
PF Omgevingswet

V000

Ga naar: V001 - Welk rapportcijfer zou u uw huidige leefomgeving geven?
Standaard

De toekomstige aanblik van Fryslân

Fijn dat u mee wilt doen aan het onderzoek ‘De toekomstige aanblik van Fryslân’

Met uw bijdrage brengen we deze keer in beeld hoe u denkt over de toekomstige aanblik van Fryslân. Wat vindt u belangrijk aan
uw eigen leefomgeving en wie is hier verantwoordelijk voor? De complete rapportage wordt aan het begin van de zomer

uitgebracht. 

V001

Ga naar: V002 - In hoeverre voelt u zich wel of niet betrokken bij de inrichting van uw leefomgeving?
Standaard

De volgende vragen gaan over uw fysieke leefomgeving, daar bedoelen wij de plek mee waar u woont en leeft.

Welk rapportcijfer zou u uw huidige leefomgeving geven?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V002

Ga naar: V003 - Hieronder staan enkele mogelijke kenmerken van plekken waar u kunt wonen. Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt u het om dichtbij elk van
deze kenmerken te wonen?
Standaard

In hoeverre voelt u zich wel of niet betrokken bij de inrichting van uw leefomgeving?

1 niet betrokken
2
3
4
5
6
7
8
9
10 zeer betrokken



V003

Ga naar: V003b - Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt u de nabijheid van uw werk voor de plek waar u woont?
Standaard

Hieronder staan enkele mogelijke kenmerken van plekken waar u kunt wonen. Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt u
het om dichtbij elk van deze kenmerken te wonen?
 zeer onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk zeer belangrijk
De natuur

Een snelweg

Een treinstation

Een recreatiegebied

Winkels

Culturele voorzieningen

Scholen

Horeca

V003b

Ga naar: V004 - Hieronder ziet u een lijst van mogelijke uitdagingen voor Fryslân in de toekomst. Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt u dat er aandacht is voor
elk van deze uitdagingen?
Standaard

Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt u de nabijheid van uw werk voor de plek waar u woont?

zeer onbelangrijk
onbelangrijk
neutraal
belangrijk
zeer belangrijk
niet van toepassing

V004

Ga naar: V005 - Hoe denkt u dat de volgende aspecten in de provincie Fryslân zich ontwikkelen?
Standaard

De volgende vragen gaan over Fryslân in de toekomst.

Hieronder ziet u een lijst van mogelijke uitdagingen voor Fryslân in de toekomst. Hoe belangrijk of onbelangrijk vindt
u dat er aandacht is voor elk van deze uitdagingen?

 zeer
onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk zeer

belangrijk

ik vind dit geen
uitdaging  
voor de provincie

weet ik
niet

Behoud van Fries landschap

Aanbod van geschikte woningen

Voorzieningen in mijn woonplaats

Openbaar vervoer

Stimuleren van toerisme

Aanwezigheid
recreatiemogelijkheden
Natuur

Verkeersdrukte

Opwekken duurzame energie en
energiebesparing
Geluidshinder

Gezondheid

Veiligheid

Senioren mobiel houden

Snel internet



V005

Ga naar: V007 - Heeft u al iets gehoord over de omgevingswet/omgevingsvisie?
Standaard

Hoe denkt u dat de volgende aspecten in de provincie Fryslân zich ontwikkelen?

 sterk in verkeerde
richting

beetje in verkeerde
richting

beetje in de juiste
richting

sterk in juiste
richting

weet ik
niet

Behoud van Fries landschap

Aanbod van geschikte woningen

Voorzieningen in mijn woonplaats

Openbaar vervoer

Stimuleren van toerisme

Aanwezigheid
recreatiemogelijkheden
Natuur

Verkeersdrukte

Opwekken duurzame energie en
energiebesparing
Geluidshinder

Gezondheid

Veiligheid

Senioren mobiel houden

Snel internet

V007

Ga naar: V008 - Wie vindt u verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw leefomgeving?
Standaard

De omgevingswet

In 2019 gaat in Nederland de nieuwe Omgevingswet in. Doel hiervan is om ruimtelijke projecten makkelijker te maken. Om dit te bereiken worden vele wetten
op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, landschap en natuur gebundeld in één wet. Deze omgevingswet biedt u als
burger uitdrukkelijk de mogelijkheid om zelf initiatieven te ontplooien. U bent immers de belangrijkste gebruiker van uw fysieke leefomgeving. De Provincie en
gemeenten zijn verplicht om voor het eigen grondgebied een Omgevingsvisie vast te stellen. Dit is een integrale visie op de fysieke leefomgeving in Fryslân.
De eventuele initiatieven moeten in lijn liggen met deze omgevingsvisie. Momenteel is de Provincie druk bezig met het vormgeven van deze Omgevingsvisie. 

Heeft u al iets gehoord over de omgevingswet/omgevingsvisie?

Nee, ik heb hier nog niet eerder van gehoord
Ja, maar weet niet precies wat het inhoudt
Ja, en ik weet ook wat het inhoudt

V008

Ga naar: V009c - U heeft aangegeven dat overheden (ten dele) verantwoordelijk zijn voor de inrichting van uw leefomgeving. Wie vindt u hiervoor het meest
verantwoordelijk en wie het minst?
Standaard
Ga naar: V010combi - combie 10 10b
Als V008 is Volledig zelf 

Wie vindt u verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw leefomgeving?

Volledig zelf
Voornamelijk zelf
Gelijke bijdrage van u zelf en overheden
Voornamelijk overheden
Volledig overheden

Anders, namelijk: 



V009c

Ga naar: V010combi - combie 10 10b
Standaard

U heeft aangegeven dat overheden (ten dele) verantwoordelijk zijn voor de inrichting van uw leefomgeving. Wie vindt u
hiervoor het meest verantwoordelijk en wie het minst?
1 = het meest verantwoordelijk, 4 = het minst verantwoordelijk  
U kunt per kolom en rij één cijfer selecteren, een gedeelde plaats is niet mogelijk.

 Meest Minst

 1 2 3 4
Rijk

Provincie

Gemeente

U zelf

Hieronder ziet u een plaatje van een ingevulde vraag, met per rij en kolom één antwoord.

V010combi

Ga naar: V012 - Kunt u aangeven in welke mate u het eens dan wel oneens bent met de onderstaande stellingen?
Standaard

De omgevingswet geeft meer ruimte aan bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om zelf
initiatieven te nemen voor verbetering van hun leefomgeving. Wat vindt u van dit idee?
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het gezamenlijk realiseren van een speeltuin of beheren van de groenvoorziening in uw buurt

zeer slecht
slecht
neutraal
goed
zeer goed
weet ik niet

Kunt u uw antwoord toelichten?
U kunt nog 255 karakters gebruiken



V012

Ga naar: V013 - Op welke manier zou u door de gemeente of provincie betrokken willen worden bij de plannen voor uw leefomgeving?
Standaard

Kunt u aangeven in welke mate u het eens dan wel oneens bent met de onderstaande stellingen?
Het gaat hierbij om ontwikkelingen ten aanzien van de (inrichting van) de fysieke leefomgeving.

 helemaal
oneens oneens niet eens/niet

oneens eens helemaal
eens

weet ik niet/geen
mening

Mijn gemeente houdt voldoende
rekening met mijn wensen
Ik wil betrokken worden bij de
ontwikkelingen in mijn wijk/buurt
Ik wil betrokken worden bij
ontwikkelingen in mijn gemeente
Ik wil betrokken worden bij de
ontwikkelingen in de provincie
Fryslân
Ik vind dat mijn gemeente pas een
beslissing mag nemen over
belangrijke ontwikkelingen als
inwoners van mijn gemeente hebben
kunnen meedenken
Mijn gemeente biedt op dit moment
voldoende mogelijkheden om mee te
praten over ontwikkelingen

V013

Ga naar: V014 - Op welke manier zou u zelf een idee ter verbetering van uw buurt of woonplaats kenbaar willen maken?
Standaard

Op welke manier zou u door de gemeente of provincie betrokken willen worden bij de plannen voor uw leefomgeving?
Meerdere antwoorden mogelijk

Ik wil/hoef niet betrokken te worden bij plannen

Ik wil over de plannen geïnformeerd worden

Ik wil bij de plannen kunnen adviseren

Ik wil nieuwe plannen mee-bedenken

Ik wil gevraagd worden om met eigen plannen te komen

Ik wil zelf (met anderen) plannen maken en aanbieden

Ik wil aan de uitvoering van plannen meewerken

Anders, namelijk: 

V014

Ga naar: V015 - Zou u zelf willen investeren in het verbeteren van uw leefomgeving?
Standaard

Op welke manier zou u zelf een idee ter verbetering van uw buurt of woonplaats kenbaar willen maken?
Meerdere antwoorden mogelijk

Ik zou dit niet doen, ik heb hier geen behoefte aan

Langsgaan bij gemeente

Bij één ambtenaar van de gemeente als contactpersoon

Via bewonersbijeenkomsten

Via een bewoners- of belangenvereniging

Via een e-mail naar een gemeentelijke ideeënbus

Via enquêtes

Via het indienen van een formele zienswijze of bezwaar bij de gemeente

Op de bestaande social media kanalen van de gemeente (Facebook, Twitter)

Op een speciaal social media kanaal voor initiatieven

Via een Whatsapp bericht (Whatsapp-groep)

Anders, namelijk: 



V015

Ga naar: V016 - Stel dat u een initiatief ter verbetering van uw leefomgeving zou willen starten, zou u weten hoe u het aan moet pakken?
Standaard
Ga naar: V017 - Kent u iemand die een initiatief is gestart ter verbetering van zijn of haar leefomgeving?
Als V014 -> Ik zou dit niet doen, ik heb hier geen behoefte aan is aangevinkt 
Ga naar: V017 - Kent u iemand die een initiatief is gestart ter verbetering van zijn of haar leefomgeving?
Als V015 is Nee, daar heb ik geen behoefte aan 

Zou u zelf willen investeren in het verbeteren van uw leefomgeving?
Bijvoorbeeld door in uw vrije tijd te overleggen met buurtbewoners of bijvoorbeeld met elkaar geld te investeren in extra groenvoorziening.

Nee, daar heb ik geen behoefte aan
Ja, ik wil mijn vrije tijd inzetten in een initiatief waar ik zelf achter sta
Ja, ik wil mijn geld investeren in een initiatief waar ik zelf achter sta
Ja, ik wil tijd èn geld investeren in een initiatief waar ik zelf achter sta

Op een andere manier, namelijk: 

V016

Ga naar: V017 - Kent u iemand die een initiatief is gestart ter verbetering van zijn of haar leefomgeving?
Standaard

Stel dat u een initiatief ter verbetering van uw leefomgeving zou willen starten, zou u weten hoe u het aan moet
pakken?

Ja, ik weet precies hoe ik dit aan moet pakken
Nee niet precies, maar ik heb wel een idee
Nee, geen idee waar ik zou moeten beginnen

V017

Ga naar: V018 - Bent u zelf in de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij een initiatief in uw eigen leefomgeving?
Standaard

Kent u iemand die een initiatief is gestart ter verbetering van zijn of haar leefomgeving?

Ja
Nee

V018

Ga naar: V018b - Combie19-20
Standaard
Ga naar: V021 - Zou u betrokken willen zijn bij een initiatief als de gelegenheid zich voordoet?
Als V018 is Nee 

Bent u zelf in de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij een initiatief in uw eigen leefomgeving?

Ja
Nee



V018b

Ga naar: V021 - Zou u betrokken willen zijn bij een initiatief als de gelegenheid zich voordoet?
Standaard
Ga naar: V022 - U heeft aangegeven (nogmaals) betrokken te willen zijn bij een initiatief als de gelegenheid zich voor doet. Door wie zou u hierbij geholpen
willen worden?
Als V018 is Ja 
en 
Als V019 is Ja 
Ga naar: V025 - Als alles zou kunnen, wat zou u dan het liefst veranderen aan uw directe leefomgeving of willen inbrengen als initiatief?
Als V018 is Ja 
en 
Als V019 is Nee 

Zou u dit nogmaals doen als de gelegenheid zich voordoet?

Ja
Nee

Zou u uw antwoord willen toelichten?
U kunt nog 255 karakters gebruiken

V021

Ga naar: V023 - U heeft aangegeven liever niet betrokken te zijn bij een initiatief als de gelegenheid zich voor doet, kunt u de belangrijkste reden geven
waarom?
Als V021 is Nee 
Ga naar: V022 - U heeft aangegeven (nogmaals) betrokken te willen zijn bij een initiatief als de gelegenheid zich voor doet. Door wie zou u hierbij geholpen
willen worden?
Als V019 is Ja 
Ga naar: V022 - U heeft aangegeven (nogmaals) betrokken te willen zijn bij een initiatief als de gelegenheid zich voor doet. Door wie zou u hierbij geholpen
willen worden?
Als V021 is Ja 

Zou u betrokken willen zijn bij een initiatief als de gelegenheid zich voordoet?

Ja
Nee

V022

Ga naar: V025 - Als alles zou kunnen, wat zou u dan het liefst veranderen aan uw directe leefomgeving of willen inbrengen als initiatief?
Standaard

U heeft aangegeven (nogmaals) betrokken te willen zijn bij een initiatief als de gelegenheid zich voor doet. Door wie
zou u hierbij geholpen willen worden?
Meerdere antwoorden mogelijk

Gemeente

Provincie

Adviesbureau
Lokale maatschappelijke organisaties (bv. Doarpswurk, Sport Fryslân, Keunstwurk, Landschapsbeheer
etc.)
Dorpsbelang

Anders, namelijk: 



V023

Ga naar: V025 - Als alles zou kunnen, wat zou u dan het liefst veranderen aan uw directe leefomgeving of willen inbrengen als initiatief?
Standaard

U heeft aangegeven liever niet betrokken te zijn bij een initiatief als de gelegenheid zich voor doet, kunt u de
belangrijkste reden geven waarom?

Ik ben te jong
Ik ben te oud
Geen geld
Door mijn gezondheid/beperking
Ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken
Geen zin / geen tijd
Ik vind dit een taak voor de gemeente
Anderen doen dit al

Andere reden, namelijk 

Weet ik niet

V025

Ga naar: V100E - Tot slot nog een paar vragen over wat u van deze vragenlijst vond:
Standaard

Als alles zou kunnen, wat zou u dan het liefst veranderen aan uw directe leefomgeving of willen inbrengen als
initiatief?
U kunt nog 255 karakters gebruiken



V100E

Ga naar: V999 - Bedankt voor het invullen
Standaard

Tot slot nog een paar vragen over wat u van deze vragenlijst vond:

Vond u het onderwerp van deze vragenlijst interessant?

Helemaal niet interessant
Niet interessant
Neutraal
Interessant
Heel interessant

Vond u het makkelijk of moeilijk om de vragen te beantwoorden?

Heel moeilijk
Moeilijk
Neutraal
Makkelijk
Heel makkelijk

Vond u het plezierig om de vragen te beantwoorden?

Zeer onplezierig
Onplezierig
Neutraal
Plezierig
Zeer plezierig

Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst?
U kunt nog 255 karakters gebruiken

Nee, ik heb geen opmerkingen.

V999

Einde Vragenlijst

 

Namens het Fries Sociaal Planbureau hartelijk dank voor het invullen! Wij gaan aan de slag met uw antwoorden en verwachten de
rapportage aan het begin van de zomer. Deze zal dan uiteraard naar u worden gestuurd.

 

Uw antwoorden zijn nu opgeslagen en u kunt deze pagina verlaten.

 

Team Panel Fryslân


