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1 Inleiding en achtergrond 

Achtergrond 

Op 17 maart 2021 heeft de gemeente Houten een raadgevend referendum gehouden over de 
Ruimtelijke Koers, de integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente voor de 
komende twintig jaar. De uitslag was dat 65,9% van de opgekomen kiezers tegen het 
voorgenomen raadsbesluit over de Ruimtelijke Koers 2040 heeft gestemd en 32,7% voor. Van de 
uitgebrachte stemmen was 1,4% ongeldig of blanco. De opkomst was 76,0%. Een kwart van de 
kiesgerechtigden heeft met andere woorden niet gestemd.  
 
De gemeenteraad wil graag meer inzicht in de argumenten van inwoners waarom zij voor, dan 
wel tegen hebben gestemd. Ook rijst de vraag waarom alle gedane participatie-inspanningen niet 
hebben geleid tot voldoende draagvlak bij de inwoners. De raad wil op korte termijn verder met 
het bepalen van een ruimtelijke ontwikkeling die wel op draagvlak van de bevolking kan rekenen.  
De gemeenteraad heeft het college gevraagd een analyse te maken van de van de belangrijkste 
overwegingen van de voor- en tegenstemmers en tevens onderzoek te doen naar succesvolle 
participatiemethoden in soortgelijke situaties. Op basis daarvan dient het college te komen tot 
een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Houten. 
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2 Doel- en vraagstelling  

Doelstelling  

Het doel is om inzicht te krijgen in de achtergronden en argumenten die ten grondslag hebben 
gelegen aan de steun dan wel afwijzing van het visiedocument Ruimtelijke Koers 2040 door de 
inwoners van de gemeente Houten.  
 
De uitkomsten van het onderzoek wil de gemeente gebruiken als input voor een aangepaste visie 
op de ruimtelijke ontwikkeling  en een passend participatietraject voor het vervolg van het 
ruimtelijk beleid van de gemeente. 
 
Onderzoeksvragen 

Om aan de doelstelling te voldoen, zal er antwoord moeten komen op de volgende vragen:  
 
1 Wat waren de motieven en redenen waarom inwoners vóór dan wel tegen het visiedocument 

Ruimtelijke Koers 2040 hebben gestemd? 
• in hoeverre zijn deze motieven en redenen inhoudelijk van aard, c.q. rechtstreeks te 

relateren aan de inhoud van het plan? 
• in hoeverre zijn deze motieven en redenen gerelateerd aan het gevoerde 

participatieproces?  
• welke andere motieven speelden een rol bij het uitbrengen van de referendum-stem? 
 

2 Hoe beoordelen inwoners de inhoud van het visiedocument Ruimtelijke Koers 2040? 
• welke beelden en associaties hebben voor- en tegenstanders bij het plan? 
• in hoeverre staan inwoners achter de centrale ambities en uitgangspunten van het plan? 
• welke positieve elementen zien inwoners in het plan?  
• welke negatieve elementen zien inwoners in het plan? 

 
3 Zijn er uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling die niet in de Ruimtelijke koers 2040 

waren opgenomen, maar wel op steun van de bevolking kunnen rekenen? 
Het gaat er bij deze onderzoeksvraag om de blik vooruit te richten. Welke overwegingen (over 
waarden, inhoudelijke zaken en participatie en communicatie) vinden inwoners van belang 
bij toekomstige ontwikkelingen in het ruimtelijk domein van Houten.  
 

Bovenstaande onderzoeksvragen vormen de basis voor de te ontwikkelen vragenlijst. 
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3 Plan van aanpak 

Het onderzoek bestaat uit een inventariserend, kwantitatief deel en een verdiepend, kwalitatief 
deel. Het kwantitatieve onderzoek bestaat uit een online enquête onder de Houtense bevolking. 
Daarna volgt een kwalitatieve verdieping bestaande uit een drietal focusgroepen.  
 
Gezien het onderwerp is het van belang om een zo representatieve afspiegeling van de bevolking 
te bevragen. Zowel voor- als tegenstemmers tijdens het referendum (en niet-stemmers) dienen 
te worden gemotiveerd om aan de enquête mee te doen. Essentieel voor de deelnamebereidheid 
is, dat duidelijk wordt gemaakt dat het onderzoek een direct gevolg is van de referendumuitslag 
en tot doel heeft meer te weten te komen over de aard van de steun dan wel tegenstand en de 
mogelijkheden om tot een breder gedragen visiedocument te komen. 

3.1 Kwantitatief onderzoek 
 
We kiezen voor een benadering via twee sporen: 
1. aanschrijven van een steekproef van inwoners vanuit de gemeentelijke bevolkingsregistratie 
2. het openstellen van vrij toegankelijke versie van de vragenlijst 
 
De enquête zal door de random steekproef die we trekken, een algemeen en representatief beeld 
geven van hoe inwoners denken over de ruimtelijke visie en wat de achtergronden waren van hun 
stemgedrag bij het referendum.  
 
Uit ervaring weten we dat er bij onderzoek naar draagvlak voor plannen en beleid, ook een deel 
van de inwoners die niet tot de steekproef behoren graag hun mening wil geven. We voorzien in 
die behoefte door de vragenlijst open te stellen voor spontane aanmelders. Omdat het risico 
bestaat dat deze groep niet geheel representatief is, analyseren we de uitkomsten van dit deel van 
de respons apart. 
  
Start en voorbereiding 
Het onderzoek gaat van start met een startoverleg tussen opdrachtgever en het onderzoeksteam. 
In dit overleg komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde: 
• kennismaking 
• bespreking van de opzet van het onderzoek aan de hand van de offerte 
• de vraagstelling/vragenlijst  
• de benadering van respondenten 
• de planning en overige werkafspraken  
 
We sturen u voorafgaand aan het overleg een conceptplanning, die in het overleg wordt 
vastgesteld. Wij zetten de belangrijkste afspraken in een verslag en zenden u de planning toe. 
 
Steekproef uit BRP 

We gaan uit van een steekproef van 3.000 inwoners en een respons van circa 30%. Dit komt neer 
op een kleine 1.000 ingevulde vragenlijsten, waarvan ongeveer 300 ‘ja-stemmers’, 600 ‘nee-
stemmers’ en enkele tientallen respondenten die niet hebben gestemd. We vragen de gemeente 
Houten de steekproef te trekken uit de BRP. Wij leveren hiervoor de gewenste stratificatie naar 
leeftijd en wijk en praktische instructie aan. We zullen de gewenste stratificatie op tijd 
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aanleveren zodat er tijd is voor een (proef)uitdraai, die na controle eventueel nog is aan te 
passen.  
We ontdubbelen de steekproef op huishouden (één persoon per huishouden). We zullen voor het 
zorgvuldige gebruik van de gegevens een verwerkers-overeenkomst afsluiten. Verder 
benadrukken we dat dataveiligheid bij I&O is geborgd. Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd, 
tegenwoordig een must om met persoonsgegevens van gemeenten te mogen werken. We zullen 
een verwerkersovereenkomst1 met u sluiten om de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te 
waarborgen.  
 
Open link 

Om ook inwoners die niet tot de steekproef behoren, een kans te geven hun mening kenbaar te 
maken, stellen we een open link naar de vragenlijst open. Wij stellen voor deze via de gemeent-
elijke website toegankelijk te maken. In tegenstelling tot de enquête onder de representatieve 
steekproef kan niet worden gewerkt met unieke persoonsgebonden inlogcodes. De respons die 
we ontvangen via de open link is daardoor niet te toetsen op representativiteit. De antwoorden 
die via de open link binnen komen laten we niet meetellen in de percentages, maar we gebruiken 
de inhoudelijke aspecten (en met name antwoorden op open vragen en toelichtingen) wel als 
verdere inkleuring van het onderzoeksrapport. Hiermee is de respons via de open link uiterst 
bruikbaar om een inhoudelijk beeld te geven van de aard van de argumenten om voor of tegen het 
ruimtelijke plan voor Houten te zijn.  
 
De vragenlijst 

De vragenlijst stellen we in overleg met u op. We volgen daarin de vraagstelling zoals in het 
tweede hoofdstuk van dit projectvoorstel is gepresenteerd. Uiteraard bevat de vragenlijst naast 
de in hoofdstuk 2 gepresenteerde thema’s ook de vraag naar wat men heeft gestemd bij het 
referendum en vragen over relevante persoonlijke kenmerken. Hierbij nemen we de geldende 
regels ten aanzien van privacy in acht. We gaan uit van een vragenlijst van circa 20 vragen, dat 
komt overeen met een invultijd van 5-6 minuten.  
Nadat de vragenlijst is vastgesteld, programmeren we deze voor online afname. We zullen de 
geprogrammeerde lijst eerst intern testen en daarna krijgt u ook een testlink toegestuurd.  
 
Uitvoering enquête 

We zullen de 3.000 brieven namens de gemeente Houten versturen met daarin een uitnodiging 
voor deelname aan een online enquête. Later volgt een rappelbrief aan degenen die de enquête 
nog niet hebben ingevuld. In de uitnodigingbrief komt het volgende aan de orde: 
• korte beschrijving van het doel van het onderzoek en het belang van deelname; 
• een unieke, persoonlijke inlogcode en een verwijzing naar de online vragenlijst; 
• de termijn waarbinnen men de vragenlijst kan invullen; 
• contactgegevens van de helpdesk van I&O Research. 
 
Ten behoeve van een zo hoog mogelijke respons is het van belang dat de brief wordt ondertekend 
door het gemeentebestuur, wordt gedrukt op briefpapier van de gemeente Houten en wordt 
verzonden in enveloppen in de gemeentelijke huisstijl.  
 
  

 
 
1 De standaard van de gemeente Houten (Model VNG) is hiervoor leidend. 
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Analyse en tabellenrapport 

Na afronding van de enquête stellen we in eerste instantie een tabellenrapport op. De eerste stap 
is een analyse en vergelijking van de uitkomsten die resp. door middel van de steekproef en via de 
open link zijn binnengekomen. We analyseren de samenstelling van beide databestanden, naar 
achtergrondkenmerken. Bij de open link doen we extra check op de invulsnelheid, repeterende 
antwoordpatronen en de verdeling van de respons over de wijken. We zullen in overleg de 
wijkgrenzen bepalen, bijvoorbeeld aan de hand van de CBS buurt- en wijkindeling en/of de 6-
positie postcode.  
Indien nodig zullen we een weging toepassen, zodat de verhoudingen in de respons (met name 
naar leeftijd, wijk en stemgedrag bij het referendum) overeenkomen met de verhoudingen in de 
werkelijke bevolkingssamenstelling. We zullen in overleg met de best passende 
wegingsprocedure bepalen. 
 
Op basis van een eerste analyse van de uitkomsten stellen we een tabellenrapport op. Verder 
bepalen we in overleg met u welke thema’s in de volgende fase aan de orde kunnen komen. We 
inventariseren tevens het aantal aanmelders voor de verdiepingsfase en maken op basis van de 
beantwoording van de vragen, clusters van inwoners voor wie overeenkomstige motieven gelden 
en/of specifieke interesses hebben.  

3.2 Kwalitatieve verdieping 
 
Een focusgroep is kwalitatief, kleinschalig onderzoek naar beweegredenen, beleving en motieven 
van de doelgroep. Het geeft geen representatief beeld van de totale populatie, maar is bij uitstek 
geschikt voor verdieping, om mensen te laten associëren en – vaak in dynamische samenspraak 
met elkaar – te komen tot een brede kijk op het onderwerp. De focusgroepen met inwoners gaan 
dieper in op de waarden en motieven die ten grondslag liggen aan hun standpunten ten aanzien 
van de ruimtelijke koers van Houten. Hierbij gaat het zowel om de concrete plannen als ook om 
(de uitgangspunten achter) de visie. 
 
Interessant in een focusgroep is de groepsdynamiek: groepsleden beïnvloeden elkaar en houden 
elkaar scherp, waardoor men, bewust of onbewust, komt tot nuancering en verfijning van 
percepties. We zetten specifieke werkvormen in om het delen van meer intuïtieve en onbewuste 
(in plaats van het cognitieve bewuste) associaties te stimuleren. 
 
We stellen voor drie focusgroepen te organiseren met 5 à 6 deelnemers. Voor de beste dynamiek 
adviseren wij doorgaans groepen van 6 à 7 deelnemers, zodat ieder perspectief voldoende ruimte 
krijgt. Onze ervaring leert dat een groep van 5 à 6 deelnemers in een online setting het beste 
werkt. Hier houden wij ons dan ook aan vast. Het is in principe mogelijk dat enkele 
vertegenwoordigers van de gemeente Houten online meekijken. We stellen voor de groep 1,5 uur 
te laten duren. Dat is ruim voldoende tijd om alle onderwerpen aan bod te laten komen.  
 
Selectie van de deelnemers 
Wat betreft de indeling van de groepen zijn er meerdere mogelijkheden. Het is natuurlijk 
denkbaar voorstanders van de ruimtelijke koers bij elkaar te zetten en de andere te reserveren 
voor tegenstanders, maar wij stellen een thematische indeling voor. Dat wil zeggen dat we voor- 
en tegenstanders bij elkaar zetten en dan een of meerdere thema’s behandelen. Te denken valt 
aan de thema’s Inbreiding /hoogbouw, bouwen in Noord-West, vertrouwen in de gemeente en/of 
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de (wel en niet gewenste) doelgroepen van de woningbouw. Uiteraard zijn combinaties van 
thema’s mogelijk of juist nader inzoomen op deelonderwerpen. De keuze hierin zal afhangen van 
de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek. De meest opvallende zaken of die voor de meeste 
steun dan wel weerstand zorgen lenen zich dan bij uitstek voor de verdieping.  
De werving vindt plaats op basis van de gegeven antwoorden in de enquête. Wij zorgen dat de 
deelnemers vooraf instructie hebben gehad hoe in te loggen in Microsoft Teams. Wij hebben daar 
inmiddels veel ervaring mee opgedaan en het inloggen levert zelden problemen op.  

3.3 Analyse en rapportage 
 

We stellen op basis van de uitkomsten van de enquête en de verdiepende fase een 
onderzoeksrapport op. We gaan uit van een beknopt rapport met visuele weergaven van de 
uitkomsten met daarbij toelichting en duiding. In aparte kaders staan de opvallende verschillen 
tussen groepen en exemplarische (geanonimiseerde) citaten. We bespreken het eindrapport in 
conceptvorm en leveren na het verwerken van eventuele opmerkingen en suggesties de 
definitieve rapportage bij u aan.  

4 Planning  

De planning gaat uit van een doorlooptijd van drie maanden weken. Bij opdrachtverlening in mei 
kan het eindrapport begin augustus worden opgeleverd.  
 

  

Opdrachtverlening 20 

Opstellen en programmeren vragenlijst, steekproeftrekking  21-22-23 

Vragenlijst online, drukken en verzenden brieven 24-25-26-27 

Schriftelijk rappel 26 

Afsluiten veldwerk, eerste analyse, uitnodigen deelnemers focusgroepen 28 

Focusgroepen  28-29 

Conceptrapportage 30 

Bespreking en eindoplevering 31 

 
Bij de start van het project stellen we een draaiboek op waarin per week is aangegeven welke 
werkzaamheden verricht worden en welke taakverdeling daarbij geldt. 

5 Privacy  

I&O Research zorgt voor een uiterst zorgvuldige behandeling van individuele gegevens en 
garandeert dat in de rapportage geen tot individuele personen of huishoudens herleidbare 
informatie wordt opgenomen.  
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Bijlage 1. I&O Research – Onderzoek dat er toe doet 

I&O Research is een onderzoeksbureau voor maatschappelijke vraagstukken.  
Met onze betrouwbare en onafhankelijke onderzoeken willen we de overheid en andere 
organisaties ondersteunen Nederland beter, mooier, gezonder, welvarender en duurzamer 
maken. We kennen de uitdagingen waar onze opdrachtgevers voor staan. We leveren 
onderzoeksuitkomsten die hen inzichten en handelingsperspectieven bieden voor strategische 
keuzes en beleidsbeslissingen. In onze werkwijze staan pro-activiteit, informatieveiligheid en 
transparantie voorop.  
 
Onze opdrachtgevers: 

• Rijksoverheid 
• Gemeenten, provincies en 

waterschappen 
• Uitvoeringsorganisaties/ZBO’s 
• Organisaties voor zorg en welzijn  
• Ngo’s / goededoelenorganisaties 
• Lokale en regionale rekenkamers 
• Universiteiten en kennisinstituten 
• Media 

 

Onze expertisegebieden:  

• Arbeidsmarkt en sociale zekerheid 
• Duurzaamheid 
• Economie 
• Gezondheid 
• Kennis en wetenschap  
• Mobiliteit 
• Politiek en openbaar bestuur 
• Ruimte en omgeving 
• Sociaal domein 
• Veiligheid 
 

 

I&O Research is een full-service-onderzoeksbureau. Wij doen diverse vormen van opinie- en 
beleidsonderzoek, waaronder klantwaarderingsonderzoek, draagvlakonderzoek, datascience, 
beleidsmonitoring en evaluatie- en rekenkameronderzoek. U kunt ons inschakelen voor 
kwalitatief en kwantitatief onderzoek of combinaties daarvan, complete onderzoeksprojecten en 
advisering daarover of alleen voor de uitvoering van de dataverzameling. Voor tijdelijke 
opdrachten voor onderzoekers en dataspecialisten hebben we een detacheringsconsulent in huis.  
 
Kwaliteitsstandaarden 

I&O Research mag drie internationaal erkende kwaliteitsstandaarden voeren: ISO 9001 voor de 
bedrijfsvoering, ISO 20252 voor beheersing van het proces van onderzoek en panelbeheer en  
ISO 27001 voor informatiebeveiliging. I&O Research is lid van de Marktonderzoek Associatie 
(MOA), de Keurmerkgroep van MOA en de Vereniging van Beleidsonderzoekbureaus (VBO). Wij 
onderschrijven de internationale ICC/ESOMAR-gedragscode voor markt- en 
sociaalwetenschappelijk onderzoek. Daarnaast onderschrijven wij de Integriteitscode voor 
Statistisch en Analytics Onderzoek van MOA/VBO/VSO. Wij werken volgens de Gouden Standaard 
van het CBS. De Gouden Standaard is een uniek ijkingsinstrument voor nationale en regionale 
steekproeven en zorgt voor betere aansluiting bij de overige Europese landen die gebruikmaken 
van vergelijkbare data in hun land. 
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