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Samenvatting
Duurzaamheid
Op vraag "1 Welke van de onderstaande begrippen vallen volgens uw bedrijf (het meest) onder het
thema duurzaamheid?" antwoordt 70% van de respondenten: "Afvalscheiding". Zie pagina 7.
Op vraag "2.1 In hoeverre vindt uw bedrijf het belangrijk of onbelangrijk dat de gemeente Beesel
bezig is met duurzaamheid?" antwoordt in totaal 77% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". In
totaal antwoordt 5% van de respondenten: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (56%) is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie
pagina 9.
Vraag "3 Welk van onderstaande thema's vindt uw bedrijf het belangrijkst wanneer het gaat over
duurzaamheid in de gemeente Beesel? Maak een top 5 bezien vanuit uw bedrijf"
Kan op verschillende manieren worden geanalyseerd, namelijk: op basis van de gemiddelde score en
op basis van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats wordt gezet.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top drie naar voren:
1. Sociale duurzaamheid (2,6)
1. Duurzame energie (2,6)
3. Biodiversiteit en klimaatadaptie (3,2)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top
drie naar voren:
1. Sociale duurzaamheid (31%)
2. Duurzame energie (25%)
3. Biodiversiteit en klimaatadaptie (22%)
Zie pagina 10.
Op vraag "4.1 Als gemeente Beesel willen we ook duurzame energie lokaal opwekken. Wat vindt uw
bedrijf daar van?" antwoordt in totaal 70% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal
antwoordt 3% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie
pagina 11.
Op vraag "5 Wat vindt uw bedrijf belangrijk als het gaat om het opwekken van duurzame elektriciteit
(zon en wind) in onze gemeente?" antwoordt 54% van de respondenten: "Windenergie mag niet te
veel overlast veroorzaken door geluid en/of slagschaduw". Eenzelfde percentage antwoordt "Het
mag niet ten koste gaan van de lokale natuur". Zie pagina 12.
Op vraag "6 Op welke manier zou uw bedrijf willen meedoen met de opwekking van duurzame
elektriciteit (zon en wind) in onze gemeente?" antwoordt 37% van de respondenten: "We kunnen
hier nog geen oordeel over geven, omdat we niet weten wat er komt en wat er kan". Zie pagina 13.
Op vraag "7.1 Wat vindt uw bedrijf ervan dat we onze gebouwen in de toekomst aardgasvrij gaan
verwarmen?" antwoordt in totaal 29% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt
20% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie
pagina 14.
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Vraag "7.1.1 Wat vindt uw bedrijf belangrijk bij de overstap naar aardgasvrije gebouwde omgeving,
wat dus ook voor uw eventuele bedrijfsgebouw(en) en bedrijfsprocessen kan gelden? Maak een top
3 bezien vanuit uw bedrijf" Kan op verschillende manieren worden geanalyseerd, namelijk: op basis
van de gemiddelde score en op basis van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats wordt gezet.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top drie naar voren:
1. Dat het alternatief voor aardgas betaalbaar is (2,4)
2. Dat de toekomstige energielasten niet hoger zijn dan de huidige (3,0)
3. De duurzaamheid van het alternatief voor aardgas (3,4)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top
drie naar voren:
1. Dat het alternatief voor aardgas betaalbaar is (44%)
2. Dat de toekomstige energielasten niet hoger zijn dan de huidige (15%)
3. De vrijheid om het alternatief voor aardgas zelf te kiezen (11%)
Zie pagina 15.
Op vraag "8 Alles wat we aan energie besparen, hoeven we niet (lokaal) op te wekken. Wat heeft uw
bedrijf nodig om (nog) meer energie te besparen?" antwoordt 23% van de respondenten: "Meer
informatie over de financierings- en subsidieregelingen". Eenzelfde percentage antwoordt "Wij huren
en wachten op onze verhuurder". Zie pagina 17.
Op vraag "9 Heeft uw bedrijf voldaan aan de informatieplicht energiebesparing?" antwoordt 52% van
de respondenten: "Ja". Zie pagina 18.
Op vraag "9.1 Waarom heeft uw bedrijf hier (nog) niet aan voldaan?" antwoordt 50% van de
respondenten: "Wij zijn niet op de hoogte van de informatieplicht". Eenzelfde percentage antwoordt
"Anders". Zie pagina 19.
Circulaire economie
Op vraag "11 Wat doet uw bedrijf aan circulaire economie?" antwoordt 66% van de respondenten
met een antwoord. Zie pagina 21.
Biodiversiteit en Klimaatadaptatie
Op vraag "16 Welke van onderstaande maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en/of
biodiversiteit moet de gemeente Beesel naar uw mening, voor uw bedrijf, nemen?" antwoordt 46%
van de respondenten: "Meer bomen in de bebouwde kom en/of in het buitengebied". Zie pagina 26.
Duurzaamheid voor uw bedrijf, gevestigd in de gemeente Beesel
Op vraag "19 Speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een rol in uw bedrijfsvoering?"
antwoordt 48% van de respondenten: "Ja, door:". Zie pagina 30.
Op vraag "20 Op een schaal van 1 tot 10, hoe duurzaam vindt u uw bedrijf?" antwoordt 30% van de
respondenten: "7". Eenzelfde percentage antwoordt "8". Zie pagina 31.
Op vraag "21 Van wie zou uw bedrijf graag hulp willen om (nog) duurzamer te ondernemen?"
antwoordt 48% van de respondenten: "We heb geen hulp nodig om (nog) duurzamer te
ondernemen". Zie pagina 32.
Bij vraag "21.1 Hoe kan de gemeente Beesel uw bedrijf helpen om (nog) duurzamer te
ondernemen?" komen meerdere antwoorden even vaak voor (33%). Zie pagina 33.
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Op vraag "22 Hoe wilt uw bedrijf geïnformeerd worden over duurzaamheid in de gemeente Beesel?"
antwoordt 41% van de respondenten: "Website duurzaam.beesel.nl". Zie pagina 34.
Op vraag "23 Hoe wilt uw bedrijf betrokken worden bij het thema duurzaamheid (door de
gemeente)?" antwoordt 33% van de respondenten: "Weet niet". Zie pagina 35.
Op vraag "24 Heeft uw bedrijf nog andere wensen of opmerkingen over duurzaamheid in de
gemeente Beesel die niet zijn behandeld in de vragenlijst?" antwoordt 89% van de respondenten:
"Nee". Zie pagina 36.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Duurzaamheid
Duurzaamheid in de gemeente Beesel
Duurzame energie
Schone en slimme mobiliteit
Circulaire economie
Biodiversiteit en Klimaatadaptatie
Sociale duurzaamheid
Duurzaamheid voor uw bedrijf, gevestigd in de
gemeente Beesel
Afsluitende vragen
25 juni 2021 tot 10 juli 2021
53
40
15,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6 september 2021

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±15,5%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•

Op 25 juni 2021 is de enquête met een begeleidend schrijven naar bedrijven in Beesel gestuurd.
Op 5 juli 2021 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
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1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
In deze rapportage zijn rankingvragen opgenomen. Hierbij hebben respondenten een ranking
aangebracht op verschillende antwoordmogelijkheden. Een leeswijzer voor deze grafieken is
hieronder opgenomen.

80%
70%
60%

1,9

50%

De gemiddelde score
(hoe lager hoe beter)

1 = % als 1ste genoemd
2 = % als 2de genoemd
3 = % als 3de genoemd, etc.

2,4
2,7

40%
30%

3

20%

2

10%

1

0%
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

LET OP! Een laag gemiddelde betekent dat het antwoord vaak (op de eerste plaats) in de top 3 of top
5 is genoemd. Bij een top 3 is het hoogst (slechtst) mogelijke gemiddelde een 4. Bij een top 5 is dit
een 6. Dit komt doordat antwoorden die niet in een top 3 worden meegenomen wel worden
meegenomen in de berekening van het gemiddelde (respectievelijk met waarde 4 of 6).
De resultaten kunnen op drie manieren worden geïnterpreteerd:
1. op basis van het gemiddelde
2. op basis van hoe vaak een antwoord opgenomen is in de top 3 of top 5
3. op basis van hoe vaak een antwoord op ‘1’ is gezet
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2. Resultaten
2.1 Duurzaamheid

1 Welke van de onderstaande begrippen vallen volgens uw bedrijf (het
meest) onder het thema duurzaamheid?
(Meerdere antwoorden mogelijk. Selecteer maximaal 5 antwoorden.)

Aardgasvrije bedrijfspanden en bedrijfsprocessen

3%

Afvalscheiding

70%

Behoud van biodiversiteit (de veelheid aan planten- en
dierensoorten)

25%

Beperken van voedselverspilling

45%

Duurzame energie opwekking zoals zonne-energie en
windenergie
Elektrisch rijden en medewerkers stimuleren om met het
OV en fiets te komen

(n=40)
58%

20%

Energiebesparing

68%

Gezonde kantine (vegetarisch en veganistisch eten)

10%

Het delen van spullen en materialen (bijvoorbeeld de
krant, de auto of productiemiddelen)
Klimaatadaptatie: meer groen in en om het bedrijf,
regenwater niet meer op het riool laten uitkomen

13%
28%

Lokaal kopen

45%

Luchtkwaliteit

28%

Recyclen

53%

Sociale duurzaamheid: iedereen moet mee kunnen doen

38%

Tweedehands spullen en materialen kopen

13%

Verminderen van CO2 uitstoot

35%

Waterbesparing

25%

Anders
Weet niet

8%
0%

Op vraag "1 Welke van de onderstaande begrippen vallen volgens uw bedrijf (het meest) onder het
thema duurzaamheid?" antwoordt 70% van de respondenten: "Afvalscheiding".
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Anders
•
•
•

Kern energie
Veel minder lichtterreur door de hoeveelheid licht/lampen in de nacht in openbare
buitenruimten
Zonder reiniging middelen alleen met water
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2.1 In hoeverre vindt uw bedrijf het belangrijk of
onbelangrijk dat de gemeente Beesel bezig is met
duurzaamheid?
Zeer belangrijk

21%

Belangrijk

56%

Neutraal

18%

Onbelangrijk

3%

Zeer onbelangrijk

3%

Geen mening / Weet niet

(n=39)

0%

Op vraag "2.1 In hoeverre vindt uw bedrijf het belangrijk of onbelangrijk dat de gemeente Beesel
bezig is met duurzaamheid?" antwoordt in totaal 77% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". In
totaal antwoordt 6% van de respondenten: "(zeer) onbelangrijk".
Het meest gekozen antwoord (56%) is: "Belangrijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal

•

Vergroten van de duurzaamheid mag in principe niet gepaard gaan met een
lastenverzwaring voor de burger en de bedrijven. Wanneer de overheid
duurzaamheid belangrijk vind dan mogen ze (zonder lastenverzwaring naar de
burger/bedrijf door te berekenen) deze duurzaamheid verbeteren.

Zeer
onbelangrijk

•

Als Ondernemer het meest haalbare creeren vwb duurzaamheid , en wel met
de maximale middelen die je hebt en verantwoord kunt inzetten.
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3 Welk van onderstaande thema's vindt uw bedrijf het belangrijkst wanneer
het gaat over duurzaamheid in de gemeente Beesel? Maak een top 5 bezien
vanuit uw bedrijf
(Door op de vierkantjes te klikken kunt u de thema's een cijfer geven. Plaats een 1 bij het thema dat
volgens uw bedrijf het belangrijkst is, een 2 bij het daaropvolgende thema etc. Wanneer u op 'Weet
niet' of 'Geen voorkeur' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)
(n=32)

100%
90%
80%
70%

2,6

2,6

60%
50%
40%

3,3

3,2

Circulaire
economie

Biodiversiteit en
klimaatadaptatie

3,9

30%
20%
10%
0%
Sociale
duurzaamheid

Duurzame energie Schone en slimme
mobiliteit
1

2

3

4

5

Vraag "3 Welk van onderstaande thema's vindt uw bedrijf het belangrijkst wanneer het gaat over
duurzaamheid in de gemeente Beesel? Maak een top 5 bezien vanuit uw bedrijf"
Kan op verschillende manieren worden geanalyseerd, namelijk: op basis van de gemiddelde score en
op basis van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats wordt gezet.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top drie naar voren:
1. Sociale duurzaamheid (2,6)
1. Duurzame energie (2,6)
3. Biodiversiteit en klimaatadaptie (3,2)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top
drie naar voren:
1. Sociale duurzaamheid (31%)
2. Duurzame energie (25%)
3. Biodiversiteit en klimaatadaptie (22%)
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4.1 Als gemeente Beesel willen we ook duurzame energie
lokaal opwekken. Wat vindt uw bedrijf daar van?
Zeer positief

24%

Positief

46%

Neutraal
Negatief

(n=37)

27%
3%

Zeer negatief

0%

Geen mening / Weet niet

0%

Op vraag "4.1 Als gemeente Beesel willen we ook duurzame energie lokaal opwekken. Wat vindt uw
bedrijf daar van?" antwoordt in totaal 70% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal
antwoordt 3% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Neutraal

•

We hoeven niet overalwindmolens e.d. te hebben. Per gemeente lijkt me niet ideaal,
wel per grotere eenheid
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5 Wat vindt uw bedrijf belangrijk als het gaat om het opwekken van
duurzame elektriciteit (zon en wind) in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Mijn bedrijf wil de mogelijkheid hebben/krijgen om in de gemeente Beesel
de eigen benodigde energie zelf duurzaam op te wekken (op dak, op eigen
terrein of elders in de gemeente)

37%

Windenergie mag niet te veel overlast veroorzaken door geluid en/of
slagschaduw

54%

Zonne-energie mag niet leiden tot schittering van de panelen en dus
moeten er bomen of struiken omheen staan

34%

Bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen boven parkeerplaatsen of tegen
geluidswal
Zonne-energie wordt vooral opgewekt door zonnepanelen op daken te
leggen of door zonnepanelen te plaatsen op plekken die ook nog een ander
doel hebben (bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen op een geluidswand)

51%
37%

Het moet een lokaal initiatief zijn; de winsten moeten lokaal terugvloeien

6%

Het moet de gemeente geld opleveren

20%

Het mag de gemeente geen geld kosten
Ondernemers moeten mee kunnen profiteren; de lusten en lasten moeten
eerlijk verdeeld zijn

43%
54%

Het mag niet ten koste gaan van de lokale natuur

Andere voorwaarde(n)

3%

Ik heb geen voorwaarden

3%

Weet niet

(n=35)

46%

0%

Op vraag "5 Wat vindt uw bedrijf belangrijk als het gaat om het opwekken van duurzame elektriciteit
(zon en wind) in onze gemeente?" antwoordt 54% van de respondenten: "Windenergie mag niet te
veel overlast veroorzaken door geluid en/of slagschaduw". Eenzelfde percentage antwoordt "Het
mag niet ten koste gaan van de lokale natuur".

Andere voorwaarde(n)
•

Windenergie is een term die meteen geschrapt moet worden uit alle plannen, geen plaats voor,
onzinig om dat te onderzoeken

Toelichting
•

Kijk wat redelijkerwijs haalbaar is.
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6 Op welke manier zou uw bedrijf willen meedoen met de opwekking
van duurzame elektriciteit (zon en wind) in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Er wordt al duurzame elektriciteit opgewekt bij het bedrijf

17%

Er zijn plannen om op korte termijn duurzame elektriciteit
op te wekken bij het bedrijf

17%

(n=35)

Wij willen actief deelnemen door mee te denken met
bijvoorbeeld energiecoöperatie

6%

Wij zijn eigenaar van veel grond en willen wel grond
inbrengen voor een zonneweide of windturbine

6%

Wij willen wel deelnemen in een wind- of zonnepark door
een aandeel te nemen en daar een financieel rendement op
te krijgen
Als het wind- of zonnepark bij ons in de buurt ligt, gaan we
ervan uit dat er een omgevingsfonds komt waaruit
activiteiten of maatregelen voor de omgeving betaald
kunnen worden

17%

11%

We kunnen hier nog geen oordeel over geven, omdat we
niet weten wat er komt en wat er kan

We hebben geen behoefte om mee te doen aan de opwek
van duurzame energie

37%

9%

Op vraag "6 Op welke manier zou uw bedrijf willen meedoen met de opwekking van duurzame
elektriciteit (zon en wind) in onze gemeente?" antwoordt 37% van de respondenten: "We kunnen
hier nog geen oordeel over geven, omdat we niet weten wat er komt en wat er kan".
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7.1 Wat vindt uw bedrijf ervan dat we onze gebouwen in de
toekomst aardgasvrij gaan verwarmen?
Zeer positief

9%

Positief

20%

Neutraal
Negatief

46%
9%

Zeer negatief
Niet van toepassing / Weet niet

(n=35)

11%
6%

Op vraag "7.1 Wat vindt uw bedrijf ervan dat we onze gebouwen in de toekomst aardgasvrij gaan
verwarmen?" antwoordt in totaal 29% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt
20% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Positief

•

Wij hebben bij elke investering / verbouwing het maximale gedaan vwb
duurzaamheid. Het moet echter wel betaalbaar blijven en er zal daarvoor uit
rendement terug moeten vloeien bij elke investering. Helaas huren wij het pand, en
is investering op lange termijn niet rendabel mits de eigenaar hierin mee wil
denken. Ik vind dan ook de de overheid eigenaren moet overtuigen om samen met
de huurder hier afspraken over te maken zodat je een win win situatie krijgt.

Neutraal

•

Niet te snel achter iedere rage meelopen

Zeer
negatief

•

Aardgas vrij bestaat niet en wordt ten koste van alles er toch doorheen geduwd.
lasten komen voor de bewoners en bedrijven.
Kijk en even over de grenzen. dit is een Europese kwestie. In Duitsland wordt
subsidie verstrekt om op aardgas over te gaan!!!!!
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7.1.1 Wat vindt uw bedrijf belangrijk bij de overstap naar aardgasvrije
gebouwde omgeving, wat dus ook voor uw eventuele bedrijfsgebouw(en) en
bedrijfsprocessen kan gelden? Maak een top 3 bezien vanuit uw bedrijf
70%
60%

2,4

50%
40%

3,0

30%

(n=27)
3,4

20%

3,5

3,5
3,7

10%

3,9
4,0

3,9

3,8

3,9

3,9

3,8

4,0

1

2

Niet van toepassing

Anders

Omdat wij huren, hebben wij hierover niet zoveel
te zeggen

Het gemak van de overstap, dat wij daarbij
geholpen worden en er geen gedoe mee hebben

Het comfort van het alternatief

Dat het technisch ook allemaal kan, ik wacht de
innovaties liever nog even af

De vrijheid om het alternatief voor aardgas zelf te
kiezen

Dat de temperatuur van het alternatief hoog
genoeg is voor verwarmen en/of bedrijfsprocessen

De mogelijkheid om het gezamenlijk op het
bedrijventerrein te doen

De mogelijkheid om het samen met mijn buurt te
doen

De mogelijkheid om het samen met mijn buren te
doen

De duurzaamheid van het alternatief voor aardgas

Dat de toekomstige energielasten niet hoger zijn
dan de huidige

Dat het alternatief voor aardgas betaalbaar is

0%

3

Vraag "7.1.1 Wat vindt uw bedrijf belangrijk bij de overstap naar aardgasvrije gebouwde omgeving,
wat dus ook voor uw eventuele bedrijfsgebouw(en) en bedrijfsprocessen kan gelden? Maak een top
3 bezien vanuit uw bedrijf" Kan op verschillende manieren worden geanalyseerd, namelijk: op basis
van de gemiddelde score en op basis van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats wordt gezet.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top drie naar voren:
1. Dat het alternatief voor aardgas betaalbaar is (2,4)
2. Dat de toekomstige energielasten niet hoger zijn dan de huidige (3,0)
3. De duurzaamheid van het alternatief voor aardgas (3,4)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top
drie naar voren:
1. Dat het alternatief voor aardgas betaalbaar is (44%)

15

2. Dat de toekomstige energielasten niet hoger zijn dan de huidige (15%)
3. De vrijheid om het alternatief voor aardgas zelf te kiezen (11%)

Anders
•

Ons bedrijf zit al niet meer aangesloten op het gas

Toelichting
•

Niet achter iedere rage aan rennen.
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8 Alles wat we aan energie besparen, hoeven we niet (lokaal)
op te wekken. Wat heeft uw bedrijf nodig om (nog) meer
energie te besparen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Energieadvies

13%

Meer informatie over de technische maatregelen
Meer informatie over de financierings- en
subsidieregelingen
Een fysiek loket in onze gemeente, waar wij met
onze vragen terecht kunnen
Een digitaal gemeenteloket, waar wij met onze
vragen terecht kunnen

3%

We hebben behoefte aan collectieve inkoopacties

3%

23%

3%

Anders
Wij hebben al alle mogelijkheden om het bedrijf te
verduurzamen uitgevoerd
Wij hebben geen behoefte, want wij gaan verhuizen
of ons bedrijf beëindigen

(n=30)

7%

10%
13%
0%

Wij huren en wachten op onze verhuurder

23%

Ons bedrijf is al aardgasvrij

13%

Wij hebben niets nodig
Weet niet

20%
7%

Op vraag "8 Alles wat we aan energie besparen, hoeven we niet (lokaal) op te wekken. Wat heeft uw
bedrijf nodig om (nog) meer energie te besparen?" antwoordt 23% van de respondenten: "Meer
informatie over de financierings- en subsidieregelingen". Eenzelfde percentage antwoordt "Wij huren
en wachten op onze verhuurder".

Anders
•
•
•

Onzinnige stelling! De wind waait en de zon schijnt.......
Veel stappen al lang uitgevoerd, rest volgt als economisch en technisch goed mogelijk is
Zie vorige vraag, win win huurder / eigenaar

Toelichting
•

We wachten de mogelijkheden af
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9 Heeft uw bedrijf voldaan aan de informatieplicht energiebesparing?
Verbruikt uw bedrijf of organisatie per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas? Dan bent u op
grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met
een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.
Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wet
milieubeheer-inrichting had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.
Dat doet u in het eLoket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Ja

Nee

Weet niet

52%

(n=29)

14%

34%

Op vraag "9 Heeft uw bedrijf voldaan aan de informatieplicht energiebesparing?" antwoordt 52% van
de respondenten: "Ja".
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9.1 Waarom heeft uw bedrijf hier (nog) niet aan voldaan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Wij hebben hier geen tijd voor

(n=4)

25%

Wij zijn niet op de hoogte van de informatieplicht

50%

Anders

50%

Weet niet

25%

Op vraag "9.1 Waarom heeft uw bedrijf hier (nog) niet aan voldaan?" antwoordt 50% van de
respondenten: "Wij zijn niet op de hoogte van de informatieplicht". Eenzelfde percentage antwoordt
"Anders”.

Anders
•
•

Lager verbruik
Minder regels was het toch wat ondernemers beloofd was door het kabinet
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2.2 Schone en slimme mobiliteit
10. Waar heeft uw bedrijf behoefte aan als het gaat om schone en slimme mobiliteit?

10. Waar heeft uw bedrijf behoefte aan als het gaat om
schone en slimme mobiliteit?
10.5 Er is behoefte om meer gebruik te maken van
elektrisch rijden of openbaar vervoer om daarmee 4%7%
de CO2-uitstoot te verminderen
10.4 Er is behoefte aan (meer)
deelauto’s/deelfietsen zodat werknemers minder
gebruik maken van de auto als vervoermiddel

18%

43%

(n=29)

29%

7% 7%

57%

29%

14%

57%

29%

10.3 Meer scholing voor mensen die niet goed
overweg kunnen met elektrische fiets en/of het
openbaar vervoer
10.2 Er is behoefte aan het verder verbeteren van
fietspaden en fietsenstallingen zodat meer mensen
gebruik maken van de (elektrische) fiets voor woon/werkverkeer

11%

10.1 Er is behoefte aan openbare laadvoorzieningen
voor medewerkers van ons bedrijf

10% 14%

25%

7%

39%

52%

18%

24%

Een sterke behoefte
Enige behoefte
Op dit moment geen behoefte, maar wellicht in de toekomst wel
Geen behoefte
Niet van toepassing / Weet niet

Toelichting
Geen
behoefte

•

Wagenpark waarvan de medewerkers gebruik kunnen maken, tijdens werktijd,
is reeds elektrisch
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2.3 Circulaire economie
11 Wat doet uw bedrijf aan circulaire economie?
In een circulaire economie gaan we zuiniger om met grondstoffen. We houden al in de ontwerpfase
rekening met hergebruik van het product in de toekomst, gebruiken zo min mogelijk nieuwe
grondstoffen en we hergebruiken zo veel mogelijk grondstoffen en materialen. Dit draagt bij aan het
verlagen van de CO2-uitstoot.

Antwoord

66%
(n=29)

Wij doen niets

17%

Weet niet

17%

Op vraag "11 Wat doet uw bedrijf aan circulaire economie?" antwoordt 66% van de respondenten
met een antwoord.

Antwoord
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval is tot een minimum gereduceerd en wordt hergebruikt en alles gescheiden
Afval scheiden (2x)
Afval scheiding
Afvalscheiding
Al ons afval wordt opnieuw gebruikt
Alles in de imkerij is herbruikbaar. Vanuit de webshop hou ik rekening met verpakkingen welke
verzonden worden.
Duurzame investeringen
In voorbereiding
Materiaal kan hergebruikt worden
Nvt
Op kleine schaal hergebruiken we zoveel als mogelijk is
Recycling van accu's
Slim ontworpen producten vergen minder opslag en tranport
Veel, recycling is hoofd-activiteit van ons bedrijf
Voor ons nvt , wij produceren geen producten. Dat doet onze organisatie waar we inkopen wel.
Wij recyclen glazen potjes
Wil wel maar worden weer afgekeurd door de Welstandcommissie!
Zoveel mogelijk afval scheiden
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12. Op schaal van 1 tot 5, in welk mate is uw bedrijf bezig
met onderstaande ontwikkelingen? (1 = weinig en 5 = veel)
(n=28)
12.6 We zijn bezig om kennis te vergaren over
4%4% 14% 4% 14%
circulaire businessmodellen
12.5 We zijn bezig om te kijken hoe we de
4% 11% 11% 14% 4%
levensduur van apparatuur kunnen verlengen
12.4 Afvalstromen uit ons productieproces zijn
grondstoffen voor andere bedrijven
12.3 We maken gebruik van afvalstromen in ons
productieproces

11% 4%4% 14%

11% 4% 11% 11%

12.2 We zijn bezig met de ontwikkeling van circulair
4%4% 11% 4%7%
productontwerp
12.1 Gebruik van minder grondstoffen in het
4%7% 14% 7%
productieproces

1

2

3

4

5

61%

57%

68%

64%

71%

68%

Niet van toepassing / weet niet
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13. In welke mate heeft u behoefte aan onderstaande
ontwikkelingen?
(n=27)
13.3 Ophalen, scheiden en laten verwerken van
huishoudelijke afvalstromen in uw bedrijf (denk aan
4%
groente- en fruitafval, plastic verpakkingsmateriaal,
drankpakjes) door de gemeente

13.2 Een platform in onze gemeente of regio waarop
het mogelijk is om reststromen aan te bieden of af te
nemen

13.1 Uitwisseling van kennis over circulair
productontwerp en circulaire businessmodellen met
bedrijven binnen de gemeente Beesel

Grote behoefte

Enige behoefte

23%

42%

30%

15%

Geen behoefte

30%

37%

31%

41%

48%

Niet van toepassing / weet niet

Toelichting
Geen behoefte

•

Alle afval gaat gescheiden de deur uit

Niet van toepassing /
weet niet

•

Restafval zoals groenten en fruit wordt door ons al verdeeld onder
afnemers zoals dierenparkjes enz.
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2.4 Biodiversiteit en Klimaatadaptatie
14. In hoeverre merkt uw bedrijf iets van de klimaatveranderingen?

14. In hoeverre merkt uw bedrijf iets van de
klimaatveranderingen?
14.4 De afname van biodiversiteit 4% 7%

11%

29%

14.3 Extreme hitte 4% 11%

14.2 Wateroverlast 4% 7%

14.1 Extreme droogte

In extreme mate

7%

In grote mate

32%

50%

In enige mate

18%

18%

29%

29%

(n=28)

32%

36%

Nauwelijks

Helemaal niet

11%

7%

21%

7%

21%

7%

Weet niet

Toelichting
In extreme
mate

•

Als imker leef ik met, door en voor de natuur. Alle weersextremen zijn dan ook
duidelijk waarneembaar bij de bijenvolken.
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15. Welk van de volgende maatregelen neemt uw bedrijf al
of zou u willen nemen door de verandering van het klimaat
en/of afname van biodiversiteit?
15.5 Bedrijfsprocessen aanpassen om CO2 te
verminderen
15.4 Bewuster de keuze maken om wel of niet de
auto te gebruiken of te vliegen

15.3 Opvangen van regenwater
15.2 Mijn bedrijfsterrein geschikt maken voor dieren
en insecten (bijv. door plaatsen nestkastjes of meer
bloemen en struiken)
15.1 Meer groen op mijn bedrijfsterrein voor koelte
en schaduw

(n=27)
22%
11%

22%

37%

33%

37%

41%

15%

15%

37%

19%

15%

7% 15%

7% 11%

Deze maatregel neem ik al

Deze maatregel zou ik willen nemen

Aan deze maatregel heb ik geen behoefte

Niet van toepassing op mijn situatie

7%

26%

33%

4%

4%

41%

37%

4%

Weet niet

Toelichting
Niet van toepassing op mijn situatie

•

Heeft geen prioriteit
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In voorgaande vragen hebben we u gevraagd naar maatregelen die uw bedrijf heeft
genomen of wilt nemen. Graag willen we ook weten wat uw bedrijf van de gemeente
verwacht op het gebied van klimaatadaptatie en/of biodiversiteit.

16 Welke van onderstaande maatregelen op het gebied van
klimaatadaptatie en/of biodiversiteit moet de gemeente Beesel naar
uw mening, voor uw bedrijf, nemen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ecologisch beheer gemeentelijk groen (bijvoorbeeld minder
vaak maaien zodat er meer en langer bloemen blijven
staan)

42%

Meer groenvoorzieningen
Meer bomen in de bebouwde kom en/of in het
buitengebied

46%

Meer bomen en groenvoorzieningen op het
bedrijventerrein

35%

Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

27%

Nest-, schuil-, en voedergelegenheid in openbare ruimte
voor vogels, insecten en kleine zoogdieren (egels,
eekhoorns, vleermuizen, etc.)

31%

Meer schaduwrijke rustplekken creëren

35%

Meer natuur(gebiedjes) ontwikkelen

31%

Wij vinden andere maatregelen belangrijk

19%

De gemeente hoeft hiertoe geen maatregelen te nemen

19%

Weet niet

(n=26)

38%

15%

Op vraag "16 Welke van onderstaande maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en/of
biodiversiteit moet de gemeente Beesel naar uw mening, voor uw bedrijf, nemen?" antwoordt 46%
van de respondenten: "Meer bomen in de bebouwde kom en/of in het buitengebied".

Wij vinden andere maatregelen belangrijk
•
•

Beter zorgen dat het al aanwezige groen binnen de bebouwde kom beter wordt gesnoeid en
minder overlast oplevert.
Burgerbos initiatieven ontplooien
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•
•
•

De hierboven geschetste maatregelen zijn wat mij betreft allemaal wel goed, echter het
onderhoud cq bijhouden van het huidige groen in de gemeente is al zeer slecht. Als we het
huidige groen goed onderhouden en verzorgen is er mi niet meer groen nodig.
Erik
Inzetten op meer vogelkastjes zodat de processierups niet of minder gespoten hoeft te worden.
Dit kost alle rupsen in eikenbomen het leven!

Toelichting
•
•

De gemeente zorgt zelf voor onbegaanbare trottoirs en groen dat boven fietsstroken hangt.
Ook zijn er genoeg particulieren die klagen dat hun dakgoten dicht zitten door bladeren van
overhangende bomen.
Voor ons niet aan de orde
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2.5 Sociale duurzaamheid
17. In hoeverre is uw bedrijf bereid om tijd, geld en/of kennis te investeren in onderstaande
duurzaamheidsvoorstellen?

17. In hoeverre is uw bedrijf bereid om tijd, geld en/of kennis
te investeren in onderstaande duurzaamheidsvoorstellen?
(n=27)
17.3 Door deel te nemen aan initiatieven zoals
Stichting De Groene Vogel en energiecoöperatie
4% 11%
Joris Wekt Op of andere duurzame lokale/regionale
projecten
17.2 Door te investeren in de verduurzaming van de
directe omgeving waar ons bedrijf is gelegen
(bijvoorbeeld het bedrijventerrein)

17.1 Door te investeren in het bedrijf, bedrijfsterrein
en werkprocessen met duurzame keuzes

33%

15% 4% 15%

12%

23%

26%

12%

15%

26%

54%

12%

Hier zijn wij zeker toe bereid

Hier zijn wij waarschijnlijk toe bereid

Hier zijn wij misschien toe bereid

Hier zijn wij niet toe bereid

38%

Niet van toepassing / Weet niet

Toelichting
Hier zijn wij
misschien toe
bereid

•

Ivm een huurpand wordt alles ingewikkelder en is elke investering een
risicovolle en kostbare omdat je bij het verlaten van het huurpand er niets
voor terugkrijgt, mis de eigenaar meedenkt.
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18. In hoeverre heeft uw bedrijf voldoende of onvoldoende
tijd, geld en/of kennis om duurzamer te ondernemen?
(n=27)

18.3 Geld om maatregelen te betalen om duurzamer
4%
te ondernemen
18.2 De tijd om maatregelen te nemen om
duurzamer te ondernemen

18.1 De kennis om duurzamer te ondernemen

30%

11%

26%

37%

22%

11%

22%

33%

30%

7%

11% 7%

Ruim voldoende

Voldoende, maar kan nog beter

Onvoldoende

Helemaal niet

22%

26%

Niet van toepassing / Weet niet

Toelichting
Niet van toepassing/
Weet niet

•

Wij hebben tot nu toe het maximale gedaan vwb kosten / opbrengst ,
dus verantwoord rendement.
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2.6 Duurzaamheid voor uw bedrijf, gevestigd in de gemeente Beesel
19 Speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een rol
in uw bedrijfsvoering?
Duurzaam ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vorm van
bedrijfsvoering waarbij een bedrijf onderneemt (profit) met respect voor mens (people)
en milieu

Ja, door

48%

Nee, dit speelt bij ons bedrijf niet

Anders

Weet niet

(n=27)

33%

7%

11%

Op vraag "19 Speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een rol in uw bedrijfsvoering?"
antwoordt 48% van de respondenten: "Ja, door".

Ja, door
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktueel thema
Dit was altijd al een leidraad
Fleurop, we zijn ook zilver gecertificeerd
Gezonheid voor alle inwoners aan te bieden door middel van aangepaste activieiten en
programmas
Is belangrijk voor ons zelf en daardoor ook voor mijn klanten door hier op te wijzen
Mensen met een beperking inzettrn in bedrijfsproces
Onze organisatie is heeft de laatste 7 jaren al 7 x de landelijke award gewonnen, hierin
profiteren wij als ondernem,er ook in mee.
Recycling, sponsoring

Anders
•

Ik heb diverse pogingen ondernomen bij gemeente en andere instanties om medemensen te
betrekken en klaar te maken voor herinstroom. Maar schijnbaar weinig interesse.

30

20 Op een schaal van 1 tot 10, hoe duurzaam vindt u uw
bedrijf?
Duurzaamheid is een manier van denken en doen.
1 – totaal niet duurzaam

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

(n=27)

7%

6

15%

7

30%

8

30%

9

11%

10 – zeer duurzaam

4%

Weet niet

4%

Op vraag "20 Op een schaal van 1 tot 10, hoe duurzaam vindt u uw bedrijf?" antwoordt 30% van de
respondenten: "7". Eenzelfde percentage antwoordt "8".

Toelichting
8

•
•

Als ik een elektrische auto zou rijden kon ik mezelf een 10 geven. Helaas is dat financieel
niet haalbaar.
We zijn altijd serieus bezig geweest

31

21 Van wie zou uw bedrijf graag hulp willen om (nog)
duurzamer te ondernemen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Van de gemeente Beesel
Van de Provincie Limburg

15%

Van de Nederlandse overheid

19%

Van de EU

7%

Van een adviesbureau

0%

Van collega-ondernemer(s)

0%

Van brancheorganisatie(s)

15%

Van mijn medewerker(s)

4%

Van andere partijen

4%

We heb geen hulp nodig om (nog) duurzamer te
ondernemen
Weet ik niet

(n=27)

11%

48%
15%

Op vraag "21 Van wie zou uw bedrijf graag hulp willen om (nog) duurzamer te ondernemen?"
antwoordt 48% van de respondenten: "We heb geen hulp nodig om (nog) duurzamer te
ondernemen".

Van andere partijen
•

De verhuurder
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21.1 Hoe kan de gemeente Beesel uw bedrijf helpen om
(nog) duurzamer te ondernemen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Wij hebben informatie nodig over

0%

Wij hebben advies nodig over

0%

Wij hebben geld / subsidie nodig

(n=3)

33%

Wij verwachten regelgeving/beleid

0%

Wij willen inspraak hebben in het
duurzaamheidsbeleid

0%

Wij hebben iets anders nodig

33%

Weet niet

33%

Bij vraag "21.1 Hoe kan de gemeente Beesel uw bedrijf helpen om (nog) duurzamer te
ondernemen?" komen meerdere antwoorden even vaak voor (33%).

Wij hebben iets anders nodig
•

Vanuit veel fronten zou het wederzijds geweldig zijn om een (deeltijd) aanstelling te krijgen als
dorpsimker. Hiervan kon wederzijds geprofiteerd worden.
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22 Hoe wilt uw bedrijf geïnformeerd worden over
duurzaamheid in de gemeente Beesel?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Website duurzaam.beesel.nl
Gemeentelijke sociale media kanalen
(Instagram/Facebook)

41%
4%

Gemeentepagina in de Puik (www.puiklokaal.nl)
Duurzaamheidskrant huis aan huis

11%
4%

Duurzaamheidsnieuwsbrief via de mail
Brieven over duurzaamheidsacties
Geen van deze

(n=27)

33%
4%
19%

Op vraag "22 Hoe wilt uw bedrijf geïnformeerd worden over duurzaamheid in de gemeente Beesel?"
antwoordt 41% van de respondenten: "Website duurzaam.beesel.nl".
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23 Hoe wilt uw bedrijf betrokken worden bij het thema
duurzaamheid (door de gemeente)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
We doen graag mee aan een duurzaamheidspanel
Door mee te doen met enquêtes
Door mee te doen met groepsgesprekken
(kwalitatief onderzoek)
Door digitale informatie- of inspraakavonden bij te
wonen
Door fysieke informatie- of inspraakavonden bij te
wonen
Door deel te nemen aan workshops
Door mee te schrijven aan een (beleids)nota

19%
4%
7%
11%
4%
0%

Door onderdeel te zijn van een burgerinitiatief

4%

We willen op een andere manier betrokken worden

4%

We willen niet betrokken worden bij het thema
duurzaamheid

(n=27)

11%

19%

Weet niet

33%

Op vraag "23 Hoe wilt uw bedrijf betrokken worden bij het thema duurzaamheid (door de
gemeente)?" antwoordt 33% van de respondenten: "Weet niet".

We willen op een andere manier betrokken worden
•

Zie toclichting

Toelichting
•

Er blijkt niet heel veel interesse te zijn in mijn kennis en ervaring op het vlak van duurzaamheid
in natuur en beheer. Wel voor medewerkers om hier inspiratie op te doen, maar daar lijkt het
op te houden.
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24 Heeft uw bedrijf nog andere wensen of opmerkingen over
duurzaamheid in de gemeente Beesel die niet zijn behandeld
in de vragenlijst?

Ja

4%

Nee

Weet niet

(n=27)

89%

7%

Op vraag "24 Heeft uw bedrijf nog andere wensen of opmerkingen over duurzaamheid in de
gemeente Beesel die niet zijn behandeld in de vragenlijst?" antwoordt 89% van de respondenten:
"Nee".

Ja
•

Als hierover iets geplaatst wordt op sociale media en er komen kritische vragen vanuit
bewoners, dus dan ook het gesprek aan te gaan! Danwel via dat medium danwel via rechtsreeks
contact.
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3. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Herstraat 20
5961 GJ Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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