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Bijlage 1: Vragenlijsten 
 
Gronings Perspectief II, meting 4 (juni 2019) 
 
Vraag Antwoordopties 

Verbondenheid 
Ik krijg de hulp en steun die ik nodig heb van de mensen in mijn dorp of 
buurt. 
Ik voel me verbonden met de mensen in mijn dorp of buurt. 
Ik krijg de hulp en steun die ik nodig heb van mijn familieleden. 
Ik voel me verbonden met mijn familieleden. 
Ik krijg de hulp en steun die ik nodig heb van mijn vrienden. 
Ik voel me verbonden met mijn vrienden. 
Ik voel me thuis in mijn huis. 
Ik voel me verbonden met mensen die schade hebben door 
bodembeweging. 

● Helemaal oneens 
● Beetje oneens 
● Niet eens, niet oneens 
● Beetje eens 
● Helemaal eens 
● Weet ik niet 

Gezondheid 
Wanneer heeft u voor het laatst voor uzelf contact gehad met een 
huisarts? 
 
 

● In de afgelopen 2 
maanden  

● Langer dan 2 maanden 
maar minder dan 12 
maanden geleden  

● 12 maanden geleden of 
langer  

● Nog nooit  
● Weet ik niet  

Hoe vaak heeft u in de afgelopen twee maanden contact gehad met een 
huisarts?  

 

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)? 
Buik of maagklachten 
Hartkloppingen 
Hoofdpijn 
Duizeligheid of licht in het hoofd 
Overgevoeligheid voor licht of geluid 
Spier- of gewrichtsklachten 
Hoesten of keelklachten 
Prikkelbaar of irritatie 
Geheugen- of concentratieproblemen 
Slaapproblemen 

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



Moeheid 
Nerveus of gespannen gevoel 

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelde in de afgelopen 4 
weken. Kies per vraag het antwoord dat het beste omschrijft hoe vaak u 
dit gevoel had. 
Voelde u zich erg zenuwachtig? 
Voelde u zich gelukkig? 
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? 
Voelde u zich eenzaam? 
Voelde u zich wanhopig? 
 

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

Vertrouwen 
Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende instanties of personen? 
De Rijksoverheid 
Uw gemeente 
 De provincie Groningen 
De brandweer/ Veiligheidsregio Groningen 
De politie 
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 
Het Centrum Veilig Wonen (CVW) 
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) 
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 instanties niet. 

Rechtvaardigheid 
De volgende vragen gaan over rechtvaardigheid van de besluitvorming 
rondom gaswinning. 
Hoe rechtvaardig vindt u de besluitvorming over de gaswinning? 
Hoe rechtvaardig vindt u de regelingen voor schade en overlast rondom 
gaswinning? 
Hoe rechtvaardig vindt u de door dit kabinet vastgestelde hoeveelheid 
gas die gewonnen wordt? 
Hoe rechtvaardig vindt u de hoogte van de vergoedingen voor schade en 
overlast door gaswinning? 

● Heel onrechtvaardig 
● Een  beetje 

onrechtvaardig 
● Niet onrechtvaardig, 

niet rechtvaardig 
● Een beetje rechtvaardig 
● Heel rechtvaardig 
● Weet ik niet 

Veiligheid 
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 
 



Risicoperceptie 
2a. 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? 
● …er een grote aardbeving plaatsvindt met catastrofale gevolgen voor 

veel mensen? 
● …het aantal aardbevingen en de bodembeweging zal toenemen? 
● …uw huis niet aardbevingsbestendig zal zijn? 
● …u in de knel komt om financiële redenen? 
● ...u in de knel komt door alsmaar meer procedures en gedoe rondom 

schade en versterking 
● …u in de knel komt vanwege andere redenen (bijvoorbeeld het niet 

kunnen verhuizen, relatieproblemen, verminderd woongenot of 
gebrek aan toekomstperspectief)? 

● …u uw huis keer op keer moet blijven laten repareren? 
● ...u uw huis (tijdelijk) zult moeten verlaten?  

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

 

Heeft u zelf ooit een aardbeving meegemaakt waar u woont? ● Nee 
● Ja, in het afgelopen 

jaar 
● Ja, lang dan een jaar 

geleden 
● Weet ik niet 

Schade en versterking 
Hoe vaak heeft u schade door gaswinning 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? (U mag ook een schatting geven.) ● Nooit 
● 1 keer 
● 2 keer 
● 3 keer 
● 4 keer 
● 5-10 keer 
● Meer dan 10 keer 

Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de schade is afgehandeld? 
Hierbij kunt u denken aan het proces en/of de uitkomst van de 
schadeafhandeling 

● Zeer tevreden 
● Ontevreden 
● Niet tevreden/niet 

ontevreden 
● Tevreden 
● Zeer tevreden 
● Weet ik niet 

Is uw woning versterkt?  Ja 
Nee 
Weet ik niet 



Is het volgens u zelf nodig dat uw woning (nog verder) versterkt 
wordt? 

● Ja 
● Nee 
● Weet ik niet 

Verwacht u dat uw woning (nog verder) versterkt gaat worden? ● Ja 
● Nee 
● Weet ik niet 

Achtergrondvragen 
Heeft u één of meerdere kinderen die nog thuis wonen?  

● Ja 
● Nee 
● Niet van toepassing 

We ontvangen graag uw postcode en huisnummer. We gebruiken deze 
alleen voor onderzoeksdoeleinden. Uw antwoorden op de vragenlijst 
zullen niet met andere organisaties worden gedeeld en kunnen nooit aan 
u als persoon worden toegeschreven. We koppelen met uw postcode en 
huisnummer de gegevens over versterking en woningschade aan uw 
ervaringen. Om informatie op te vragen uit het register van versterking 
(momenteel in beheer bij Nationaal Coördinator Groningen) en het 
schaderegister (momenteel in beheer bij de Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen) is het nodig deze gegevens van u te 
ontvangen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar onze 
website www.groningsperspectief.nl/veelgestelde-vragen/ 

 

Wat is uw postcode?   

Wat is uw huisnummer?  

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

 

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

 

 
  



Gronings Perspectief II, meting 5 (september 2019) 
 
Hieronder worden alleen die vragen weergegeven uit meting 5 die zijn meegenomen in dit rapport. In 
metin 5 zijn, naast deze vragen, tevens vragen aan de orde gekomen over sociale omgeving en 
weerbaarheid en vragen over het melden van schade. Deze zullen in latere publicaties aan de orde 
komen.  

Vraag Antwoordopties 

Vertrouwen 
Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende instanties of personen? 
De Rijksoverheid 
Uw gemeente 
Veiligheidsregio 
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 
Het Centrum Veilig Wonen (CVW) 
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) 
Buurtgenoten 

● Helemaal geen 
vertrouwen 

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

deze instanties niet. 

 
 
 


