
Bronckhorst spreekt
'Landschapsontwikkeling en Kga'

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Bronckhorst
Spreekt’ en u in april heeft deelgenomen aan het onderzoek over
landschapsontwikkeling en Kga (Klein gevaarlijk afval).  Hartelijk dank voor uw
deelname! Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u
op de hoogte van het vervolg.

Respons en betrouwbaarheid

45%
55%

In totaal hebben 698 van de 1.570 panelleden deelgenomen
aan het onderzoek. Een deelnemerspercentage van 45%.
Door het grote aantal deelnemers is het onderzoek
statistisch betrouwbaar, nauwkeurig en representatief over
wijk en het geslacht.

Sterke en zwakke punten huidige landschap

De respondenten  hebben voor hun leefomgeving aangegeven wat de sterke en
zwakke kenmerken zijn van het landschap. Respondenten zien voornamelijk de
kenmerken: afwisselend/diverse karakter van het landschap (39%) en het
Coulisselandschap (22%), als sterke kenmerken. 
Bedrijven/landbouw (26%) en verkeer/wegen/paden (11%) wordt door respondenten
voornamelijk als zwakke kenmerken gezien. 12% van de respondenten hebben
aangegeven dat er geen zwakke plekken zijn in het huidige landschap. Het
landschap in de gemeente Bronckhorst wordt gemiddeld met een 7,7 beoordeeld.

Bekendheid Landschapsontwikkelingplan

De gemeenteraad heeft in 2009 een landschapsontwikkelingsplan (LOP) vastgesteld.
Met dit plan wil de gemeente zich inzetten voor het behoud en de verbetering van de
kwaliteit van het landschap.

Ruim driekwart van de respondenten is niet bekend met het LOP. 18% van de
respondenten is wel bekend met het bestaan van het LOP. Van de 18% van de
respondenten die bekend is met het LOP heeft driekwart het plan helemaal of
gedeeltelijk gelezen.
Aan  de respondenten is gevraagd wie primair verantwoordelijk is voor het landschap in de gemeente.  De
meeste respondenten zijn van mening dat de gemeente (84%) en natuurorganisaties (42%) primair
verantwoordelijk zijn voor het landschap. Daarnaast geeft een relatief grote groep van 36% aan dat de
verantwoordelijkheid bij de inwoners ligt.



De respondenten hebben vier initiatieven voorgelegd gekregen die voortkomen uit het LOP. De respondenten
hebben aangegeven of ze bekend zijn met deze initiatieven. Voor alle vier de initiatieven geldt dat circa een
derde (tussen de 27% en de 31%) bekend is met het initiatief.

Bekendheid projecten LOP

75%

Aan de respondenten is gevraagd of ze al eens met een idee ter verbetering van het
landschap naar de gemeente zijn gegaan en/of ze momenteel een idee hebben om het
landschap te verbeteren. Van alle respondenten is 9% al eens met een idee naar de
gemeente gegaan. 30% van de respondenten heeft momenteel een idee om het
landschap te verbeteren. In totaal zijn door de respondenten 206 ideeën aangedragen
voor het verbeteren van het landschap.

Ideeën ter verbetering van het landschap

Van de respondenten met een idee voor het verbeteren voor het landschap is 14% ook
bekend met het LOP. Van deze groep respondenten kijkt 42% of het idee ter verbetering
van het landschap ook past in het LOP.

75%

De respondenten is gevraagd of ze betrokken willen worden bij de ontwikkeling van het landschap in de
gemeente Bronckhorst. Circa een kwart van de respondenten zou betrokken willen worden bij de ontwikkeling
van het landschap. Hievan wil 62% betrokken worden bij plannen voor de eigen kern/dorp of buurtschap, 48%
wil betrokken worden bij gemeentebrede plannen, 47% wil betrokken worden bij plannen voor zijn eigen buurt
en 38% wil betrokken worden bij strategische onderwerpen en/of visietrajecten

Betrokkenheid inwoners

De respondenten willen het liefst betrokken worden via e-mail (89%),  inwonerspanel (43%), bijeenkomsten in
buurten (41%) en huis aan huis bladen (40%)

De respondenten is gevraagd met welke inzamelmogelijkheden voor klein gevaarlijk afval
(kga)  men bekend is. De meeste respondenten zijn bekend met de chemocar in de
gemeente Bronckhorst (56%) en het recycleplein in Zutphen (44%). 13% van de
respondenten is niet bekend met de inzamelmogelijkheden voor Kga.

Aan de respondenten is gevraagd hoe zij momenteel het Kga uit het huishouden inleveren. De meeste
respondenten maken gebruik van de chemocar in de gemeente (45%). Daarnaast wordt er ook door 28% van de
respondenten gebruik gemaakt van het recycleplein in Zutphen en brengt één vijfde van de respondenten het
Kga naar het afvalbrengpunt in Doetinchem. Ook is gevraagd of ze de huidige werkwijze van inzamelen met een
chemocar en een vaste dienstregeling een belangrijke voorziening voor de inzameling van Kga vinden. Hieruit
bleek dat het merendeel van de respondenten (68%) vindt dat de huidige werkwijze een belangrijke voorziening
is.

Klein gevaarlijk afval



Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

De uitkomsten van het onderzoek voor landschapsontwikkeling geven de sterke en zwakke kenmerken van het
landschap aan die de respondenten ervaren. Ondanks dat het landschap het cijfer 7,7 krijgt zijn er nog
verbeterpunten die de gemeente nader zal bekijken. Ook wil de gemeente de bekendheid van het LOP
vergroten en samen met inwoners en belangenverenigingen inventariseren welke ideeën en projecten uitgevoerd
kunnen worden.

De ingezamelde hoeveelheden klein gevaarlijk afval in de gemeente Bronckhorst blijven achter bij het landelijk
gemiddelde. Uit de resultaten van onderzoek blijkt dat onze inwoners over het algemeen goed bekend zijn met
de inzamelmogelijkheden van kga. Samen met Circulus – Berkel gaan we nu onderzoeken hoe wij  toch meer
kga kunnen  inzamelen.


