitatieve bevindingen door de kwantitatieve
bevindingen heen vervlochten worden. Op deze manier worden de kwantitatieve uitslagen
voorzien van meer kwalitatieve diepgang of verlevendiging. Dat zal gedaan worden door
toevoeging van pakkende uitspraken en extra duiding.

Zowel met betrekking tot passieve als actieve betrokkenheid ten aanzien van biomassa-energie
/ -initiatieven zijn kenmerkende verschillen tussen burgers op te merken. Uiteraard zijn er ook
constanten die voor alle burgers gelden. Daar zal nu eerst aandacht aan worden besteed.
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3.
3.1

Resultaten
De energievoorziening van Nederland

Over het algemeen maakt ‘de Nederlander’ zich niet heel druk om de toekomstige
energievoorziening van Nederland. Slechts vijftien procent maakt zich redelijk tot erg veel
zorgen. Als men denkt aan de energievoorziening in Nederland dan zijn de vijf meest
genoemde woorden: gas, duur, warmte, kernenergie en windmolens. Bio-energie wordt niet tot
nauwelijks genoemd.
Duurzame energie wordt wel gezien als een belangrijk onderwerp. Ruim de helft van de
Nederlanders geeft aan dit (heel) belangrijk te vinden. Blijkbaar heeft men over het algemeen
wel het gevoel dat men in Nederland goed bezig is met de energievoorziening en met de
overstap te maken naar meer duurzame bronnen.

Figuur 1

Wat is uw eerste gevoel als het gaat om de ‘energievoorziening van Nederland’? In maximaal 5 losse
woorden. (alle respondenten, n=676)

Ik maak mij helemaal
geen zorgen
35%

50%

12% 3%

Ik maak mij een beetje
zorgen
Ik maak mij redelijk veel
zorgen

0%
Figuur 2

20%

40%

60%

80%

100%

Ik maak mij erg veel
zorgen

Maakt u zich zorgen over de toekomstige energievoorziening van Nederland?
(alle respondenten, n=676)
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Uit de kwalitatieve gesprekken blijkt dat mensen die zich zorgen maken, dit
vooral doen over het mogelijk opraken van fossiele brandstoffen en het steeds
meer afhankelijk raken van Nederland van (bedrijven uit) het buitenland voor
de energievoorziening. Mensen die zich niet of nauwelijks zorgen maken
lijken zich in ieder geval niet veel met het onderwerp bezig te zijn. Daarnaast
lijken toch heel wat ondervraagden kernenergie te zien als een goede
overbrugging richting de toekomst. Verreweg de eerste ondervraagden zijn wel
voor een toekomst waarin uiteindelijk zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt
van duurzame energie (vooral zon, water, wind worden spontaan genoemd).

Helemaal niet belangrijk
5%
2%

Niet belangrijk
35%

46%

13%

Neutraal
Belangrijk
Heel belangrijk

0%
Figuur 3

20%

40%

60%

80%

100%

Hoe belangrijk is het onderwerp ‘duurzame energie’ voor u persoonlijk?
(alle respondenten, n=676)

Ook uit de kwalitatieve gesprekken komt naar voren dat duurzaamheid een
belangrijke kwestie is voor mensen (zie hierboven). Wel vinden veel
ondervraagden dat commerciële belangen zich op een ongezonde manier gaan
vermengen met duurzaamheidsdoelstellingen. Het fenomeen van de groene
stroom bijvoorbeeld zorgt bij veel ondervragen nog steeds voor enige verwarring
en het gevoel dat groen of duurzaamheid steeds meer een marketingtruc wordt.
‘…Waarom is mijn stroom of die van de buurman nu groen, terwijl het toch uit
hetzelfde stopcontact en van hetzelfde net af komt…’
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3.2

Energie uit biomassa

Energie uit biomassa is voor vele Nederlanders een vrij onbekend begrip. Bijna tweederde van
de ondervraagden geeft aan weinig tot niets te weten over energie uit biomassa. Ook de
berichtgeving rondom dit onderwerp wordt niet of nauwelijks gevolgd. Er is dus nog veel te
winnen met betrekking tot kennisoverdracht over energie uit biomassa. Energie uit biomassa
wordt met name geassocieerd met mest, afval, duurzaam, goedkoop en goed.

3.2.1

Associaties met energie uit biomassa

Figuur 4

Wat is uw eerste gevoel bij ‘energie uit biomassa’? In maximaal 5 losse woorden.
(alle respondenten, n=676)

Een greep uit de gespreksverslagen;
‘…iets met restafval …’

‘…Het lijkt me wel duurzaam maar veel weet ik er ook niet van….’

‘…Ik ben eigenlijk pas een paar dingen gaan opzoeken naar aanleiding van jullie
enquête..;’

Onbekend maakt in dit geval echt niet onbemind. Ruim de helft van de burgers geeft namelijk
aan dat ze energie uit biomassa een aantrekkelijke energiebron voor Nederland vinden. Energie
uit biomassa wordt ook door bijna iedereen gezien als een bron van duurzame energie en dus
goed voor het milieu. Zoals we eerder hebben gezien, vindt men het belangrijk dat Nederland
zoveel mogelijk investeert in duurzame energie en dus ook energie uit biomassa. Wanneer
wordt uitgevraagd in welke energiebronnen Nederland de komende jaren sterk zou moeten
investeren dan staat energie uit biomassa op de vierde plaats met 60%.
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Zonne-energie

77%

Windenergie op zee

70%

Waterkracht

64%

Biomassa

60%

Warmte uit de aarde

54%

Windenergie op land

53%

Kernenergie

27%

Kernf usie

26%

Fossiele brandstof f en

11%
0%

Figuur 5

20%

40%

60%

80%

100%

In welke energiebronnen zou Nederland in de komende jaren vooral moeten investeren? Percentage dat aangeeft
dat er sterk in geïnvesteerd moet worden (alle respondenten, n=676).

3.2.2

Houding ten aanzien van biomassa

Bijna 60% van de Nederlanders vindt biomassa een aantrekkelijke energiebron voor Nederland.
Het gegeven dat afval dat er toch al is hergebruikt wordt, spreekt het meeste aan. Daarnaast
vindt men het positief dat energie uit biomassa milieuvriendelijk en duurzaam lijkt te zijn.

Figuur 6

Wilt/kunt u toelichten waarom u energie uit biomassa aantrekkelijk vindt?
(n = 363, alle respondenten die biomassa een interessante energiebron vinden voor Nederland)

Slechts 10% van de Nederlanders geeft aan biomassa geen interessante energiebron voor
Nederland te vinden.
Wanneer om een toelichting wordt gevraagd, komen drie aspecten naar voren: tegenstanders
zijn vaak onder de indruk dat er voedingsgewassen gebruikt worden voor de opwekking van
bio-energie, men twijfelt aan de rendabiliteit van energie uit biomassa en men twijfelt aan de
milieuvriendelijkheid van energie uit biomassa.
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Figuur 7

Wilt/kunt u toelichten waarom u energie uit biomassa onaantrekkelijk vindt?
(n = 62, alle respondenten die biomassa een onaantrekkelijke energiebron vinden voor Nederland)

Wanneer men gevraagd wordt een rapportcijfer te geven voor energie uit biomassa, dan is de
meerderheid neutraal. Het gemiddelde cijfer dat men geeft is een 6,5. Bij kernenergie was dit
een 5. De onbekendheid van energie uit biomassa lijkt toch nog een rol te spelen in de
algemene houding. In de kern is men positief maar door de onbekendheid met het onderwerp
heeft men toch nog zo zijn twijfels bij kwesties als ‘levert het voldoende op?’; ‘concurreert
biomassa met voedingsgewassen?’.

Energie uit biomassa is goed voor het milieu

8%

22%

Nederland moet sterk investeren in energie uit
biomassa

15%

Energie uit biomassa levert gezien het totale
energieverbruik in Nederland te weinig op

14%

Energie uit biomassa is geen goed idee omdat
biomassagewassen concurreren met
voedingsgewassen

63%

28%

Er is te weinig natuurlijk af val in Nederland om
energie uit biomassa als een serieuze optie te
beschouwen

32%

0%

20%
(zeer) mee oneens

Figuur 8

51%

34%

25%

8%

6%

31%

33%

23%

29%

40%

21%

19%

23%

60%
neutraal

16%

80%
(zeer) mee eens

100%
weet niet

In hoeverre bent u het eens met de stellingen? Percentage dat het (zeer) eens is met de stelling.
(alle respondenten, n=676)
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Ook uit de kwalitatieve gesprekken is enige nuancering van bovenstaande geboden.
Veel van de ondervraagden zijn voor het meer doen met / investeren in bio-energie.
Echter, dit heeft wel een limiet. De meesten zijn het erover eens dat het een

energievorm is die op een slimme manier hergebruik van afval stimuleert. Dit
vindt men vooral aantrekkelijk vanuit de duurzaamheidsgedachte niet
verspillend bezig te zijn. Als wordt doorgevraagd lijken veel ondervraagden wel
te vinden dat dit type hergebruik alleen echt nut heeft in gebieden waar veel
natuurlijk restafval / mest is. Een (zeer) grootschalige landelijke aanpak
brengt bij meerderen associaties met zich mee van extra gewassen moeten
aanleggen of importeren om de bio-energie productie op gang te houden. En het
is nu juist die toevoegingen van extra stappen in het productieproces waar
mensen twijfels bij hebben.
‘…Dat vervoer gaat dan toch ook brandstof vergen? Op die schaal lijkt het men
niet meer zo duurzaam…’
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3.2.3

Houding ten opzichte van biomassacentrales

Voortvloeiend uit de vrij positieve houding ten opzichte van energie uit biomassa staat bijna de
helft van Nederlanders ook wel vrij positief ten aanzien van het bouwen van (meer)
biomassacentrales in Nederland. Naast dat men energie uit biomassa als duurzaam en goed
voor het milieu ziet, heeft men ook vaak het idee dat biomassacentrales een goede oplossing
kunnen zijn voor het mestoverschot en een manier zijn om de lokale economie te stimuleren.
Maar ook rondom biomassacentrales heerst er nog veel onwetendheid met name als het gaat
om de potentiële overlast die het op kan leveren en het rendement van zo’n centrale.

Biomassacentrales zijn een goede oplossing voor het
mestoverschot

7%

Biomassacentrales stimuleren de lokale economie

7%

Biomassacentrales veroorzaken meer hinder dan
windmolens

De energie die wordt verbruikt om een biomassacentrale
draaiende te houden, staat niet in verhouding tot de
energie die het oplevert

17%

Biomassacentrales zijn meer vervuilend dan wordt
voorgesteld

17%

Biomassacentrales leveren alleen voordeel op voor de
eigenaren
Ik maak mij zorgen om de veiligheid van
biomassacentrales

20%

Figuur 9

34%

14%

36%

(zeer) mee oneens

37%

15%

32%

22%

11%

35%

8%

35%

45%
0%

33%

15%

33%

32%

23%

20%

28%

19%

15%

43%

35%

29%

Biomassacentrales veroorzaken veel hinder/overlast

8%

68%

18%

40%
neutraal

60%

80%

(zeer mee) eens

100%
weet niet

Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de stellingen? (alle respondenten, n=676)

Als er daadwerkelijk een biomassacentrale in de buurt gebouwd wordt, dan vindt de
meerderheid van de ondervraagden dat wel goed. Zolang ze er maar geen last van hebben!
Slechts een klein deel van de ondervraagden (circa 10%) is in eerste instantie fel tegen de
plaatsing van een centrale en/of overweegt actie te ondernemen. Men vraagt zich vooral af wie
de initiatiefnemende partijen zijn en wie er gaat verdienen aan de centrale.

Men wil graag weten of er stankoverlast en geluidsoverlast is. Als er een lichte
verbrandingslucht hangt of als er meer omgevingsgeluid komt door laden en lossen van
vrachtwagens, dan vindt ongeveer driekwart van de mensen de komst van de centrale (veel)
minder aantrekkelijk worden. Ervaren ‘last’ lijkt in relatie tot een biomassacentrale in de nabije
omgeving dus vooral gerelateerd te worden aan een bedreiging van je woongenot.
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Wat betekent de plaatsing van zo’n centrale voor mijn woonplezier? Krijg ik geluidsoverlast of
stankoverlast? Wordt het onveiliger in mijn wijk? Ontsiert zo’n centrale mijn uitzicht? Wat heeft
het voor invloed op de huizenprijs? Woongenot betekent niet voor iedereen hetzelfde maar is
wel voor iedereen belangrijk. Mensen verschillen in hun houding ten aanzien van de plaatsing
van een biomassacentrale in de nabije omgeving.
Als ik er geen last van heb, vind ik het niet erg

66%

Als de centrale in de omgeving past, vind ik het
niet erg

48%

Ik accepteer dat de centrale er komt als dat nodig
is om meer duurzame energie op te kunnen
wekken

45%

Ik haal mijn schouders op; de centrales moeten
toch ergens staan

18%

Prima, hoe meer biomassacentrales hoe beter

10%

Ik ben het er niet mee eens, maar onderneem
verder geen actie

8%

Ik ga uitzoeken wat er tegen te doen valt

7%

Ik mobiliseer de mensen in mijn buurt om bezwaar
te maken

4%

Ik lig wakker en maak mij grote zorgen

1%
0%

20%

40%

60%

80%

Figuur 10 Wat is uw reactie op het nieuws over de mogelijke komst van een biomassacentrale in uw buurt?
(alle respondenten, n=676)

Er is daarom onderzocht of er onder de Nederlandse bevolking een zinvolle indeling in
subgroepen gemaakt kan worden op basis van algemene beleving (waarden, motieven,
houding), hun woonbeleving en de beleving van biomassacentrales nabij. Een indeling die extra
inzicht kan bieden in waarom bepaalde mensen op een bepaalde wijze reageren als er in de
directe woonomgeving plannen zijn voor een biomassacentrale. Dit inzicht biedt vervolgens
weer aanknopingspunten hoe het beste met mensen te communiceren en hoe mensen
eventueel te betrekken.

In het volgende hoofdstuk wordt eerst een korte (technische) uitleg gegeven van segmentatie in
het algemeen. Vervolgens wordt beschreven hoe de verschillende meningen met betrekking tot
biomassacentrales in verhouding staan tot woongenot. Vervolgens worden de segmenten
geïntroduceerd en nader omschreven. Per segment wordt nader ingezoomd op de meest
effectieve communicatiestrategie om de betrokkenheid bij energie uit biomassa in het algemeen
te vergroten en de plaatsing van een biomassacentrale nabij kansrijker te maken.
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4.

Verschillende ‘type’ burgers

4.1

Uitleg segmentatie

In dit hoofdstuk staan de verschillen tussen verschillende typen Nederlanders centraal. Hierbij is
ingezoomd op verschillen in opvattingen over energie uit biomassa en de plaatsing van een
biomassacentrale in de directe woonomgeving. Om mensen in te delen in verschillende typen
(of segmenten) hebben we een segmentatie uitgevoerd. Bij segmentatie is de homogeniteit
binnen de groep en heterogeniteit tussen de groepen van belang. Met andere woorden: de
mensen die tot een bepaald segment worden gerekend, dienen onderling sterk op elkaar te
lijken qua beleving. Tegelijkertijd is het van belang dat de segmenten duidelijk onderscheidend
zijn. SmartAgent maakt gebruik van het BSR-model om mensen – op basis van hun
basiswaarden en motieven – in te delen in verschillende groepen (segmenten). De uitgangspunten van dit model worden hieronder toegelicht.

BSR is een motivationele segmentatietechniek waarmee mensen kunnen worden getypeerd en
geclassificeerd op basis van hun waardeoriëntaties binnen een bepaald domein. BSR verkent
de waarden, behoeften en motieven, ofwel de ‘drijfveren’ van mensen die ten grondslag liggen
aan houding en gedrag binnen dat betreffende domein. Met een ‘domein’ worden
markten/onderwerpen bedoeld, zoals ‘wonen’, ‘overheid’ of ‘verzekeren’. Ook beleving van
‘energie uit biomassa en de plaatsing van biomassacentrales in de directe woonomgeving’ kan
als domein gezien worden. Binnen elk domein gaat BSR op zoek naar een zinvolle en
praktische segmentatie van mensen en de vertaling daarvan in domeinspecifieke behoeften,
wensen en verwachtingen.

Het BSR-model bestaat uit twee dimensies: de sociologische en de psychologische. Aan de
hand van een gevalideerde BSR-vraagstelling kan de positie van personen in dit model bepaald
worden (deze positie kan in principe per domein verschillen). Vervolgens onderscheiden we
segmenten met personen met min of meer dezelfde posities (waardeoriëntaties). Ieder segment
geeft een bepaalde ‘belevingswereld’ weer van waaruit mensen denken, doen en handelen.
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extravert
Gele wereld

Rode wereld
sociologische
dimensie

ego

groep
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dimensie

Blauwe wereld

Groene wereld

introvert

Figuur 11 Het BSR model

In vergelijking met meer traditionele segmentaties op basis van bijvoorbeeld geslacht, leeftijd,
levensfase of gedrag, gaat BSR vooral op zoek naar een verklaring voor houding en gedrag
(i.p.v. alleen een beschrijving ervan). Het gaat ons om het leren kennen en begrijpen van
mensen, het inzicht krijgen in hun achterliggende behoeften en verwachtingen.
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4.2

De vier segmenten

Op basis van de basiswaarden en motivaties van mensen, gecombineerd met hun houding ten
aanzien van energie uit biomassa, is een clusteranalyse uitgevoerd. Hieruit komen vier clusters
(ook wel segmenten genoemd) naar voren. In onderstaande figuur is het resultaat van de
analyse weergegeven1. De vier gevonden segmenten zijn voorzien van namen die een
basisomschrijving geven van de ‘nimby’- beleving van biomassacentrales van de segmenten:
o

Aansluiters

o

Wantrouwers

o

Critici

o

Betrokkenen

In de het onderstaande BSR-schema zijn de vier segmenten en hun omvang aangegeven.

1

Een beschrijving van de aanpak van de cluster-analyse is opgenomen in de bijlage van dit rapport.
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Hieronder staan de basiswaarden per segment weergegeven.

4.2.1

Aansluiters (26%)

Dit is het op één na grootste segment. De mensen die tot dit segment behoren kunnen
getypeerd worden als spontaan, sympathiek en geïnteresseerd in anderen. Het nastreven van
harmonie staat centaal binnen deze groep. Men wil graag duurzaam en goed leven en verwacht
ook dat anderen dat nastreven. Hoe men dit precies moet doen weet men niet altijd zeker. Men
wil hier graag terugkoppeling over. Bevestiging vanuit ‘de instanties’ dat men het goed doet.
Binnen dit segment bevinden zich relatief veel vrouwen die onderdeel uit maken van een gezin
met kinderen.

Houding ten opzichte van energie uit biomassa
‘…Ik wist niet dat ze zoveel energie haalden uit je groenafval…’

Dit is het segment dat het meest positief is over energie uit biomassa hoewel men er zeer
weinig kennis van heeft en het nieuws ook niet volgt. Men heeft het gevoel dat energie uit
biomassa duurzaam is en daarom goed, maar zeker weten doet men het niet. Ook vindt men
vaker dat energie uit biomassa een mogelijke oplossing is voor het mestoverschot in Nederland.
Over het geheel genomen maakt men zich niet bijzonder veel zorgen om de energievoorziening
in Nederland. Men vindt het wel belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in windenergie, zonneenergie en energie uit biomassa. Men is tegen kernenergie.
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NIMBY-simulatie

Als het gaat om het plaatsen van een biomassacentrale in de directe woonomgeving dan is
men daar redelijk positief over. Men is wel gevoelig voor argumenten van anderen die betogen
dat bepaalde fatsoensnormen overtreden worden met betrekking tot bijvoorbeeld geluid, geur of
veiligheid maar ook gevoelig voor de rol van de gemeente. Men zal meegaan met het
overheersende sentiment in de buurt. Het is dus belangrijk om deze positief te houden en dan
zal men vrij gemakkelijk aansluiten. Indien de centrale een direct voordeel oplevert voor de
gemeenschap dan is dit een zeer sterk argument voor, binnen dit segment. Bijvoorbeeld een
korting op je energierekening of verwarming van huizen of openbare gebouwen.

4.2.2

Wantrouwers (33%)

Dit segment, dat een derde van de Nederlandse samenleving omvat, bestaat voornamelijk uit
mensen die streven naar geborgenheid en veiligheid. Ze omschrijven zichzelf met woorden als
keurig, kalm en bedachtzaam. Ze zijn vaak wat conservatief en kritisch ten opzichte van de
overheid en haar beleid. Met betrekking tot het energiebeleid is men bang dat Nederland in de
toekomst te afhankelijk gaat worden van buitenlandse bedrijven. Het is belangrijk dat de
overheid dit voorblijft. Dit segment bestaat uit wat meer oudere tweepersoonshuishoudens,
gemiddeld wat lager opgeleid met modaal of net onder modaal inkomen.

Houding ten opzichte van energie uit biomassa
‘…Ergens wel zinnig; hergebruik van afval is wel slim, maar het levert erg weinig rendement …’

Men houdt zich niet zo bezig met biomassa en duurzame energie. Fossiele brandstoffen blijven
toch ook in de toekomst een belangrijke energiebron voor Nederland. Ook binnen dit segment is
er weinig kennis over energie uit biomassa. Men vindt hergebruik van afval zinnig maar men
vraagt zich wel af wat het kost en oplevert.

NIMBY-simulatie

Wanneer het gaat om de plaatsing van een biomassacentrale in de directe woonomgeving
maakt men zich zorgen om de overlast die dit gaat opleveren qua stank, geluid en toename aan
verkeer. Men wil het eerst zien, horen en ruiken en dan zal men er pas in geloven. Verder moet
men vooral niet het gevoel krijgen dat iemand anders (overheid of particulier) geld verdient of
anderszins voordeel geniet ten koste van hen. De kritische ontvanger zal niet snel de
barricades opgaan maar het negatieve sentiment kan wel heel lang blijven hangen.
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4.2.3

Critici (22%)

Dit segment bestaat hoofdzakelijk uit mensen die de wereld met een kritische en rationele blik
bekijken. Controle over je eigen leven en de wereld om je heen staat centraal. Men omschrijft
zichzelf als kritisch, zakelijk en intelligent. Met betrekking tot het energiebeleid vindt men
rendement minstens even belangrijk als duurzaamheid. Naast investeren in windenergie,
zonne-energie en biomassa vindt men het dan ook zinnig om te investeren in kernenergie. Op
deze manier spreid je de kansen als overheid wat meer. Dit segment bevat relatief meer
hoogopgeleide mannen met een boven modaal inkomen.

Houding ten opzichte van energie uit biomassa
‘…Beter fors investeren in echte alternatieven, niet aanklooien in de marge…’

Mensen die tot dit segment behoren, zijn het minst enthousiast over energie uit biomassa. Het
is niet zozeer biomassa of biomassacentrales waar men op tegen is, maar men verwacht niet
voldoende rendement of opbrengst. Het kan zinnig zijn als het slim en kleinschalig wordt
aangepakt maar men is niet voor een rigoureuze, nationale aanpak. Dit is ook het segment met
de meeste kennis over biomassa.

NIMBY-simulatie

Wanneer het gaat om het plaatsen van een biomassacentrale in de directe woonomgeving dan
bestaat er binnen dit segment de grootste kans op weerstand. Deze weerstand kan het gevolg
zijn van het gevoel dat door de plaatsing van zo’n centrale de kwaliteit / waarde van de
woonomgeving achteruit gaat. Daarnaast is men erg gevoelig voor inefficiënt en onfatsoenlijk
gemeentelijk beleid. Men wil graag uitgebreid geïnformeerd worden uit verschillende bronnen
zodat men zelf een onderbouwde mening kan vormen. Inspraak is een recht.

4.2.4

Betrokkenen (19%)

Binnen dit segment staat vernieuwing en inspiratie centraal. Men omschrijft zichzelf als
avontuurlijk, kritisch en hartstochtelijk. Men kijkt verder dan geld en rendement. Men streeft
naar een duurzame/ecologische bewustwording binnen de samenleving. Binnen dit segment
maakt men zich de meeste zorgen om de energievoorziening van Nederland en waarschijnlijk
ook wel mondiaal. Het is ook het segment dat het meest begaan is met duurzame energie.
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Men woont veelal in één van de drie grote steden. Men is gemiddeld vrij hoog opgeleid en dit
segment bestaat uit relatief veel jonge een- en tweepersoonshuishoudens.

Houding ten opzichte van energie uit biomassa
‘…Er is op al veel plekken verkwisting van mogelijk bio-energie, dat is zonde!...’

Men is redelijk positief over energie uit biomassa, men beschouwt het echter niet altijd als
duurzaam. De mensen in dit segment zijn redelijk op de hoogte van biomassa en het
interesseert ze ook. Belangrijk is dat energie uit biomassa wordt gewonnen uit restproducten en
niet uit speciaal geteelde gewassen.

NIMBY-simulatie

Wanneer het gaat om de plaatsing van een biomassacentrale in de directe woonomgeving is
men vrij positief. Men maakt zich weinig zorgen om overlast of veiligheid. Men vindt het wel
belangrijk dat de initiatiefnemers van de centrale het niet puur voor eigen gewin doen. Het
milieu en de winning van duurzame energie moet centraal staan. In dit segment is men het
meest geneigd om zich actief in te zetten voor de plaatsing van een centrale als de motieven en
doelstelling in hun ogen zuiver zijn.

In de bijlage staat van elk segment een drietal factsheets met daarin de sociodemografie,
psychografie, houding t.a.v. de energievoorziening in Nederland, kennis over biomassa,
houding t.a.v. biomassa en biomassacentrales, communicatie en tot slot mediagebruik.
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5.

Communicatie

In dit hoofdstuk zal eerst ingegaan worden op een aantal generieke richtlijnen voor de
communicatie rondom de (succesvolle) plaatsing van biomassacentrales in de directe
woonomgeving van de burger. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal specifieke
aanbevelingen voor communicatie per segment.

5.1

Communicatie algemeen

Wanneer het gaat om de plaatsing van een biomassacentrale dan is communicatie cruciaal. Dit
lijkt evident maar in de praktijk (zoals blijkt uit interviews met initiatiefnemers en
gemeentefunctionarissen) lijkt toch vaak te worden uitgegaan van een ‘wat niet weet, wat niet
deert’ – strategie of een ‘geen slapende honden wakker maken’-strategie. Dit kan leiden tot veel
weerstand en kan de plaatsing van een centrale uiteindelijk verhinderen. Vanaf het moment dat
een initiatiefnemer plannen heeft voor een biomassacentrale moet hierover gecommuniceerd
worden met de potentiële omwonenden.


De communicatie moet transparant en eerlijk zijn.



Het is belangrijk om duidelijk aan te geven wat al vast ligt en wat allemaal nog open is.



Geef vervolgens mensen de mogelijkheid om hun bezwaren in te dienen en beklag te
doen. Voor veel mensen is het vaak al voldoende als ze zich gehoord voelen. Het
inventariseren van klachten en bezwaren geeft ook belangrijke informatie voor
eventuele verdere communicatierichtingen.

Wensen van de initiatiefnemers uitgelicht.
Op basis van single interviews en case studies van enkele biomassa
initiatieven blijkt dat er vaak niet gecommuniceerd wordt. Gesproken
gemeentes lijken dit ook een beetje eng te vinden (want misschien organiseert
men weerstand). Toch stellen gesproken initiatiefnemers te prefereren dat er
gecommuniceerd wordt. Veel van de ‘leer of aandachtspunten’ die zij noemen
komen overeen:
1. Zoek een biomassaambassadeur bij de gemeente; als deze er niet is, is het
afbreukrisico om een initiatief er door heen te krijgen groot
2. Houdt zo snel mogelijk nadat men een overeenkomst heeft om een
initiatief uit te proberen een eerste bijeenkomst over mogelijk plannen
3. Spreek duidelijke rolverdeling af tussen “presenteerders” bijeenkomst
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4. Wees duidelijk dat men nog “open” staat voor geluid omwonenden; spreek
duidelijke goedbedoelde intenties uit, maar wordt niet verleid tot het maken
van boude beloftes (jullie zullen nooit last krijgen van stank en geluid).
Belofte om daar alles aan te doen kan wel
5. Heb in ieder geval een duidelijk antwoord op vragen over geur, geluid.
veiligheid en transport bewegingen (besef dat het ijkpunt de huidige
situatie is, niet een fictief alternatief als een varkenshouderij)
6. Zorg in ieder geval dat rendabiliteit aantoonbaar geen issue is (bv doordat
initiatief is ingebed in Europese, landelijke, provinciale geldstromen)
7. Geef duidelijk aan wat de opbrengsten voor de gemeenschap zijn,
8. Inventariseer bezwaren en houdt daar rekening mee in het proces dat
aanpassingen zullen volgen
9. Stem metingen daar ook op af
10. Koppel alles terug, vervolgbijeenkomst of lokale krantje, focus daarbij
vooral op genoemde bezwaren
11. Indien alles doorgaat communiceer dan daarna minstens nog 1 keer over
de opbrengst voor de gemeenschap
12. Indien iets niet vlekkeloos verloopt, leg dan ook meteen uit waarom en wat
er aan gedaan wordt om tot richting gestelde (gemeenschappelijke)
doelstellingen te komen (verwijs naar 4 en 8)

Met dit soort communicatie kan natuurlijk niet alle tegenstand en weerstand voorkomen worden.
Er zullen altijd enkele tegenstanders zijn. Deze zijn vaak ook niet te overtuigen. Het heeft geen
zin om hier de communicatie op te richten. Het is belangrijker om andere mensen weerbaar te
maken voor deze potentiële onruststokers. Dit kan door op tijd en op de juiste manier met deze
mensen te communiceren. Hierdoor kunnen eventuele vooroordelen weggenomen worden en
betrokkenheid vergroot worden.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat potentieel omwonenden vooral behoefte hebben aan
informatie over mogelijke overlast en gevaren die een centrale kan opleveren. De financiële
aspecten vindt men in eerste instantie minder interessant.

Geluiden uit de kwalitatieve gesprekken met potentieel omwonenden:
‘…De lucht moet wel gezond blijven…’

‘…Het moet niet ten koste gaan van rust en verkeersveiligheid!...’

‘…je weet wat een machine levert aan decibellen, maar zeg er dan bij van dat is
gelijk aan bijvoorbeeld een stationerende auto en loop naar je huis en kijk wat de
overlast is. Wetenschappelijke gegevens heeft niemand wat aan, maak het
zichtbaar / tastbaar…’
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Of de biomassacentrale stankoverlast veroorzaakt

81%

Hoeveel geluid de biomassacentrale produceert

70%

De eventuele gevaren van de biomassacentrale

65%

Hoeveel vrachtwagens er gaan rijden

50%

Wat de voordelen zijn voor de direct omwonenden

41%

Voor wie de opgewekte energie uit de
biomassacentrale bestemd is

37%

Hoe de biomassacentrale er uitziet

27%

Wat de biomassacentrale kost

21%

Wie er verdient aan de biomassacentrale

18%

Wie de eigenaar/initiatief nemer is van de
biomassacentrale

18%

Of het mij zelf f inancieel iets oplevert

16%
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Figuur 12 Aan welke informatie zou u vooral behoefte hebben om een mening te vormen over de plannen om een
biomassacentrale in de nabijheid van uw woning te plaatsen? (alle respondenten, n=676)

Afhankelijk van de strekking van de verschafte informatie wordt het draagvlak voor en de
betrokkenheid bij een centrale vergroot of verkleind. Met name zaken die een directe invloed
hebben op het woongenot van omwonenden hebben een negatief invloed op het draagvlak voor
een centrale. Indien uit de informatie blijkt dat de centrale direct ten goede komt aan de
omwonenden zelf dan vergroot het draagvlak voor een centrale aanzienlijk. Een commercieel
motief achter de centrale wordt niet gewaardeerd.
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Af hankelijk van de wind ruikt u mogelijk een lichte
verbrandingslucht

-75%

2%

Er komt meer omgevingsgeluid door laden en lossen van
vrachtwagens

-74%

2%

Er is een zeer kleine kans dat de centrale in brand vliegt

20%

-37%

Een paar keer per week rijdt er een grote vrachtwagen door uw
wijk

4%

-55%

De warmte die de centrale oplevert, wordt onder andere
gebruikt voor het verwarmen van de huizen van direct
omwonenden

80%

-4%

De energie is onder andere bestemd voor openbare gebouwen
in de buurt

40%

-20%

De biomassacentrale ziet er uit als een grote loods

10%

-32%

De biomassacentrale kost 2 miljoen euro

6%

-45%

Een vijf de van de winst van de centrale gaat naar de
gemeente, de rest naar de eigenaar

9%

-52%

Het initiatief voor de centrale is genomen door een natuur- en
milieuorganisatie

40%

-17%

U ontvangt als omwonende 2 procent korting op uw
energierekening door lagere transportkosten van de energie

63%

-9%

-100% -80% -60% -40% -20%
(Veel) aantrekkelijker

0%
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(Veel) minder aantrekkelijk

Figuur 13 In welke mate maakt de gegeven informatie de komst van de biomassacentrale voor u meer of minder
aantrekkelijk? Hierbij zijn alleen die respondenten meegenomen die hebben aangegeven bepaalde informatie te
willen ontvangen.

De warmte van de centrale wordt ook gebruikt om
omliggende huizen te verwarmen
Omwonenden mogen ook delen in de opbrengsten

75%

-3%

49%

-5%

Omwonenden kunnen hun restaf val zelf -voor een
-12%
kleine vergoeding- inleveren bij de centrale

48%

De gemeente legt een extra f ietspad aan bij de weg
-11%
waar de vrachtwagens over rijden
-20%

43%

0%

20%

(Veel) aantrekkelijker

40%

60%

80%

(Veel) minder aantrekkelijk

Figuur 14 Kunt u aangeven in welke mate de genoemde toezeggingen de komst van de biomassacentrale voor u meer of
minder aantrekkelijk maakt? (alle respondenten, n=676)
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5.2

Vorm en afzender

De vorm waarin informatie en andere communicatie-uitingen worden aangeboden zijn ook van
belang. Over het algemeen kan gesteld worden dat mensen op de eerste plaats vrij neutraal
geïnformeerd willen worden via een folder/brochure of een brief. In een later stadium als men
op de hoogte is gebracht wat een biomassacentrale is en wat het betekent om zo’n centrale
nabij te hebben, geven een aantal respondenten aan het waardevol te vinden om een
bestaande (vergelijkbare) biomassacentrale te bezoeken. Tijdens zo’n bezoek kan ook de
mogelijkheid worden gegeven om met omwonenden te spreken. Wanneer de
communicatievorm te persoonlijk is dan wordt dat al snel als bedreigend ervaren, zoals een
persoonlijk bezoek thuis of een discussieavond met initiatiefnemers.

62%

Folder / brochure

59%

Brief
Bezoek/excursie aan een al bestaande,
vergelijkbare centrale

50%
49%

Informatiebijeenkomst

42%

Via Internetsite
'Open huis' op het terrein van de initiatiefnemer
van de centrale

31%

Bijeenkomst w aar u ervaringen van andere
omw onenden kunt horen

30%
16%

Discussieavonden met de initiatiefnemers
Er komt iemand bij u thuis langs om te vertellen
over de plannen

4%

0%

20%

40%

60%

80%

Figuur 15 Aantrekkelijke manieren om informatie te ontvangen over plaatsing van een biomassacentrale in de directe
woonomgeving. (alle respondenten, n=676)

De afzender van de verschafte informatie is ook erg belangrijk. Zo is er een groot vertrouwen in
meer onafhankelijke organisaties als TNO en de consumentenbond. Informatie vanuit de
initiatiefnemer en de (lokale) overheid wordt met enig wantrouwen bezien. Deze resultaten
komen overeen met de resultaten gevonden in eerdere onderzoeken over ruimtelijke ordening,
kernenergie en windenergie. In de huidige praktijk is meestal de initiatiefnemer en/of de
gemeente de afzender van de verschafte informatie. Belangrijk is dus om ook andere partijen te
betrekken bij de communicatie zoals lokale natuur- of milieuorganisaties en onafhankelijke
(wetenschappelijke) partijen.
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Onderzoeksinstellingen, zoals
universiteiten of TNO

81%

Consumentenorganisaties

76%

Natuur- en milieuorganisaties

58%

Lokale / regionale media

39%

De rijksoverheid

38%

De provincie

37%

De gemeente

35%

De eigenaar van de centrale

16%
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Figuur 16 In welke mate informatie over de plaatsing van een biomassacentrale van bovenstaande partijen grotendeels tot
helemaal wordt vertrouwd. Hierbij zijn de respondenten meegenomen die aangeven de partij helemaal te
vertrouwen of grotendeels te vertrouwen.

Zoals al eerder opgemerkt, vinden vele mensen het voldoende wanneer ze het gevoel hebben
dat ze gehoord worden. Dat ze het gevoel hebben dat iemand hun bezwaren en vragen serieus
neemt. Ze hebben verder geen behoefte om een actieve rol te vervullen. Ze hebben vaak ook
niet het gevoel daar geschikt voor te zijn. Onder andere omdat ze niet voldoende inhoudelijke
kennis bezitten over het onderwerp. Ongeveer de helft van de potentiële omwonenden heeft
echter wel behoefte aan een meer actieve stem in de gehele procedure. Zij geven aan graag
inspraak te willen rondom de plaatsing van een biomassacentrale in de directe woonomgeving.
De meerderheid geeft aan dit te willen zodat men een bijdrage kan leveren aan het succesvol
plaatsen van de centrale (33%). Slechts 8% wil graag inspraak om op die manier plaatsing te
kunnen voorkomen.
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In de kwalitatieve gesprekken is ook het fenomeen inspraak uitgebreid besproken.
Inspraak blijkt voor de meeste respondenten een moeilijke kwestie te zijn. Aan de
ene kant zijn de meesten voor inspraak en inspraakmogelijkheden. Aan de andere
kant is eigenlijk niemand zeer positief over inspraakavonden. Mensen geven aan
het gevoel te hebben dat ‘…de boel toch al voorgekookt is….’, daardoor vindt men de
term inspraak misleidend, het gaat volgens hen meer over informeren.
Daarnaast stellen veel ondervraagden ook dat, zeker als het gaat om technische/
specialistische onderwerpen, zij en veel medeburgers weinig verstand hebben van de
voorgelegde zaak. Daarom vragen zij zich af of er, zelfs indien inspraak
gewaarborgd is, echt op een afgewogen manier kan worden meebeslist.
Als laatste zijn er ook meerderen die zich ergeren aan ‘…die ene persoon die altijd

tegen is met dat soort dingen…’.
Mensen geven hiermee aan dat zij voor inspraak zijn als basisrecht, maar
tegelijkertijd ook vinden dat inspraakavonden ook weer niet bijzonder bindend
hoeven zijn. Een gedegen uitleg over wat er staat te gebeuren en waarom is voor de
meesten afdoende. Zij stellen zich te schikken naar wat de meerderheid van een
kwestie vindt, tenzij een gepland initiatief sterk ten koste gaat van woongerief.
Dan is de actiebereidheid onder sommigen groot.
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5.3

De tegenstanders

Zoals al eerder gezegd is zullen er altijd enkele felle tegenstanders zijn. In totaal gaat het om
ongeveer 3% van de Nederlanders die onder de ‘harde tegenstanders’ gerekend kunnen
worden. Dit betekent dat men tegen biomassa en biomassacentrales is en een zeer hoge
actiebereidheid heeft. Deze tegenstand komt van alle ‘kanten’ maar vooral uit de hoek van de
critici. Verder zijn het vaker mannen met ‘tijd’ (vut, pensioen) en zijn het vaker voorstanders van
kernenergie. Hun bezwaren liggen met name in de hoek van overlast en rendement.

Het heeft weinig zin om je in de communicatie specifiek op deze mensen te richten want van
gedachten veranderen zullen ze niet. Belangrijker is het om de anderen weerbaar te maken
voor het tegengeluid zodat ze niet aanhaken bij de tegenstanders. Het gaat dan met name om
de aansluiters en de wantrouwers. Om deze groep te bereiken en weerbaar te maken is
communicatie op maat een must.

5.4

Communicatie per segment

Naast het algemene communicatieverhaal is het mogelijk om per segment bepaalde accenten
te leggen. In de onderstaande paragrafen wordt per segment ingegaan op mogelijke
communicatieaspecten om de algemene betrokkenheid bij energie uit biomassa te vergroten en
eventueel het imago ervan te verbeteren. Vervolgens wordt ingegaan op mogelijke
segmentspecifieke NIMBY-aspecten rondom de plaatsing van een biomassacentrale. Deze
aspecten zijn ons inziens vooral gelinkt aan het woongenot van mensen. Per segment wordt
dan ook kort geschetst wat het woongenot vooral bepaalt.

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

31

5.4.1

Aansluiters

Energie uit biomassa
Dit segment geeft aan vrij onwetend te zijn met betrekking tot
energie uit biomassa. Daarnaast zegt men duurzaamheid en het
milieu wel heel belangrijk te vinden. Men is graag ‘goed bezig’ maar
weet niet altijd precies hoe. Betrokkenheid binnen dit segment is
gemakkelijk te vergroten door mensen te voorzien van duidelijke
informatie wat energie uit biomassa is en wat het betekent of kan
betekenen voor het milieu, de gemeenschap en de toekomst. Daarnaast vindt dit segment het
fijn wanneer ze zelf ook praktisch iets bij kunnen dragen.

Plaatsing biomassacentrale
Het woongenot van de aansluiter ligt vooral in het sociale contact dat men ervaart met zijn
buurtbewoners. Men woont graag in een gezellige woonomgeving waar je elkaar regelmatig
ontmoet op straat of in de lokale speeltuin. Men maakt dan graag even een praatje. Men geeft
er de voorkeur aan om met mensen te wonen met een min of meer vergelijkbare mentaliteit
(open, gezellig, zorgzaam). Variatie in leeftijd, levensfase, cultuur of achtergrond is op zich
geen probleem. In de praktijk bestaat dit segment voor een groot deel uit gezinnen met
kinderen. Het welzijn van de kinderen speelt in de woonomgeving dan ook een belangrijke rol.

Wanneer de plaatsing van een biomassacentrale een bedreiging vormt voor het woongenot
door bijvoorbeeld de woonomgeving potentieel ongezond en/of onveilig te maken voor de
kinderen dan wordt het risico op een NIMBY-gevoel aanzienlijk vergroot. De potentiële
omwonenden in dit segment zijn bijzonder gevoelig voor de mening van de meerderheid. Men
gaat over het algemeen mee met het overheersende sentiment maar zal niet snel op de
barricades klimmen. Indien men van mening is dat er geen fatsoensnormen overtreden worden
met betrekking tot overlast en eventueel commercieel belang dan gaat men graag mee in de
plaatsing van een centrale.

Wanneer de biomassacentrale direct profijt oplevert voor de gemeenschap en/of omwonenden
dan is dat voor dit segment een zeer sterk anti-NIMBY argument.

5.4.2

Wantrouwers

Energie uit biomassa
De mensen in dit segment geven net als het segment van de aansluiters aan weinig te weten
over energie uit biomassa. Ook in dit segment is het dus belangrijk om het kennisniveau van
mensen op peil te krijgen. Dit segment is echter vrij kritisch. Men is wel ‘voor’ duurzame energie
en het milieu maar gelooft echter ook dat we als land nog moeten blijven investeren in fossiele
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brandstoffen. Met alleen duurzame energie gaan we het niet redden en worden we te
afhankelijk van het buitenland. In de communicatie moet de investering in energie uit biomassa
in relatie worden gebracht met het totale energiebeleid. Rendement en hergebruik van afval /
restproducten zijn belangrijke argumenten binnen dit segment.

Plaatsing biomassacentrale
Woongenot wordt voor dit segment bepaald door een veilige woonomgeving waarin men zich
geborgen voelt. Men woont graag met mensen uit de eigen groep. Mensen die op dezelfde
manier in het leven staan en die zich bij voorkeur ook in een zelfde levensfase bevinden. Zo
weet je allemaal waar je aan toe bent.

Veranderingen in de woonomgeving beziet men altijd met enig wantrouwen. De potentiële
plaatsing van een biomassacentrale roept in eerste instantie de nodige weerstand op. Deze
weerstand heeft vooral te maken omdat men zich bedreigd voelt in hun veiligheid en
geborgenheid. Wat gaat zo’n centrale betekenen voor mijn rust en veiligheid? Communicatie
moet hier een duidelijk antwoord op geven. Liefst verschaft door een onafhankelijke partij of een
omwonende van een bestaande centrale. Deze groep is namelijk ook meer dan gemiddeld
wantrouwend richting overheid en gemeente. Berichten van mogelijke overlast of een
overduidelijk commercieel belang zal het NIMBY-gevoel van deze groep aanwakkeren.
Uiteindelijk is het moeilijk om het NIMBY-gevoel bij dit segment totaal weg te nemen maar ook
deze groep zal niet snel de barricades op gaan.

5.4.3

Critici

Energie uit biomassa
De mensen binnen dit segment geven aan de meeste kennis van energie uit biomassa te
bezitten. Men is redelijk positief over energie uit biomassa maar geeft daarnaast aan dat men
niet al te veel vertrouwen heeft in het rendement en de energieopbrengst. Men vindt energie uit
biomassa prima als het slim gebeurt. Bijvoorbeeld kleinschalig en dicht bij de bron. Dit is
financieel en qua energie efficiënt en daar spreek je deze groep mee aan. In de communicatie
richting deze groep moet energie uit biomassa onderdeel uitmaken van een groter plan dat ook
meer rendabelere manieren van energievoorziening omvat zoals kernenergie.
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Plaatsing biomassacentrale
Voor het segment van de critici hangt
woongenot samen met de wetenschap dat de
omgeving waarin men woont de status
bevestigt. Men woont graag in een omgeving
waar alles goed geregeld is en waar je
onderling duidelijk afspraken hebt over bijvoorbeeld beheer en parkeren. Waardebehoud en
behoud van status staan centraal. Indien dit potentieel bedreigd wordt door bijvoorbeeld de
plaatsing van een biomassacentrale dan is dit een absoluut NIMBY-argument. Dit geldt des te
meer als men geen inspraak / controle heeft gehad over de plaatsing. Binnen dit segment is
het, nog meer dan in de andere segmenten, essentieel om de potentiële omwonenden goed en
tijdig te informeren en om ze inspraak te geven. De verschafte informatie moet de plaatsing
vanuit meerdere perspectieven benaderen en zo objectief mogelijk zodat men zelf de
mogelijkheid krijgt om een oordeel te vormen. Informatie over rendement is hierbij belangrijk.
Een mogelijk anti-NIMBY argument binnen dit segment is als de centrale een duidelijk
(financieel) voordeel oplevert voor de omwonenden.

5.4.4

Betrokkenen

Energie uit biomassa
Dit segment maakt zich het meeste zorgen om de energievoorziening van Nederland en het
milieu in het algemeen. Duurzaamheid staat dan ook hoog in het vaandel bij deze groep. Men is
ook vaker dan de andere segmenten actief betrokken bij initiatieven rondom duurzame energie.
Binnen dit segment geeft men aan een redelijke kennis te bezitten over energie uit biomassa.
Men is er alleen niet altijd zeker van of energie uit biomassa echt duurzaam is. In de
communicatie richting deze doelgroep is het belangrijk hier een onderbouwd antwoord op te
formuleren.

Plaatsing biomassacentrale
Woongenot binnen dit segment betekent wonen in een omgeving die je inspireert. Men woont
vaak in het centrum van de grote stad. Een omgeving waar altijd iets te beleven is en waar
allerlei soorten mensen door elkaar wonen.
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Sociaal contact zoekt men niet noodzakelijk in de directe woonomgeving.

Belangrijk voor dit segment is dat de plaatsing van de biomassacentrale gebeurt vanuit het
‘juiste’ motief, namelijk een ecologisch bewustzijn. Het is spannend en inspirerend om zoiets in
je directe woonomgeving te hebben. Men vindt het ook fijn om actief betrokken te worden bij
zo’n initiatief. De optie om (financieel) te kunnen participeren is zeker een positief argument
voor deze groep. Binnen dit segment maakt men zich het minst zorgen om eventuele overlast.
Een duidelijk commercieel belang is een gegeven waar deze groep zeker op afhaakt. Een
langzaam en ambtelijk plaatsingsproces van de centrale zal de betrokkenheid van deze groep
ook niet ten goede komen.

5.5

Omwonenden in het kort

Binnen het onderzoek zijn ook omwonenden van bestaande en voorgenomen
biomassacentrales ondervraagd. In totaal hebben 65 respondenten de vragenlijst ingevuld en
hebben we met zeven omwonenden een interview gehouden.

5.5.1

Houding ten opzichte van biomassa en biomassacentrales

Omwonenden van voorgenomen en bestaande biomassacentrales hebben een meer
uitgesproken mening dan niet-omwonenden. Bij de voorgelegde vragen en stelling over
biomassa en biomassacentrales kiest men minder vaak de antwoordmogelijkheden ‘weet niet’
en ‘neutraal’. Aangezien zij al eens in aanraking zijn geweest met het onderwerp is dit een te
verwachten resultaat.

De omwonenden zijn echter niet negatiever in vergelijking met de niet-omwonenden maar ook
niet significant positiever. Wanneer gevraagd wordt of men biomassa een aantrekkelijke
energiebron vindt voor Nederland dan reageert van de omwonenden 65% positief. Bij de nietomwonenden is dit 58%. Op de vraag of men positief is over het bouwen van meer
biomassacentrales antwoord 56% van de omwonenden dat men dit een aantrekkelijk
vooruitzicht vindt tegenover 495 van de niet-omwonenden.

5.5.2

Communicatie omwonenden

De reactie op de komst van een biomassacentrale verschilt wel tussen de groepen. Ook hier is
te zien dat de omwonenden meer uitgesproken in hun mening zijn. Er is zowel een groep
positieven als een groep negatieven te identificeren.
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De groep omwonenden gaat vaker uitzoeken wat er tegen te doen valt (13,5% versus 7,7%),
maar geeft ook vaker aan ‘hoe meer centrales, hoe beter’ (15,4% versus 10,6%). Ook geven ze
vaker aan dat ze het er niet mee eens zijn, maar geen actie ondernemen.

Op de vraag of men inspraak zou willen hebben en daar gebruik van zou maken, antwoorden
de omwonenden veel vaker met ‘ja’ (53,6% versus 38,5%). Deze inspraak is echter niet zozeer
om te proberen de plannen tegen te houden maar juist om positief betrokken te worden bij de
plaatsing van de biomassacentrale.

Hieronder staan een aantal uitspraken van omwonenden over de redenen waarom men graag
inspraak wilt:

‘Het is leuk om samen over iets te beslissen’

‘Ja, op deze manier kan ik niet alleen mijn bijdrage leveren aan een succesvolle plaatsing
maar ook mijn inzicht uitspreken over het betreffende gebied, hij komt immers toch ook vlak
bij mij te staan en dus wil ik er ook wat over te zeggen hebben, hoe deze het beste ingepast
kan worden in de omgeving die ik immers goed ken; hoe minder hij opvalt hoe eerder
mensen de meerwaarde er ook van zien’

‘Lijkt me een interessant proces waarbij ik invloed kan hebben op het resultaat
wil er wel meer van weten, zodat ik ook de wensen van de wijk kan laten horen’

‘Om meer voordeel voor de burger te behalen’
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6.

Advies

In dit hoofdstuk wordt ‘het draaiboek’ geschetst voor de aanpak en inhoud van de communicatie
rondom de plaatsing van een biomassacentrale. Allereerst wordt een algemene aanpak
geschetst die in de meeste situaties toegepast kan worden. Vervolgens gaan we in op de
accentverschillen die je als gemeente of initiatiefnemer kan leggen afhankelijk van ‘het soort’
burgers waarmee je te maken hebt.

6.1

Het algemene draaiboek

Stap 1 : Aankondiging via brief/ lokale krant.
De volgende informatie en vragen moeten in ieder geval beantwoord worden in deze brief /
aankondiging:
•

Wat gaat er mogelijk gebeuren en waarom?

•

Wat zijn de voordelen en voor wie?

•

Data en tijden voor bijeenkomst / presentatie die de gemeente gaat organiseren
nu men het plaatsen van een biomassacentrale in overweging heeft. Men wil
graag bewoners informeren

•

Adres van de website met informatie

•

Contactinformatie

Stap 2: Informatiebijeenkomst (misschien meerderen afhankelijk van hoeveelheid
bewoners)

De informatiebijeenkomst moet zeker de onderstaande onderdelen bevatten en antwoord geven
op de volgende vragen:
•

Uitgebreide presentatie met een onafhankelijk expert aanwezig. In deze
presentatie komen onder andere de volgende zaken aan de orde:
•

Wat gaat er gebeuren, waarom?

•

Hoe werkt biomassa, aan welke installatievariant wordt gedacht,
waarom?

•

Hoe groot wordt het, waar denkt men te plaatsen, waarom daar?

•

Waar komt het afval vandaan dat gebruikt zal worden voor de centrale?

•

Wat zijn de voordelen, voor wie en de nadelen, voor wie?

•

In het geval van belangrijke nadelen; hoe gaat dat ondervangen
worden?
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•

Inventariseren van voor- en nadelen ingebracht door bewoners; de
belangrijkste beloven mee te nemen in de besluitvorming.

•

Eventueel een brochure maken voor de mensen om mee naar huis te
nemen. Mogelijkheid geven om nog verder te reageren op het
gehoorde via een website.

•

Mogelijk uitnodiging plaatsen voor open dag/ excursie naar
vergelijkbare biomassacentrale

Stap 3: Verslag van bijeenkomt en ingebrachte voor en nadelen terugkoppelen op de
website. Uitnodiging voor open dag/excursie plaatsen op de website.
Stap 4: Open dag / excursie
Op deze open dag / excursie is het belangrijk dat de deelnemers vanuit de mond van
experts en plaatselijke omwonenden de mogelijk voor- en nadelen van een centrale te
horen krijgen.

Stap 5: Terugkoppeling
Deze laatste stap is eigenlijk een continu proces totdat de eigenlijke plaatsing van de
centrale een feit is.
•

Na besluitvorming afwegingen helder terugkoppelen (afrondend bericht) via
lokale media en website.

•

Indien nadelen ondervangen kunnen worden of niet gegrond zijn duidelijk
uitleggen hoe en waarom.

6.2

Nadruk in communicatie

Binnen het algemene draaiboek is het belangrijk om accentverschillen te plaatsen afhankelijk
van ‘het soort’ potentiële omwonenden waar je mee te maken hebt (wantrouwers, aansluiters,
critici of betrokkenen). Er zijn verschillende manieren om te achterhalen wie je potentiële
omwonenden zijn. Om te beginnen heb je vaak gevoelsmatig wel een idee met wat voor soort
mensen je te maken hebt. Daarnaast kun je het ook daadwerkelijk uitvragen door middel van
een vragenlijst of kun je gebruik maken van zogenaamde GIS-kaarten waarin de leefstijlen
visueel zijn gemaakt.
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Voorbeeld van een Gis-kaart

Door de ‘juiste’ boodschap te communiceren op de juiste toon maak je een grotere kans om
NIMBY gedrag te voorkomen. Daarnaast maak je de mensen weerbaarder tegen de harde
tegenstanders.

6.2.1

Communicatie binnen de vier segmenten

Aansluiters
Binnen de communicatie moet een duidelijk antwoord geformuleerd worden op wat de
biomassacentrale gaat betekenen voor de gemeenschap/buurt/wijk. Hoe wordt men
gecompenseerd voor eventuele overlast? Wanneer de centrale zorgt voor de verwarming van
een gebouw of faciliteit met een openbare functie dan wordt veel van de overlast al snel geslikt
(binnen grenzen natuurlijk). Daarnaast stelt men er prijs op als de vragen die men stelt ‘gewoon’
beantwoord worden. Men verwacht een duidelijk op: Waarom? Wat? Hoe? Wanneer?

Wantrouwers
Bij deze groep is het van essentieel belang dat men het gevoel krijgt dat ze serieus worden
genomen. Dit kan behaald worden door voldoende aandacht te geven aan hun zorgen. Deze
zullen vooral betrekking hebben op de verstoring van de rust en bedreiging van de veiligheid.
Belangrijk is het om een onafhankelijke onderzoeker/expert aan te trekken die tekst en uitleg
geeft. Daarnaast is de excursie en het contact met andere omwonenden voor deze groep erg
belangrijk. Via deze wegen wordt hopelijk het wantrouwen weggenomen.

Critici
Door middel van cijfers en feiten laten zien dat het ‘slim’ is voor de gemeente en de omgeving
om te investeren in een biomassacentrale. Het moet duidelijk zijn dat het geheel goed
doordacht is.
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Daarnaast proberen de mensen in hun portemonnee te raken door ze de mogelijkheid te geven
aandeelhouder te worden of door goedkopere stroom aan te bieden (what’s in it for me?). Een
belangrijk zorgpunt binnen deze groep is de waardedaling van woning en woonomgeving. Deze
moet op de één of andere manier gewaarborgd of gecompenseerd worden.

Betrokkenen
Binnen de communicatie richting de groep betrokkenen moet duidelijk tot uiting komen dat de
gemeenten en/of initiatiefnemer handelt vanuit bepaalde ambities en idealen waarin milieu en
duurzaamheid centraal staan. Visie is het woord waar het om draait. Het hoeft niet alleen om
een kortetermijnvisie te gaan maar juist een langetermijnvisie is van belang. De mensen binnen
deze groep nemen ook zelf graag een actieve rol op zich. Hier kan op ingespeeld worden door
mensen bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om zelf ook afval in te leveren en ze mee te laten
denken over de plaatsing.

In het plaatje hieronder staat per segment aangegeven wat hun ‘NIMBY-trigger’ is. Met andere
woorden kan er voor zorgen dat men in opstand komt tegen een centrale bij hun in de directe
woonomgeving. Daaronder staat vervolgens aangegeven welke manier van compensatie het
beste aansluit bij de specifieke belevingswereld. Binnen de communicatie kan hier vervolgens
weer op ingespeeld worden.

Tot slot, is het per segment soms wenselijk om binnen het draaiboek een aantal variaties aan te
bieden naast de generieke opzet.
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7.

Onderzoeksverantwoording

Deze verantwoording betreft het onderzoek “NIMBY aspecten van biomassacentrales”, dat in
opdracht van Agentschap NL is uitgevoerd.

Er is een landelijk representatief onderzoek uitgevoerd onder personen van 18 jaar of ouder die
niet in de buurt wonen van een biomassacentrale. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd voor
personen van 18 jaar of ouder die in de buurt van een biomassacentrale wonen.

De onderzoeken zijn uitgevoerd via internet. Voor het landelijk representatieve onderzoek bij
niet-omwonenden heeft een telefonische voorselectie in een omnibus plaatsgevonden. Na een
aantal selectievragen kon men aangeven of men aan de hoofdfase wilde meedoen. Op dat
moment ontvingen zij een e-mail met daarin een unieke link naar de vragenlijst.

De deelnemers aan het onderzoek voor omwonenden zijn rechtstreeks benaderd als men
voldeed aan een omwonendencriterium op basis van de plaats van biomassacentrales.

In een schriftelijke versie van de vragenlijst bestaat deze uit 15 pagina’s. De mediane invultijd
van de internetvragenlijst bedroeg 23 minuten.

Het veldwerk is uitgevoerd van 23 november tot en met 9 december 2010.

7.1

Steekproefbronnen en response

Het representatieve onderzoek is uitgevoerd binnen De Onderzoek Groep van
MarketResponse. De Onderzoek Groep is een aselect tot stand gekomen steekproefkader van
ongeveer 25.000 huishoudens, met daarbinnen circa 55.000 personen, dat representatief is
voor Nederland volgens de Gouden Standaard voor marktonderzoek.

Een aselecte steekproef uit de Onderzoek Groep van 1200 personen van 18 jaar of ouder is
benaderd voor dit onderzoek. In eerste instantie geven 1040 personen aan mee te willen doen
met het onderzoek. Als wordt aangegeven dat men alleen via internet kan meedoen resteren er
1022. Van deze 1022 personen zijn er 765 gestart met de vragenlijst. Hiervan hebben 684
personen de vragenlijst compleet ingevuld in de genoemde veldwerkperiode. Van deze 684
personen geven er 52 aan in de buurt te wonen van een biomassacentrale. Voor de rapportage
zijn in het representatieve bestand 632 personen gebruikt.
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N

%

Bruto benaderd

1200

Voldoet aan selectie

1022

85%

Gestart

765

75%

Netto respons

684

67%

Voor het onderzoek onder omwonenden is als bron het panelbestand van PanelClix gebruikt.
Panelclix heeft personen uitgenodigd in vooraf geselecteerde plaatsen (Wanroij, Sittard,
Geldrop, Norg, Beesterzwaag en Barneveld/Voorthuizen). In totaal zijn in deze plaatsen 313
personen benaderd. In de vragenlijst kon men aangeven of men in de buurt van een
biomassacentrale woont. In totaal zijn 73 personen gestart met de vragenlijst. Daarvan hebben
57 personen de vragenlijst afgemaakt en zijn er 13 omwonenden gevonden.

7.2

Weging

Om op basis van het steekproefonderzoek binnen de Onderzoek Groep uitspraken te doen over
de totale populatie die voldoet aan de selectiecriteria is het van belang dat de steekproef de
juiste verhoudingen weergeeft. Dit betekent dat de steekproef qua samenstelling zoveel
mogelijk moet overeenkomen met het gewogen selectiebestand. Echter, door differentiële nonresponse kan de netto gerealiseerde steekproef qua samenstelling iets afwijken van de
populatie. Om de invloed hiervan op de totaalresultaten te corrigeren zijn de resultaten
gewogen op de variabelen geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte en eigendom woning.

De resultaten die in dit rapport gepresenteerd worden, kunnen worden geprojecteerd op de
totale Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder.

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

43

8.

Bijlage 1 : Factsheets

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

44

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

45

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

46

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

47

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

48

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

49

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

50

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

51

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

52

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

53

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

54

SmartAgent – Betrokkenheid van burgers bij bio-energieprojecten

55

