
Duurzaamheid
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘U Spreekt’ en in juni/juli 2019 een onderzoek
heeft plaatsgevonden over Duurzaamheid. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele belangrijke
resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Van de 1.444 panelleden hebben er 683 deelgenomen aan het onderzoek. Dit is 47%. Door het grote aantal
deelnemers is sprake van een statistisch betrouwbaar en nauwkeurig onderzoek. 683

Respons

Energietransitie

Hoe belangrijk vindt u de energietransitie?

(Zeer) belangrijk

(Zeer) onbelangrijk

Neutraal 3%

20%

76%

Wie heeft vooral een rol in het treffen van
maatregelen om energieneutraal te worden?
Meer antwoorden mogelijk - Top 3

76%

74%

64%

Landelijke overheid

Ikzelf / inwoners

Energieleveranciers

76%

74%

64%

Bent u bekend met:

Het VerduurSaam Energieloket?

De energiecoaches

De Duurzaamheidslening

De Achterhoekse Bespaaractie

65%

69%

42%

57%

35%

31%

58%

43%

Redenen om te investeren in het energiezuiniger
maken van een koopwoning
Meer antwoorden mogelijk - Top 3

66%

49%

30%

66%

49%

30%

Lagere energierekening

Goed voor het milieu

Comfort van de woning

Energiezuinig

Informatie en advies Aardgasloos wonen

Hoe staat u tegenover de overstap naar aardgasloos
wonen?

49%

29%

(Zeer) positief

(Zeer) negatief

Neutraal

18%

44% wil en kan (financieel) investeren in het
energiezuinig maken van de woning. 20% wil wel, maar
heeft het geld er niet voor.

23% van de respondenten is het er (zeer) mee eens dat
de huur van een energiezuinige woning hoger mag zijn,
aangezien de energielasten lager zijn. 50% is het hier
(zeer) mee oneens.

Deelnemers met een koopwoning

Deelnemers met een huurwoning

W
eet niet



Nee, ik heb behoefte aan meer mogelijkheden/locaties

Duurzame energieopwekking

Op welke vorm van duurzame energieopwekking
moet in gemeente Aalten ingezet worden?
Meer antwoorden mogelijk

78%

43% 36%

Zonnepanelen
op daken

Zonneparken
Windmolens

Wat gebeurt er met de resultaten?

Voorstanders:
Als minimale afstanden worden
aangehouden en omwonenden
meeprofiteren van de opbrengst

Tegenstanders:
Aalten is ongeschikt

66% 18%

62% 18%

Houding tegenover energie opwekken samen met
buurtgenoten

61%
28%

(Zeer) positief
(Zeer) negatief

Neutraal

6%

Belangrijkste reden

62%
Financieel voordeel

Populairste type collectieve
energieopwekking

Grootschalige zonnedaken op
bestaande gebouwen

Vervoersmiddelen

55%

Top 3 vervoersmiddelen die 3 of meer dagen per week gebruikt worden

47%
Auto

45%
Fiets

16%
Lopend

W
eet niet

12% 15%

40%

17%

52%

0%

Zijn er in de gemeente Aalten voor u voldoende mogelijkheden om uw ... onderweg op te laden?

Elektrische fiets (n=232) Volledig elektrische auto (n=6)

Ja

Heb ik niet nodig

De resultaten van het onderzoek naar duurzaamheid worden betrokken bij de ontwikkeling van het
duurzaamheidsbeleid van de gemeente Aalten: het plan van aanpak duurzaamheid. Dit plan wordt naar
verwachting in het najaar van 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

Nee, ik heb behoefte aan meer mogelijkheden/locaties
Ja

Heb ik niet nodig


