
BIJLAGE: VRAGENLIJST 
Gronings Perspectief II, meting 1 (juni/juli 2018) 
 

Vraag Antwoordopties 

Verbondenheid met buurt 
Denk na over de mensen in uw dorp of buurt. In hoeverre bent u het eens 
met deze uitspraak? 

● Helemaal oneens 
● Beetje oneens 
● Niet eens, niet oneens 
● Beetje eens 
● Helemaal eens 
● Weet niet/n.v.t. 

Vertrouwen en rechtvaardigheid 
De volgende gaan over uw vertrouwen in verschillende instanties en 
personen. Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende instanties of 
personen? 
● De rijksoverheid 
● Uw gemeente 
● De provincie Groningen 
● De brandweer/ Veiligheids- regio Groningen 
● De politie 
● De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 
● Het Centrum Veilig Wonen (CVW) 
● De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
● De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 
● De Groninger Bodem Beweging (GBB) 
● Het Groninger Gasberaad 
● Buurtgenoten 

● Helemaal geen 
vertrouwen 

● Weinig vertrouwen 
● Een beetje vertrouwen 
● Veel vertrouwen 
● Heel veel vertrouwen 
● Weet ik niet/ik ken 

deze instantie niet 
 

Gezondheid  
Hoe is over het algemeen uw gezondheid?  

● Zeer slecht 
● Slecht 
● Gaat wel 
● Goed 
● Zeer goed 
● Weet ik niet 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken last gehad van de volgende 
klacht(en)? A.u.b. bij iedere regel een hokje aankruisen. 
● Hartkloppingen 
● Duizeligheid of licht in het hoofd 
● Hoesten of keelklachten 
● Prikkelbaar of irritatie 
● Moeheid 

● Nooit 
● Zelden 
● Soms 
● Vaak 
● Meestal 
● Voortdurend 
● Weet ik niet 

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelde in de afgelopen 4 
weken. Kruis op iedere regel het antwoord aan dat het beste omschrijft 
hoe vaak u dit gevoel had. 
● Voelde u zich erg zenuwachtig? 
● Voelde u zich gelukkig? 

● Nooit 
● Zelden 
● Soms 
● Vaak 
● Meestal 
● Voortdurend 
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● Voelde u zich neerslachtig en somber? 
● Voelde u zich kalm en rustig?  
● Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken? 
● Voelde u zich boos? 
● Voelde u zich hoopvol? 
● Voelde u zich machteloos? 
● Voelde u controle over uw leven? 

● Weet ik niet 

Veiligheid en risicowaarneming 
Hoe veilig heeft u zich de afgelopen vier weken gevoeld op de plek waar 
u woont in verband met de gaswinning? 

● Zeer onveilig 
● Onveilig 
● Niet onveilig,niet veilig 
● Veilig 
● Zeer veilig 
● Weet ik niet 

In het geval van toekomstige aardbevingen: hoe groot schat u de kans 
dat…  
● u deze aardbevingen zelf meemaakt? 
● uw eigendommen worden beschadigd als gevolg van de gaswinning? 
● u verwond zult raken als gevolg van een aardbeving? 

● Zeer kleine kans 
● Kleine kans  
● Kans is redelijk 
● Kans is groot 
● Kans is zeer groot 
● Weet ik niet/n.v.t. 

Actualiteit 
De volgende vragen gaan over nieuwe maatregelen die genomen zijn. 
We willen graag weten wat deze maatregelen betekenen voor uw 
vertrouwen in de toekomst en voor de ervaren veiligheid. Het gaat om de 
volgende maatregelen die betrekking hebben op het Groninger Gasveld: 
● De Rijksoverheid maakte op 29 Maart 2018 bekend dat de          

gaswinning “uiterlijk per oktober 2022, maar mogelijk al een jaar          
eerder, daalt tot onder het niveau van 12 miljard Nm3”. 

● Het besluit om de gaswinning te beëindigen zorgt ervoor dat de           
Rijksoverheid pas op de plaats maakt met versterking. 1400         
gebouwen worden volgens plan versterkt. De rest van het         
versterkingsprogramma is tot de zomer stilgelegd. Gemeenten en        
provincie zijn het hiermee oneens. 

● De Rijksoverheid maakte op 31 januari 2018 bekend dat er een 
nieuw schadeprotocol is en sinds april wordt nieuwe schade niet 
meer afgehandeld door het CVW of de NAM maar door de Tijdelijke 
Commissie Mijnbouwschade Groningen. 

 
Hoe beïnvloeden deze maatregelen uw gevoel van veiligheid? Ook als 
de maatregelen geen invloed hebben op uw gevoel van veiligheid horen 
we het graag. 

Open vraag 

Hoeveel vertrouwen heeft u in de effectiviteit van deze maatregelen?  ● Helemaal geen 
vertrouwen 

● Weinig vertrouwen 
● Een beetje vertrouwen 
● Veel vertrouwen  
● Heel veel vertrouwen 
● Weet ik niet 
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Kunt u uw antwoord toelichten? Open vraag 

 

Achtergrondvragen 
Als laatste stellen wij u wederom enkele achtergrondvragen. Deze vragen zijn iets uitgebreider dan u 
gewend bent. 

Wat is uw geboortedatum?  

Wat is uw geslacht?  ● Man 
● Vrouw 

 

Wat is uw postcode?   

Wat is uw huisnummer?   

Hoe kunt u het huishouden waartoe u behoort 
het beste typeren? 

● Alleenstaand met thuiswonende kinderen 
● Alleenstaand zonder (thuiswonende) kinderen 
● Gehuwd of samenwonend met thuiswonende 

kinderen 
● Gehuwd of samenwonend zonder 

(thuiswonende) kinderen 
● Inwonend bij (groot) ouders, familie of verzorgers 
● Studentenhuis/woongemeenschap 

Wat is uw positie in het huishouden? ● (Beide) kostwinner / partner 
● Kind / inwonende 
● Anders, namelijk...  

Woont u in een koopwoning of een 
huurwoning? 

● Koopwoning 
● Huurwoning van corporatie 
● Particuliere huurwoning 
● Anders, namelijk... 

Bent u geboren en getogen in Groningen? ● Ja, ik heb altijd in de provincie gewoond 
● Ja, maar ik heb ook elders in het land of 

buitenland gewoond 
● Nee 

Welke situatie is het meest op u van 
toepassing? 

● Ik werk, betaald, 32 uur of meer per week 
● Ik werk, betaald, minder dan 32 uur per week 
● Ik doe vrijwilligerswerk 
● Ik ben (vervroegd) met pensioen (AOW, VUT, 

FPU) 
● Ik ben werkloos/werkzoekend 
● Ik ben arbeidsongeschikt (WAO, AAW, WAZ, 

WAJONG) 
● Ik heb een bijstandsuitkering 
● Ik ben fulltime huisvrouw/huisman 
● Ik volg onderwijs/ik studeer 
● Anders, namelijk:... 
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Wat is de hoogste opleiding die u met een 
diploma heeft afgerond? 

● Geen opleiding 
● Basisonderwijs (lagere school) 
● LBO (bv. LTS, LEAO, huishoudschool) 
● VMBO, MAVO (MULO) 
● HAVO/VWO (HBS, MULO-B, Lyceum) 
● MBO (bv MTS, MEAO, UTS) 
● HBO (bv. HTS, HEAO, Sociale Academie, 

Kweekschool, PABO, HAS,) 
● Wetenschappelijk onderwijs (WO-bachelor, 

WO-master, PhD)) 

Welk netto inkomen heeft uw huishouden te 
besteden? 

● Minder dan €1.000,- per maand 
● Tussen €1.001,- en €2.000,- per maand 
● Tussen €2.001,- en €3.000,- per maand 
● Tussen €3.001,- en €4.000,- per maand 
● Tussen €4.001,- en €5.000,- per maand 
● Meer dan €5.000,- per maand 
● Onbekend 
● Wil ik liever niet zeggen 

Hoe vaak heeft u aardbevingsschade gehad? 
(U mag ook een schatting geven.) 

● Nooit  
● 1 keer  
● 2 keer  
● 3 keer  
● 4 keer  
● 5-10 keer  
● Meer dan 10 keer  

Heeft u de schade gemeld? ● Nee 
● Ja 
● Deels gemeld (in het geval van meerdere 

schades) 

Heeft u verder nog persoonlijke ervaringen 
(bijv. in verband met de gaswinning) die u met 
ons wilt delen?  

 

Mogen wij uw persoonlijk verhaal citeren (bijv. 
in rapporten of de media)? Dit doen we 
uiteraard anoniem. 

 

Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst 
en/of het onderzoek, of over de onderwerpen 
die in deze vragenlijst naar voren kwamen?  

 

 

4 


