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Samenvatting 

Onderzoeksvraag 

Begin 2023 leveren we als gemeente een 5-year-report op aan de Europese Commissie.  

Daarin staat de doorwerking van het Green Capital-jaar 2018 centraal. Daarbij is het 

belangrijk maatschappelijke input te verzamelen, door Nijmeegse burgers te bevragen. Welk 

effect heeft het speciale jaar gehad op het denken en handelen van Nijmegenaren? Zijn 

duurzame ontwikkelingen in onze stad herkenbaar? Hoe kijken panelleden terug op Green 

Capital? 

 

Extra inzet op maatschappelijke veranderingen bekend en mét draagvlak 

Uit de bekendheid van specifieke doelen leiden we af dat de klimaat/biodiversiteit-transitie 

en energietransitie het meest bekend zijn. Draagvlak voor maatschappelijke transities is er 

in (heel) brede zin bij het Nijmeegs stadspanel. 

 

Het meest bekend is de extra inzet op: 

 minder bestrating in privétuinen; 

 het verder isoleren van woningen; 

 minder stenen of asfalt op straten en pleinen; 

 stoppen met aardgas voor verwarming en warm water. 

 

Inzet op grondstof-besparing is het minst bekend: bij ruim een derde van de panelleden: 

 kiezen voor recyclebare producten (bijvoorbeeld apparaten) als ik iets nieuws nodig 

heb: bij 38% bekend. 

 vaker kiezen voor producten zonder verpakking (38%). 

 

Draagvlak is er in brede zin voor doelen en extra inzet op energie, hergebruik, schone lucht, 

klimaat, biodiversiteit en verantwoord voedsel. Meestal is er steun van 80% tot 90% van de 

panelleden. Voor het stoppen met aardgas voor verwarming en warm water is 

verhoudingsgewijs het minste draagvlak: 58% steunt dit doel (25% niet). Voor het minder 

maaien en meer laten verruigen van gemeenteplantsoenen (steun van 67%) en het minder 

eten van vlees (steun van 74%) is er veel draagvlak, maar in verhouding tot andere doelen 

wat minder. De draagvlakcijfers laten een zekere maatschappelijke weerstand rond de 

gastransitie en het laten verruigen van gemeentegroen zien. 

 

Kent en/of steunt u de volgende maatschappelijke doelen? 

 Bekendheid (%) Draagvlak (%) 

ENERGIE   

Het milieuvriendelijk opwekken van energie in 

stad of regio 

62% 88% 

Het verder isoleren van woningen 80% 95% 

Stoppen met aardgas voor verwarming en 

warm water 

70% 58% 

   

HERGEBRUIK   

Kiezen voor recyclebare producten 38% 84% 
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Vaker kiezen voor producten zonder 

verpakking 

38% 87% 

   

SCHONE LUCHT   

Minder uitlaatgassen door verkeer 61% 83% 

Uitstoot door bedrijven terugbrengen 60% 94% 

   

KLIMAAT-BIODIVERSITEIT   

Minder stenen of asfalt op straten en pleinen 77% 88% 

Minder bestrating in privétuinen 86% 86% 

Minder maaien, meer verruiging van 

gemeenteplantsoenen 

72% 67% 

   

VERANTWOORD VOEDSEL   

Voedsel vooral uit regio of uit eigen land 48% 87% 

Minder vlees eten 55% 74% 

 

Nijmegen European Green Capital 2018 4 jaar later 

In 2018 was Nijmegen een jaar lang “Europese hoofdstad” op het gebied van duurzaamheid 

en milieu: European Green Capital. Hoe kijken Nijmegenaren (panelleden) hier naar? 

 

Grote bekendheid met Nijmegen als European Green Capital 

Met 85% weet een groot deel van het Nijmeegs stadspanel dat Nijmegen in 2018 European 

Green Capital was. Dat is een indicatie van een langdurige indruk. Als we dit indicatief1 

vergelijken met eerdere jaren is dat vergelijkbaar met de periode net na het actiejaar. Net 

voor het actiejaar (in 2017) had 38% Green Capital meegekregen.  

 

Positieve grondhouding, nuance rond inspiratie, concrete doorwerking lastig 

Verhoudingsgewijs is er een positieve attitude rond het actiejaar als uitgangspunt voor 

verdere duurzame ontwikkeling van de stad. Een duidelijke meerderheid is trots op de 

uitverkiezing van Nijmegen als European Green Capital en vindt een dergelijk ‘actiejaar’ een 

goede aanpak voor een duurzamer Nijmegen. Inspiratie en verwachtingen daaromtrent 

liggen genuanceerd. Een kwart van de panelleden verwacht dat Nijmegenaren geïnspireerd 

zijn tot milieuvriendelijker gedrag. Ongeveer een derde deel is zelf geïnspireerd geraakt. 

Concrete doorwerking is voor panelleden lastig aan te geven. Ruim een derde van hen kan 

de vraag of het actiejaar een positief effect op het leefmilieu in Nijmegen heeft gehad niet 

beantwoorden (34% weet niet). Een kwart (23%) denkt van niet. Meer dan de helft (58%) 

heeft geen concrete stappen gezet richting milieuvriendelijker leven door Green Capital. 

Maar de 9% die zegt dat zelf wel gedaan te hebben is een zonder meer sterke 

gedragsbeïnvloedingsscore die op andere wijze erg moeilijk te bereiken zou zijn. 

  

                                                                            
1 Indicatief omdat de verschillende panelmetingen methodisch gezien niet volledig 

vergelijkbaar zijn. De samenstelling van het panel zal tussentijds gewijzigd zijn. Daarnaast is 

in 2019 en 2017 een ander vraagstelling toegepast: “Ik heb Nijmegen European Green Capital 

meegekregen”. 
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eens +/- niet 

eens 

weet 

niet 

Trots op uitverkiezing Nijmegen Green Capital 45% 33% 17% 5% 

GC goede aanpak voor duurzamer Nijmegen 40% 31% 19% 10% 

Zelf geïnspireerd tot 'milieuvriendelijker gedrag' 31% 33% 34% 2% 

Nijmegenaren geïnspireerd 27% 35% 25% 14% 

GC heeft positief effect op  leefmilieu Nijmegen 16% 27% 23% 34% 

Door GC concrete stappen 9% 29% 58% 4% 

 

Bekendheid en deelname GC-activiteiten en -resultaten 

Het Green Capital-jaar 2018 kende diverse concrete initiatieven. Zijn specifieke activiteiten 

en resultaten vier jaar later nog bekend? Hebben panelleden deze zelf ervaren? De meest 

bekende (en soms zelf ervaren) activiteiten zijn: 

 190.000 stenen verwijderd uit straten en tuinen (Steenbreek, bij 66% bekend)); 

 Afsluiten Waalbrug voor grote picknick (verkeersactie, ontmoeting, bij 49% bekend); 

 Bezoekerspaviljoen Kelfkensbos (informatie, vrijwilligers, bij 48% bekend). 

 

Minder bekende en/of ervaren activiteiten zijn: 

 Duurzaam ingerichte modelwoning in Nijmegen-Oost (hergebruik); 

 Bier uit Nijmeegs regenwater: Parapluvius (waterbesparing); 

 Netwerk Kleurrijk Groen (inzet en betrokkenheid etnische groepen). 

 

Effecten vooral op stadsimago en Gemeente Nijmegen zelf 

Naar het idee van het Nijmeegs stadspanel zijn de meest duidelijke effecten: 

 Het imago van Nijmegen als duurzame stad is versterkt. 

 Het actiejaar heeft invloed gehad op besluiten en gedrag van de gemeente. 

Beide punten waren doelstellingen van het College van B&W voor Green Capital. 

 

Minder duidelijke effecten in relatie tot het Green Capital-zijn volgens hen: 

 De invloed van Green Capital op een milieuvriendelijker Nijmegen. 

 Invloed op besluiten en gedrag van inwoners. 

 Invloed op besluiten en gedrag van bedrijven. 

 

     eens niet eens +/- weet niet 

Imago Nijmegen versterkt als duurzame stad 47% 21% 13% 18% 

Invloed op besluiten en gedrag gemeente  36% 23% 8% 33% 

Een milieuvriendelijker Nijmegen opgeleverd 23% 29% 17% 31% 

Invloed op besluiten en gedrag inwoners  10% 31% 24% 35% 

Invloed op besluiten en gedrag bedrijven  9% 27% 21% 43% 
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1. Achtergrond, onderzoeksvragen en aanpak 

Inleiding 

Begin 2023 leveren we als gemeente een 5-year-report op aan de Europese Commissie.  

Daarin staat de doorwerking van het Nijmegen European Green Capital-jaar 2018 centraal. 

Qua informatie maken we onder meer gebruik van jaarlijkse registraties gebaseerd op 

interviews rond vaste thema’s, resultaten en activiteiten. Daarnaast is het belangrijk 

maatschappelijke input te verzamelen, door Nijmeegse burgers te bevragen. Welk effect 

heeft het speciale jaar gehad op het denken en handelen van Nijmegenaren? Zijn duurzame 

ontwikkelingen in onze stad herkenbaar? En te relateren aan Green Capital? 

 

Ambtelijk opdrachtgever voor deze meting ten behoeve van het 5-year-report is Ultsje van 

Gorkum, Afdeling Stadsontwikkeling. 

Doel onderzoek/probleemstelling 

Doel: Informatieverzameling ten behoeve van het 5-year-report 2023. Onderzoeksvragen: 

 

Welk effect heeft het EGC-jaar gehad op het verduurzamingsdenken en -handelen van 

Nijmegenaren? 

 Is men zelf geïnspireerd tot milieuvriendelijker gedrag? (herhaalde vraag) 

 Heeft men door Green Capital concrete stappen gezet richting milieuvriendelijker 

gedrag?  (herhaalde vraag) 

 Is men trots op de uitverkiezing van de stad tot Green Capital? (herhaalde vraag) 

 

Welke duurzame ontwikkelingen zijn voor burgers herkenbaar binnen Nijmegen, in de 

periode voor en na Green Capital? Hoe ervaren zij het verloop? Zijn ontwikkelingen te 

relateren aan Green Capital? 

 Heeft Green Capital invloed gehad op beslissingen en handelen van inwoners, 

organisaties, bedrijven en overheden (inclusief gemeente)? 

 Heeft Green Capital effect gehad (en nog) op verduurzaming van Nijmegen? 

 Heeft Green Capital het (inter)nationale imago van Nijmegen als duurzame stad c.q. 

stad die duurzaamheid een warm hart toedraagt versterkt? 

 Is er steun voor (duurzaamheidstransities als) de energietransitie, hergebruik van 

materialen en producten, bescherming van natuur en biodiversiteit, schone lucht, 

verantwoord voedsel, duurzaam vervoer? 

Onderzoeksopzet 

Om de hierboven genoemde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden leggen we een 

korte vragenlijst voor het Nijmeegse digitaal stadspanel, ruim 3.700 betrokken 

Nijmegenaren. Een dergelijke opiniepeiling is een doelmatige onderzoeksmethode waarbij 

een zeer divers publiek kan worden bevraagd, goed verspreid over onze stad.  



 

 

Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  sjab =  Nota, beleids- of projectplan  
 

 

 7 

  

2. Bekendheid en draagvlak maatschappelijke 

transities 

Transities: extra inzet op gewenste veranderingen 

De gemeente Nijmegen probeert samen met bewoners en bedrijven verschillende 

veranderingen door te voeren in onze stad. In hoeverre zijn panelleden daar mee bekend? 

Naast de bekendheid van transities zijn ook attitude en steun (en daarmee draagvlak) in 

beeld gebracht. Ondersteunen panelleden diverse doelen van extra inzet? 

 

Uit de bekendheid van specifieke doelen leiden we af dat de klimaat/biodiversiteit-transitie 

en energietransitie het meest bekend zijn. Draagvlak voor maatschappelijke transities is er 

in (heel) brede zin bij het Nijmeegs stadspanel. 

 

Het meest bekend is de extra inzet op: 

 minder bestrating in privétuinen: bij 86% bekend; 

 het verder isoleren van woningen: 80%; 

 minder stenen of asfalt op straten en pleinen: 77%; 

 stoppen met aardgas voor verwarming en warm water: 70%. 

 

Inzet op grondstof-besparing is het minst bekend: bij ruim een derde van de panelleden: 

 kiezen voor recyclebare producten (bijvoorbeeld apparaten) als ik iets nieuws nodig 

heb: bij 38% bekend. 

 vaker kiezen voor producten zonder verpakking (38%). 

 

Draagvlak is er zoals gezegd in brede zin voor doelen en extra inzet op energie, hergebruik, 

schone lucht, klimaat, biodiversiteit en verantwoord voedsel. Meestal is er steun van 80% tot 

90% van de panelleden. 

 

Voor het stoppen met aardgas voor verwarming en warm water is verhoudingsgewijs het 

minste draagvlak: 58% steunt dit doel (25% niet). Voor het minder maaien en meer laten 

verruigen van gemeenteplantsoenen (steun van 67%) en het minder eten van vlees (steun 

van 74%) is er veel draagvlak, maar in verhouding tot andere doelen wat minder. Dat duidt 

op een zekere maatschappelijke weerstand rond de gastransitie en het laten verruigen van 

gemeentegroen. 
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Bekendheid en draagvlak transitie energie 

Het milieuvriendelijk opwekken van energie in stad of regio, het verder isoleren van 

woningen en het stoppen met aardgas voor verwarming en warm water is bij een ruime 

meerderheid van de Panelleden bekend (62%-80%). De energietransitie behoort daarmee 

tot de meest bekende in onze stad. Voor isoleren en hernieuwbare energie is ook veel 

draagvlak: bij ongeveer 9 van de 10 panelleden. Van het gas af kent de steun van 58%. 

 

Figuur 1: Bekendheid en draagvlak energietransitie 

 

 

 
 

Bekendheid en draagvlak inzet op grondstoffen/hergebruik 

Zoals gezegd is de inzet door de gemeente Nijmegen (samen met bewoners en bedrijven) 

gericht op verpakkingsvrije en/of recyclebare producten verhoudingsgewijs minder bekend: 

bij 38% van de Panelleden. Draagvlak is er echter bij grote groepen: bij ongeveer 9 van de 10 

panelleden. 
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38%

20%

29%
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Het milieuvriendelijk opwekken van

energie in stad of regio
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Bekendheid doelen energie
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88%

95%

58%

9%

4%

19%

4%

2%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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energie in stad of regio

Het verder isoleren van woningen

Stoppen met aardgas voor verwarming en
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Figuur 2: Bekendheid en draagvlak inzet op grondstoffen/hergebruik 

 

 

 

 
 

Bekendheid en draagvlak schone lucht/duurzaam vervoer 

Zo’n 6 van de 10 panelleden geven aan bekend te zijn met de inzet in onze stad op minder 

uitlaatgassen door verkeer en het terugbrengen van uitstoot door bedrijven. Veel steun is er 

voor het terugbrengen van uitstoot door bedrijven (94%), en ook het verminderen van  

uitlaatgassen door verkeer (83%). 

 

  

38%

38%

61%

61%
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Kiezen voor recyclebare producten

Vaker kiezen voor producten zonder
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Bekendheid doelen hergebruik

bekend onbekend

84%

87%

12%

7%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kiezen voor recyclebare producten

Vaker kiezen voor producten zonder

verpakking

Draagvlak inzet hergebruik

mee eens weet niet niet mee eens
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Figuur 3: Bekendheid en draagvlak schone lucht 

 

 
 

 

Bekendheid en draagvlak doelen klimaat en biodiversiteit 

Eerder gaven we al aan dat maatschappelijke inzet op klimaat en biodiversiteit tot de meest 

bekende transities behoort. Tussen 72% en 86% van de panelleden geven aan bekend te zijn 

met, en steun te geven aan doelen als minder stenen of asfalt op straten en pleinen, minder 

bestrating in privétuinen en/of minder maaien, meer verruiging van gemeenteplantsoenen. 

Een kwart van de panelleden (24%) geeft geen steun aan minder maaien en verruiging van 

gemeenteplantsoenen. 
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Figuur 4: Bekendheid en draagvlak klimaattransitie 

 
 

 

Bekendheid en draagvlak doelen verantwoord voedsel 

Ongeveer de helft van de panelleden is bekend met maatschappelijke doelen als het 

consumeren van voedsel uit de regio of uit eigen landen het minder eten van vlees. Bij een 

grotere groep, ongeveer driekwart, blijkt hier draagvlak voor te zijn. 
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Figuur 5: Bekendheid en draagvlak inzet op verantwoord voedsel 
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2. European Green Capital 2018, 4 jaar later 

In 2018 was Nijmegen een jaar lang “Europese hoofdstad” op het gebied van duurzaamheid 

en milieu: European Green Capital. Nijmegenaren bezochten bijvoorbeeld het 

bezoekerspaviljoen Kelfkensbos of bijvoorbeeld een festival, deden mee aan een ‘Green 

Capital Challenge’ of waren zelf betrokken bij de organisatie. Vier jaar later laten we zien hoe 

Nijmegenaren (panelleden) hier naar kijken: 

 bekendheid met Nijmegen als European Green Capital in 2018; 

 houding en gedrag; 

 bekendheid en deelname activiteiten en resultaten; 

 ideeën over effecten. 

2.1 Bekendheid met Nijmegen als European Green Capital 

Met 85% weet een groot deel van het Nijmeegs stadspanel dat Nijmegen in 2018 European 

Green Capital was (meting mei 2022). Als we dit indicatief2 vergelijken met eerdere jaren is 

dat vergelijkbaar met de periode net na het actiejaar. Net voor het actiejaar (in 2017) had 

38% Green Capital meegekregen. Al met al is de bekendheid dus nog altijd groot. 

 

Figuur 6: Ik wist dat Nijmegen in 2018 European Green Capital was (2022). Ik heb 

Nijmegen European Green Capital meegekregen (2017 en 2019). 

 

 
Vergelijking in de tijd alleen indicatief. 

  

                                                                            
2 Indicatief omdat de verschillende panelmetingen methodisch gezien niet volledig 

vergelijkbaar zijn. De samenstelling van het panel zal tussentijds gewijzigd zijn. Daarnaast is 

in 2019 en 2017 een ander vraagstelling toegepast: “Ik heb Nijmegen European Green Capital 

meegekregen”. 
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2.2 Houding en gedrag 

Aan de hand van stellingen geven we een beeld van houding en gedrag van panelleden rond 

het European Green Capital-actiejaar 2018. 

 

Figuur 7: Houding en gedrag rond GC 

 
 

Positieve grondhouding 

Verhoudingsgewijs is er een positieve attitude rond het actiejaar als uitgangspunt voor 

verdere duurzame ontwikkeling van de stad. Een duidelijke meerderheid is trots op de 

uitverkiezing van Nijmegen als European Green Capital en vind een dergelijk ‘actiejaar’ een 

goede aanpak voor een duurzamer Nijmegen. 

 

Nuance rond inspiratie en verwachtingen 

Inspiratie en verwachtingen daaromtrent liggen genuanceerd. Een kwart van de panelleden 

verwacht dat Nijmegenaren geïnspireerd zijn tot milieuvriendelijker gedrag. Ongeveer een 

derde deel is zelf geïnspireerd geraakt. Ook medio 2018 kwam al inspiratie en impact op het 

dagelijks leven naar voren, waarbij op dat moment 24% van de panelleden aangaf  

geïnspireerd te zijn. Een klein, maar niet onaanzienlijk deel van het panel ging op dat 

moment vaker keuzes in het dagelijks leven bespreken met anderen (10%, medio 2018). 
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Concrete doorwerking lastig doch aanwezig 

Concrete doorwerking is voor panelleden lastig aan te geven. Ruim een derde van hen kan 

de vraag of het actiejaar een positief effect op het leefmilieu in Nijmegen heeft gehad niet 

beantwoorden (34% weet niet). Een kwart (23%) denkt van niet. Meer dan de helft (58%) 

heeft geen concrete stappen gezet richting milieuvriendelijker leven door Green Capital. 

Maar de 9% die zegt dat zelf wel gedaan te hebben vormt een zonder meer sterke 

gedragsbeïnvloedingsscore die op andere wijze erg moeilijk te bereiken zou zijn. 

2.3 Bekendheid en deelname activiteiten en resultaten 

Het Green Capital-jaar 2018 kende diverse concrete initiatieven. Zijn specifieke activiteiten 

en resultaten vier jaar later nog bekend? Hebben panelleden deze zelf ervaren? Aan het 

panel is een kleine selectie van de circa 200 Green Capital-activiteiten voorgelegd. 

 

De meest bekende (en soms zelf ervaren) activiteiten zijn: 

1. 190.000 stenen verwijderd uit straten en tuinen (Steenbreek, bij 66% bekend); 

2. Afsluiten Waalbrug voor grote picknick (verkeersactie, ontmoeting, bij 49% bekend); 

3. Bezoekerspaviljoen Kelfkensbos (informatie, vrijwilligers, bij 48% bekend). 

 

Figuur 8: Bekende en/of ervaren GC-activiteiten 
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Minder bekende en/of ervaren activiteiten zijn: 

 Duurzaam ingerichte modelwoning in Nijmegen-Oost (hergebruik); 

 Bier uit Nijmeegs regenwater: Parapluvius (waterbesparing) 

 Netwerk Kleurrijk Groen (inzet en betrokkenheid etnische groepen). 

Operatie Steenbreek Nijmegen 

Zoals gezegd kende het Green Capital-jaar 2018 concrete initiatieven, waaronder 

Steenbreek duidelijk beklijft. Het feit dat Steenbreek ook nu nog steeds breed actief wordt 

ingezet speelt waarschijnlijk een rol in de bekendheid er van. Met meer groen in de stad 

kunnen we het veranderende klimaat beter aan. Groene tuinen spelen daarbij een 

belangrijke rol. Onder het motto ‘Stenen eruit, GROEN erin!’ zijn er inmiddels 

honderdduizenden stenen verwijderd uit straten en tuinen.  Steenbreek is onder meer actief 

rond verkoeling van wijken, afvoeren van tegels, afkoppelen van regenpijpen, aanleg van 

(gevel)tuinen en groene daken. Deze specifieke activiteiten en resultaten zijn vier jaar later 

bekend bij 66% van de panelleden, waarbij zo’n 5% zelf ook ervaringen heeft. Bovenstaande 

informatie is grotendeels ontleend aan www.debastei.nl 

 

 
Bron: www.debastei.nl 

Afsluiten Waalbrug voor grote picknick 

De stad is beter af met minder auto's en dat werd duidelijk gemaakt door de Waalbrug 

zondag 16 september 2018  af te sluiten. Op die autoloze zondag zijn de drukke rijbanen 

gereserveerd voor een grote picknick, waarvoor 800 mensen gratis aanschoven. 

Deze picknick was tevens de start van de jaarlijkse Europese mobiliteitsweek.  Naast 

ontmoeting en gezelligheid was het doel om inwoners kennis te laten maken met nieuwe 

vervoersmogelijkheden als alternatief voor de auto, om een gezonde en bereikbare stad te 

creëren. Deze grote, blik vangende publieksactiviteit heeft breed (en landelijk) het nieuws 

gehaald. 

 



 

 

Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  sjab =  Nota, beleids- of projectplan  
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Bron: Omroep Gelderland 

Netwerk Kleurrijk Groen 

‘Last but not least’: het Netwerk Kleurrijk Groen behoort tot de minder bekende en/of 

ervaren activiteiten, maar is zeker vermeldenswaardig. Het initiatief richt zich op de inzet en 

betrokkenheid van etnische groepen bij duurzaamheid. Het is niet vanzelfsprekend voor 

mensen in moeilijke sociaal economische posities om aan te sluiten bij een duurzame 

samenleving. Kleurrijk Groen activeert Nijmeegse burgers met diverse culturele 

achtergronden, agendeert bij beleidsmakers en draagt bij aan een inclusiever beleid. Het 

netwerk betrekt een zeer divers publiek bij onder andere natuurexcursies, fietsactiviteiten 

voor kinderen en voorlichting over duurzaam energiegebruik en afval. 

 
Bron: Facebookpagina Kleurrijk Groen 

 

Er wordt ook een Leergang Kleurrijk Groene Ambassadeurs aangeboden, met als doel om 

wijk-sleutelfiguren toe te rusten met kennis zodat zij hun achterban kunnen informeren over 

het persoonlijke en economische belang en de noodzaak voor bewust omgaan met 

duurzame energie. Bovenstaande informatie is grotendeels ontleend aan 

www.bureauwijland.nl 
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2.4 Ideeën over effecten 

De gemeente wilde als groene en duurzame stad Nijmeegse burgers en bedrijven inspireren, 

nieuwe samenwerkingen aanmoedigen en duurzaamheid en milieuzaken op de agenda te 

zetten. Hoe kijken panelleden naar eventuele effecten hier van? Heeft het Green Capital-

actiejaar: 

 invloed gehad op besluiten en gedrag van inwoners? 

 invloed gehad op besluiten en gedrag van bedrijven? 

 invloed gehad op besluiten en gedrag van de gemeente? 

 een milieuvriendelijker Nijmegen opgeleverd? 

 het imago van Nijmegen versterkt als stad die duurzaamheid een warm hart toedraagt? 

 

Figuur 9: Ideeën over effecten GC 

 
 

Naar het idee van het Nijmeegs stadspanel zijn de meest duidelijke effecten: 

1. Het imago van Nijmegen als stad die duurzaamheid een warm hart toedraagt is 

versterkt. 

2. Het actiejaar heeft invloed gehad op besluiten en gedrag van de gemeente. 

Beide effecten zijn vooraf door het college van B&W als doelstellingen benoemd. 

 

Minder duidelijke effecten in relatie tot het Green Capital-zijn volgens hen: 

3. De invloed van Green Capital op een milieuvriendelijker Nijmegen. 

4. Invloed op besluiten en gedrag van inwoners. 

5. Invloed op besluiten en gedrag van bedrijven. 
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