
57% 17% 17% 9%

Bodegraven-Reeuwijk Spreekt

Duurzaamheid

Respons en betrouwbaarheid

In augustus/september 2019 heeft een onderzoek over 'Duurzaamheid' plaatsgevonden. Graag
delen wij enkele belangrijke onderzoeksresultaten met u.

59%

41%

In totaal hebben 809 van de 1.377 panelleden uit Bodegraven-Reeuwijk
deelgenomen aan het onderzoek; een response-rate van 59%. Uit de
hoge respons-rate kan worden afgeleid dat er een grote betrokkenheid is
onder de panelleden van ‘Bodegraven-Reeuwijk Spreekt’. Met het aantal
respondenten kunnen betrouwbare uitspraken gedaan worden over de
populatie.

Welk van de onderstaande energiebesparende maatregelen zijn op uw woning van
toepassing op dit moment/ binnen nu en 5 jaar?

Gevel/spouwmuur-
isolatie

Vloerisolatie

52% 14% 23% 11% 56% 11% 12% 21%

46% 11% 33% 10% 54% 9% 17% 21%

Dakisolatie 65% 11% 8% 16%

HR++ of HR+++
glas 24% 19% 10% 55% 20% 8% 17%47%

Op dit moment Binnen nu en 5 jaar

Heb ik Heb ik gedeeltelijk Heb ik niet Weet ik niet

Zonnepanelen op
het dak

Zonneboiler Duurzaam
verwarmingssysteem

Groene stroom kopen
bij energieleverancier

Op dit moment

Binnen nu en 5 jaar

Zijn de onderstaande stellingen op u van toepassing op dit moment/binnen nu en 5 jaar? JA/NEE

29% 71% 5% 93% 8% 90% 57% 30%

48% 26% 14% 55% 17% 53% 61% 15%

Duurzaamheidsmaatregelen in huis



39%

37%

33%

32%

71%

49%

33%

67%

45%

23%

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten uit dit onderzoek dienen als input voor Transitievisie Warmte, het plan voor het aardgasvrij
maken van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, en als algemene input voor duurzaamheidsprojecten.
Daarnaast zal er meer communicatie gaan plaatsvinden over financiële ondersteuning en oplossingen op het
gebied van duurzaamheid.

Wat zijn, of zouden, redenen zijn om te investeren in het energiezuiniger maken van uw woning?
(Koopwoning) Meer antwoorden mogelijk - Top 3

Lagere energierekening

Goed voor het milieu

Comfort van de woning

Tegen welke barrières loopt u aan in het energiezuiniger maken van uw woning?
(Koopwoning) Meer antwoorden mogelijk - Top 3

Hoge kosten

Onzekerheid over terugverdientijd en toekomstige energietarieven

Geen garantie realisatie beloofde energiebesparing

Aan wat voor ondersteuning heeft u als bewoner behoefte?
(Koopwoning) Meer antwoorden mogelijk - Top 4

Financiële ondersteuning en oplossingen

Informatie over alternatief voor aardgas in de buurt

Collectieve inkoopactie zodat prijzen omlaag gaan

Welk alternatief of alternatieven voor aardgas heeft/hebben uw voorkeur? Meer antwoorden mogelijk

Elektrisch verwarmen (all electric) Duurzaam gas Warmtenet
50% 45% 28%

Vindt u het belangrijk dat uw gemeente zich actief inzet om een klimaatneutrale gemeente te
worden?

(Zeer)
belangrijk

Neutraal (Zeer)
onbelangrijk

Weet ik niet/
geen mening

68% 20% 11% 2%

Adviseur die vertelt hoe ik mijn huis energiezuiniger
kan maken


