
 

 

Burgerpanel over kerstboomverbranding 

Gemeente Houten heeft ruim 50.000 inwoners. De gemeente vindt het belangrijk om de ervaringen, 

oordelen en adviezen van haar inwoners mee te nemen bij het ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en 

evalueren van beleid. Daarom heeft onderzoeksbureau Totta voor de gemeente Houten een 

Burgerpanel opgezet. Dit panel bestaat uit ruim 1.380 leden die via online vragenlijsten reageren op 

actuele onderwerpen. Totta begeleidt de gemeente bij het onderzoek, verzorgt de technische 

ondersteuning en verstuurt de vragenlijsten naar de leden van het panel. Ook verzorgt Totta de 

analyse en rapportage van de uitkomsten. 

De resultaten zijn voor de gemeente erg waardevol en de reacties van het panel kunnen aanleiding 

zijn om nieuw beleid te maken of om bestaand beleid aan te passen. 

In 2012 heeft het bureau  in opdracht van de gemeente een vraag voorgelegd over de 

kerstboomverbranding. Inwoners konden hun mening geven over het doorgaan met traditionele 

verbranding in de open lucht of kerstbomen voortaan milieuvriendelijk verwerken. 50% van de 

respondenten gaf de voorkeur aan milieuvriendelijk verwerken.De traditionele manier van 

kerstboomverbranding is toen doorgegaan. Omdat er in de jaren daarna regelmatig vragen bij ons zijn 

binnen gekomen om de kerstboomverbranding af te schaffen is besloten om in januari 2018 nogmaals 

deze vraag uit te zetten.  

Voor  het Burgerpanel onderzoek over het Klimaatplan, eind 2018, zijn nog een keer alle 1.382 leden  

uitgenodigd. In het onderzoek is nog een keer de vraag voorgelegd over kerstboomverbranding. 

Inwoners konden hun mening geven over het doorgaan met traditionele verbranding in de openlucht 

of kerstbomen voortaan milieuvriendelijk verwerken. Van de 921 inwoners die hebben deelgenomen 

aan het onderzoek, heeft 69% toen aangegeven voorstander te zijn van het milieuvriendelijk 

verwerken van de bomen. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, wijk en geslacht.  

De uitslag van het Burgerpanel onderzoek is representatief voor de mening van alle inwoners van de 

gemeente Houten. Zoals we regelmatig hebben aangegeven, kan de uitslag van een onderzoek voor 

de gemeente aanleiding zijn om plannen te maken of te veranderen. De uitkomsten van dit onderzoek 

vormen de onderbouwing voor het besluit om zelf geen kerstboomverbranding meer te organiseren en 

kerstbomen alleen nog maar aan huis in te zamelen en milieuvriendelijker te laten verwerken. 


