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Moventem is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie
(MOA), Center for Information Based Decision Making & Marketing
Research. Moventem is tevens aangesloten bij the World Association of
Opinion & Marketing Research Professionals (ESOMAR).
Dit rapport is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks deze uiterste
zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie fout en/ of onvolledig is.
Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die
zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.
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1 Inleiding

1.2 Respons en statistische betrouwbaarheid

In dit beschrijvende rapport worden de resultaten gepresenteerd van het
onderzoek ‘duurzaamheid 2016’ binnen de gemeente Doetinchem. Het
onderzoek is in november 2016 uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de
gemeente Doetinchem. Dit hoofdstuk gaat in op de achtergrond & methodiek
van het onderzoek, en respons & statistische betrouwbaarheid. Het hoofdstuk
sluit af met een leeswijzer voor de rest van het rapport.

Personen kunnen deelnemen aan ‘Doetinchem Spreekt’ vanaf de toegestane
leeftijd; 16 jaar. De meeste respondenten doen online mee en 27 personen
nemen offline deel aan het inwonerspanel. Deze laatste groep krijgt de
vragenlijsten per post toegestuurd en zij kunnen deze terugsturen via een
antwoordenvelop. Door de zorgvuldige (doorlopende) werving van
panelleden, is een inwonerspanel opgebouwd met in totaal 2.000 (1.973
online en 27 offline) deelnemers.

1.1 Achtergrond en methodiek
Het gemeentebestuur van Doetinchem hecht veel waarde aan de meningen,
ideeën en denkkracht van haar inwoners. Via het in 2015 opgerichte
inwonerspanel ‘Doetinchem Spreekt’ wordt een brede groep inwoners
regelmatig om input gevraagd, over allerlei onderwerpen die spelen in de
gemeente (voor meer informatie zie de website: www.doetinchemspreekt.nl).

1.1.1 Panelonderzoek duurzaamheid
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een kwantitatieve
onderzoeksmethode gehanteerd via het inwonerspanel. Daarmee worden
gegevens verkregen over percentages en verhoudingen binnen een populatie.
Om statistisch verantwoorde uitspraken te mogen doen, dient een minimaal
aantal respondenten hun mening te geven; de steekproef. Als de steekproef
een
bepaalde
omvang en kenmerken heeft (betrouwbaarheid,
nauwkeurigheid, representativiteit), kunnen uitspraken gegeneraliseerd
worden naar de populatie.

1.1.2 Vragenlijst
De ledenwerving voor het panel is in 2015 zeer zorgvuldig uitgevoerd,
waardoor er een goede verdeling is over de wijken in de gemeente en over
geslacht. Voor het onderzoek ‘duurzaamheid’ is in samenwerking met de
gemeente Doetinchem een vragenlijst opgesteld, die voor dit onderzoek is
gebruikt. In bijlage 1 staat de vragenlijst weergegeven.

In totaal hebben 1.260 van de 2.000 panelleden, waarvan 1.242 online en 18
offline, als respondent deelgenomen aan het onderzoek. Dit maakt de
effectieve respons-rate 63,0% {(1.260 / 2.000) * 100}. Uit de hoge responsrate kan worden afgeleid dat er een grote betrokkenheid is onder de
panelleden van ‘Doetinchem Spreekt’. Het onderzoek is statistisch
betrouwbaar en nauwkeurig en representatief over wijk en het geslacht. In
bijlage 2 wordt ingegaan op de statistische betrouwbaarheid en
representativiteit van dit onderzoek.

1.3 Leeswijzer
Het volgende hoofdstuk (2) gaat in op de resultaten van het onderzoek
‘duurzaamheid 2016’. In de tekst wordt naar figuren verwezen. Deze figuren
worden in de betreffende paragrafen weergegeven. Er is een aantal open
vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond
in het bijlagenboek ‘Bijlagenboek bij Rapportage Duurzaamheid’.
Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk
zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het aantal
antwoorden niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt
ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel respondenten (‘n’) de
betreffende vraag hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet
alles op tot 100%. Bij sommige vragen konden respondenten meerdere
antwoorden geven. Het totale percentage komt dan hoger dan 100% te
liggen.

Analyse samenstelling
Moventem | december 2016 | Referentie: 14086
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2 Resultaten
In dit beschrijvende hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op:
Duurzaam wonen en leven;
Overheidssteun duurzaamheidsmaatregelen;
Duurzaamheidsprojecten Doetinchem.
Platform ‘Goedemorgen Doetinchem’

2.1 Duurzaam wonen en leven
De respondenten hebben aangegeven in welke mate men duurzaam/
milieubewust leeft. Dit hebben zij gedaan aan de hand van een rapportcijfer.
Gemiddeld geven de respondenten een 7,2 voor de mate waarin zij
duurzaam/milieubewust leven (figuur 1).
Figuur 2: Mate van geïnformeerd zijn

De meeste respondenten (83%) komen aan informatie over
duurzaam/milieubewust leven via artikelen in tijdschriften of informatieve
programma’s op radio en televisie (figuur 3).

Figuur 1: Mate van duurzaam/milieubewust leven

Ook hebben de respondenten aangegeven in weke mate ze geïnformeerd zijn
wat ze zelf kunnen doen om duurzaam/milieubewust te leven. De
respondenten geven zichzelf een 7,2 over de mate waarin ze geïnformeerd
zijn. In figuur 2 staat de verdeling van de antwoorden weergegeven.

Figuur 3: Informatie over duurzaam/milieubewust leven

Van de respondenten geeft 5% aan geen informatie te krijgen of te zoeken
over duurzaam/milieubewust leven.
Moventem | december 2016 | Referentie: 14086
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Alle respondenten hebben aangegeven in welke mate de onderstaande
stellingen op dit moment en binnen nu en 5 jaar op hen van toepassing zijn.

Figuur 4: Stellingen omtrent duurzaam gedrag

De meeste respondenten scheiden het afval al en maken reeds gebruik van
energiezuinige apparaten. Ok wordt door de meerderheid van de
respondenten het energieverbruik en het waterverbruik beperkt (figuur 4).
De respondenten denken binnen nu en 5 jaar meer duurzaam te gaan eten.
Momenteel eet 37% van de respondenten altijd of vaak duurzaam. Een grote
groep van 55% doet dit soms. Binnen nu en 5 jaar verwacht 53% van de
respondenten altijd of vaak duurzaam te eten.

Momenteel koopt een derde van de respondenten altijd of vaak duurzame
producten. Een grote groep van 56% doet dit soms. Binnen nu en 5 jaar koopt
naar verwachting 45% altijd of vaak duurzame producten, een toename van
16%.
Door 42% van de respondenten wordt het vliegtuig altijd of vaak vermeden als
men op vakantie gaat. Binnen nu en 5 jaar verwacht 48% van de
respondenten altijd of vaak het vliegtuig te vermijden.

Momenteel maakt 55% van de respondenten de keuze voor lopen, fietsen en
reizen met het openbaarvervoer in plaats van de auto. Binnen nu en 5 jaar is
dit percentage naar verwachting met 10% gestegen.
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De respondenten hebben aangegeven in welke mate zij hun huis momenteel
hebben geïsoleerd en hoe dat over 5 jaar zal zijn (figuur 5)

Figuur 6: Gebruik duurzame energie
Figuur 5: Mate van isolatie

Hierbij valt op dat een grote groep respondenten niet weet in welke mate zij
de woning binnen nu en 5 jaar geïsoleerd hebben.
Als wordt gekeken naar de huidige situatie dan heeft doorgaans een ruime
meerderheid de woning goed of matig geïsoleerd. Alleen met betrekking tot
vloerisolatie geeft 18% aan dat deze onvoldoende is.
De respondenten is tevens stellingen voorgelegd over het gebruik van
duurzame energie en de bereidheid om daar binnen nu en 5 jaar in te
investeren. De resultaten zijn gepresenteerd in figuur 6.
Voor alle vormen van duurzame energie geldt dat de respondenten er in de
toekomst (binnen nu en 5 jaar) meer gebruik van zullen maken. Momenteel
heeft 19% van de respondenten zonnepanelen op het dak. Binnen nu en 5
jaar verwacht 37% zonnepanelen op het dak te hebben, een toename van
18%.

Moventem | december 2016 | Referentie: 14086

Door circa de helft van de respondenten wordt al gebruik gemaakt van groene
stroom. Binnen nu en 5 jaar is dat naar verwachting 58%.
94% van de respondenten is op dit moment in het bezit van een auto. De
respondenten is gevraagd of ze op dit moment een energiezuinige auto rijden.
15% van de respondenten geeft aan een energiezuinige auto te rijden.
Slechts 1% heeft een elektrische auto en 14% rijdt een hybride auto of een
die zuinig in gebruik is. Een groep van 3% weet het niet. De overige 82%
geeft aan geen energiezuinige auto te rijden.
De respondenten hebben aangegeven of zij verwachten binnen nu en 5 jaar
een energiezuinige auto te rijden. De resultaten zijn weergegeven in figuur 7.
Bijna 30% denkt binnen nu en 5 jaar een energiezuinige auto te rijden. 5%
denkt een elektrische auto te rijden en 24% denkt een hybride of een auto
zuinig in gebruik te rijden.
35% van de respondenten denkt binnen nu en 5 jaar geen energiezuinige
auto te rijden. Een relatief grote groep van 31% weet het niet.
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Figuur 7: Energiezuinige auto
Figuur 8: Duurzaamheid rondom het huis

Ook is de respondent gevraagd naar duurzaamheid rondom het huis (figuur
8). Een ruime meerderheid van 72% heeft momenteel een groene tuin, met
in verhouding meer beplanting dan bestrating. Binnen nu en 5 jaar is dit
percentage ongeveer gelijk.
Met name het opvangen van regenwater voor hergebruik zal naar verwachting
binnen nu en 5 jaar toenemen. Bij dit aspect is een verwachte toename van
15% te zien.
Ook geven meer mensen aan binnen nu en 5 jaar de regenpijp af te koppelen
van het riool. Momenteel heeft 28% de regenpijp afgekoppeld van het riool.
Binnen nu en 5 jaar denkt 39% dit te hebben.

Moventem | december 2016 | Referentie: 14086
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2.2 Overheidssteun duurzaamheidsmaatregelen
In deze paragraaf wordt ingegaan op het woongedrag van de respondenten.
In figuur 9 is te zien dat de meeste respondenten in een 2 onder 1-kap woning
(29%), een vrijstaande woning (29%) of een rijtjeswoning wonen (27%). Van
de respondenten die ‘anders, namelijk’ hebben aangegeven woont circa 35%
in een hoekwoning en woont 18% geschakeld.

Figuur 10: Stelling over huur energiezuinige woning

hebben. Zo is te zien dat 45% het hier (zeer) mee oneens is, terwijl 28% het
hier (zeer) mee eens is.
Aan de respondenten die een koopwoning hebben is gevraagd in welke mate
energiezuinigheid meespeelt in de overweging om een huis te kopen. Ruim
driekwart (79%) geeft aan dat het in (zeer) grote mate meespeelt (figuur 11,
weergegeven op de volgende pagina).
Figuur 9: Type woning

Aan de respondenten is gevraagd of ze in een koop- of huurwoning wonen.
Daaruit komt naar voren dat 84% van de respondenten in een koopwoning
woont. De overige 16% van de respondenten woont in een huurwoning.

Zoals in figuur 12 (op de volgende pagina) wordt weergeven is een grote
meerderheid van de respondenten die in een koopwoning wonen het (zeer)
eens (55%) met de stelling: "Bij het kopen van een andere woning ben ik
bereid om meer te betalen voor een energiezuinige woning".

Aan de respondenten die in een huurwoning wonnen is de volgende stelling
voorgelegd: ‘De huur van een energiezuinige woning mag hoger zijn dan van
een niet energiezuinige woning, aangezien de energielasten lager zijn’. In
figuur 10 staat weergegeven wat de respondenten hier op geantwoord

In figuur 13 (op de volgende pagina) staat weergegeven wat volgens de
respondenten die in een koopwoning wonen redenen zijn om te investeren in
een energiezuinigere woning. Lagere energierekening (82%) en goed voor het
milieu (72%) worden het meest genoemd.

Moventem | december 2016 | Referentie: 14086
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Figuur 11: Invloed energiezuinigheid aankoop huis
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Figuur 12: Stelling over koop energiezuinige woning

Figuur 13: Redenen om te investeren energiezuinige woning
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In figuur 14 staat voor vier regelingen weergeven of de respondenten die in
een koopwoning wonen bekend zijn met die regelingen. Ze zijn het meest
bekend met de Landelijke subsidieregeling energiebesparing eigen huis
(37%).
Bent u bekend met de onderstaande regelingen?
Landelijke subsidieregeling energiebesparing eigen huis (n=1063)
Nationale subsidieregeling woningisolatie/ ISDE subsidie (n=1063)
Nationaal Energie Bespaarfonds - Energiebespaarlening (n=1063)
Duurzaamheidslening gemeente Doetinchem (n=1063)

Ja
37%
30%
17%
27%

Nee
63%
70%
83%
73%

verhoudingsgewijs de meeste respondenten in de toekomst gebruik willen
maken van de Nationaal Energie Bespaarfonds (43%). Er is duidelijk te zien
dat de bereidheid om in de toekomst gebruik te maken van een regeling hoger
ligt dan de dat er op dit moment al gebruik van wordt gemaakt.
Van de respondenten die in een koopwoning wonen geeft 30% aan dat een
lening en 66% dat een subsidie van de overheid hem of haar stimuleert om
energiebesparende maatregeling te nemen aan de woning (zie figuur 16, op
de volgende pagina).

Figuur 14: Bekendheid regelingen

In figuur 15 staat per regeling weergegeven of de respondenten er gebruik
van zouden maken. Deze vraag is alleen gesteld als een respondent heeft
aangegeven bekend te zijn met de betreffende regeling. De resultaten in
figuur 15 worden per regeling dan ook weergeven voor de respondenten die
met de betreffende regeling bekend zijn. Verhoudingsgewijs is er al het meest
gebruik gemaakt van de landelijke subsidieregeling eigen huis (18%), terwijl

Moventem | december 2016 | Referentie: 14086

Figuur 15: Gebruik regelingen
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Figuur 16: Stellingen subsidie en lening
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2.3 Duurzaamheidsprojecten Doetinchem
De respondenten hebben aangeven in welke mate ze bekend zijn met het
VerduurSaam Energieloket in de Achterhoek.
De meerderheid van de respondenten (68%) is onbekend met het
VerduurSaam Energieloket. 10% van de respondenten is bekend met de
naam en de werkzaamheden en 22% is alleen bekend met de naam (figuur
17).

Er is in de vragenlijst een toelichting gegeven op het werk van de
energiecoaches. Ruim driekwart van de respondenten heeft aangegeven
geen interesse te hebben in een bezoek bij hen thuis van de energiecoach om
hen te wijzen op simpele besparingsmaatregelen in huis. Een groep van 10%
heeft wel interesse in een bezoek van de energiecoach. 14% weet het niet.
Een van de speerpunten uit het duurzaamheidsbeleid van de gemeente
Doetinchem, is de overgang van gebruik van fossiele energie naar duurzame
energie. Samen met de gemeenten uit de regio Achterhoek streeft de
gemeente Doetinchem naar een energieneutrale regio in 2030.

Figuur 17: Bekendheid VerduurSaam Energieloket in de Achterhoek

De meeste respondenten (78%) zijn ook niet bekend met de energiecoaches
van het VerduurSaam Energieloket. 5% van de respondenten is bekend met
de energiecoaches en weten ook wat de coaches doen (figuur 18).

Figuur 19: Belang inzet gemeente voor energieneutrale gemeente

Een ruime meerderheid van de respondenten (83%) vindt het (zeer) belangrijk
dat de gemeente zich inzet voor een energieneutrale regio (figuur 19).

Figuur 18: Bekendheid energiecoaches
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Figuur 20: Belang zelf overschakelen naar duurzame energievoorziening
Figuur 21: Bekend met gezamenlijke projecten opwekken energie

Ook is gevraagd of de respondent het zelf belangrijk vindt om over te
schakelen naar een duurzame energievoorziening (figuur 20). De
meerderheid van 66% vindt het (zeer) belangrijk om zelf over te schakelen
naar duurzame energie.
In sommige dorpen of wijken in de Achterhoek gaan buurtgenoten aan de slag
met het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld via een
postcoderoosproject. Buurtgenoten investeren gezamenlijk in een groot
zonnedak, bijvoorbeeld op het dak van een bedrijfspand of school. Op weer
andere plaatsen kunnen bewoners participeren in een buurt-windmolen en
ontvangen ze rechtstreeks stroom van de molen of een rendement op hun
investering.
De meerderheid van de respondenten (72%) is niet bekend met de
mogelijkheid om gezamenlijk met buurtgenoten energie op te wekken. 12%
van de respondenten is bekend met het gezamenlijk opwekken van
windenergie en 26% is bekend met het gezamenlijk opwekken van zonneenergie (figuur 21).
De respondenten is gevraagd of ze interesse hebben
buurtgenoten duurzame energie op te wekken. De
weergegeven in figuur 22. 11% van de respondenten heeft
buurtgenoten windenergie op te wekken en 25% heeft
gezamenlijk opwekken van zonne-energie.
Moventem | december 2016 | Referentie: 14086
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resultaten staan
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interesse in het

Figuur 22: Interesse gezamenlijk duurzame energie opwekken
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De respondenten hebben aangegeven wat redenen zijn om mee te doen met
een project om samen met buurtgenoten collectief energie op te wekken
(figuur 23).

Figuur 24: Type duurzame energieopwekking meest geschikt voor Doetinchem

in parkachtige setting, in combinatie met andere functies (agrarische
gebruik/begrazing’ (34%).
Figuur 23: Redenen voor deelname project gezamenlijk energie
opwekken

De meest genoemde reden is ‘goed voor het milieu’, dit is door 39% van de
respondenten genoemd. Daarnaast vindt 35% het behalen van rendement
een belangrijke reden.
De respondenten hebben vervolgens aangegeven welke type duurzame
energieopwekking volgens hen het meest geschikt is om in Doetinchem toe te
passen (figuur 24).
De meeste respondenten (72%) vinden grootschalige zonnedaken op
bestaande bouwen een geschikte manier om in Doetinchem duurzame
energie op te wekken. Daarna gaat de voorkeur uit naar ‘zonneparken op
agrarische bouwvlakken en bedrijventerreinen’ (43%) en naar ‘zonneparken

Moventem | december 2016 | Referentie: 14086
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2.4

Platform ‘Goedemorgen Doetinchem’

Samen met een groep betrokken Doetinchemmers ontwikkelt de gemeente
Doetinchem een online duurzaamheid platform. Doel van dit platform is om
inwoners te informeren en inspireren om (meer) duurzame keuzes te maken
in hun leven. Het platform nodigt inwoners uit om input te leveren.
De respondenten hebben aangegeven naar welke thema’s hun interesse
uitgaat (figuur 25). De meeste respondenten zijn geïnteresseerd in de
thema’s; ‘Energie’ (54%), ‘Natuur en klimaat’ (41%) en ‘Wonen en
(ver)bouwen’ (40%).

2.5 Profielen
Voor een aantal vragen is een verdiepende analyse uitgevoerd, zodat
duidelijk wordt welke inwoners bereikt worden en om te kijken of deelnemers
die positief tegenover overheidsleningen- en subsidies en het gezamenlijk
opwekken van duurzame energie staan een bepaald profiel hebben.

2.5.1 Subsidie
Er is geen verschil per wijk in de mate waarin subsidies voor
energiebesparende
maatregelen
de
respondenten
stimuleert
om
energiebesparende maatregelen te nemen aan de woning (figuur 26).

"Een subsidie van de overheid (voor energiebesparende
maatregelen) stimuleert mij om energiebesparende
maatregelen te nemen aan mijn woning" : (zeer) eens
Wijk 1 (n=64)

70%

Wijk 2 (n=82)

73%

Wijk 3 (n=54)

67%

Wijk 4 (n=71)

66%

Wijk 5 (n=7)

43%

Wijk 6 (n=183)

72%

Wijk 7 (n=132)

73%

Wijk 8 (n=12)

Figuur 25: Interessante thema’s

50%

Wijk 9 (n=125)

70%

Wijk 11 (n=113)

70%

Wijk 31 (n=135)

70%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figuur 26: Stimulans subsidies om energiebesparende maatregelen te nemen per wijk

Over wijk 5 en wijk 8 kunnen geen betrouwbare uitspraken worden gedaan in
verband met het lage aantal respondenten.

Moventem | december 2016 | Referentie: 14086
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Subsidies van de overheid stimuleert jongeren meer dan ouderen om
energiebesparende maatregelen te nemen aan hun woning. In de categorie
20-29 jaar geeft 83% aan het eens te zijn met de stelling: "Een subsidie van
de overheid (voor energiebesparende maatregelen) stimuleert mij om
energiebesparende maatregelen te nemen aan mijn woning". Voor 30-39 jaar
is dit zelfs 94%. Vanaf 50 jaar daalt het percentage deelnemers dat het eens
is met deze stelling. Voor 50-59 jaar is dit 75%, voor 60-69 jaar 65% en voor
70-79 jaar 58% (figuur 26). Over de categorie ‘>79 jaar’ kunnen geen
betrouwbare uitspraken worden gedaan in verband met het lage aantal
respondenten.

subsidie hen stimuleert om energiebesparende maatregelen te nemen aan de
woning (figuur 28). Over de categorieën ‘basisschool’ en ‘anders’ kunnen
geen betrouwbare uitspraken worden gedaan in verband met het lage aantal
respondenten.

"Een subsidie van de overheid (voor
energiebesparende maatregelen) stimuleert mij om
energiebesparende maatregelen te nemen aan mijn
woning" : (zeer) eens
Basisschool (n=4)

"Een subsidie van de overheid (voor
energiebesparende maatregelen) stimuleert mij om
energiebesparende maatregelen te nemen aan mijn
woning" : (zeer) eens
<20 jaar (n=6)

Middelbare school (n=153)

100%

20-29 jaar (n=23)

Lager beroepsonderwijs (n=39)

72%

Middelbaar beroepsonderwijs (n=237)

71%

Hoger beroepsonderwijs (n=422)

94%

40-49 jaar (n=178)

74%
76%

Anders (n=6)

76%

50-59 jaar (n=257)

60%

Universitair onderwijs (n=110)

83%

30-39 jaar (n=83)

100%

67%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

71%

60-69 jaar (n=301)

65%

70-79 jaar (n=112)

Figuur 28: Stimulans subsidies om energiebesparende maatregelen te nemen per opleidingsniveau

58%

>79 jaar (n=21)

71%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Er zijn geen significant verschillen tussen mannen en vrouwen waar te
nemen.

Figuur 27: Stimulans subsidies om energiebesparende maatregelen te nemen per leeftijdsgroep

2.5.2 Lening

Met betrekking tot het opleidingsniveau kan geconcludeerd worden dat er
geen significante verschillen kunnen worden waargenomen in de
verschillende groepen. Alleen de respondenten met als hoogst afgeronde
opleiding ‘middelbare school’ geven significant minder vaak aan dat een

Vooral in wijk 1 (43%), wijk 2 (41%) en wijk 9 (38%) zijn de respondenten het
significant meer eens met de stelling "Een lening (voor energiebesparende
maatregelen) van de overheid stimuleert mij om energiebesparende
maatregelen te nemen aan mijn woning" . In de overige wijken is gemiddeld
32% het eens met deze stelling (figuur 29).
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"Een lening van de overheid (voor energiebesparende
maatregelen) stimuleert mij om energiebesparende
maatregelen te nemen aan mijn woning" : (zeer) eens

"Een lening van de overheid (voor energiebesparende
maatregelen) stimuleert mij om energiebesparende
maatregelen te nemen aan mijn woning" : (zeer) eens
Wijk 1 (n=65)

<20 jaar (n=7)

43%

Wijk 2 (n=80)

20-29 jaar (n=38)

41%

Wijk 3 (n=52)

35%

Wijk 5 (n=7)

34%

40-49 jaar (n=206)

29%

Wijk 6 (n=180)

22%

30-39 jaar (n=99)

31%

Wijk 4 (n=68)

40%

28%

50-59 jaar (n=300)

32%

31%

Wijk 7 (n=127)

60-69 jaar (n=383)

23%

Wijk 8 (n=13)

70-79 jaar (n=112)

31%

Wijk 9 (n=125)

38%

Wijk 11 (n=110)

10%

20%

30%

40%

47%
0%

36%
0%

41%

>79 jaar (n=19)

30%

Wijk 31 (n=129)

35%

50%

10%

20%

30%

40%

50%

Figuur 30: Stimulans lening om energiebesparende maatregelen te nemen per leeftijdsgroep

Figuur 29: Stimulans lening om energiebesparende maatregelen te nemen per wijk

Er zijn geen duidelijke verschillen tussen de leeftijdscategorieën en
opleidingsniveaus. Over de leeftijdsgroepen <20 jaar en >79 jaar kunnen
geen betrouwbare uitspraken worden gedaan in verband met het lage aantal
respondenten (figuur 30).
Met betrekking tot het opleidingsniveau kunnen geen significante verschillen
worden waargenomen. Over de categorieën ‘basisschool’ en ‘anders’ kunnen
geen betrouwbare uitspraken worden gedaan door het lage aantal
respondenten (figuur 31).
Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen waar te
nemen.

"Een lening van de overheid (voor energiebesparende
maatregelen) stimuleert mij om energiebesparende
maatregelen te nemen aan mijn woning" : (zeer) eens
Basisschool (n=4)

50%

Middelbare school (n=150)

32%

Lager beroepsonderwijs (n=40)

33%

Middelbaar beroepsonderwijs (n=234)

33%

Hoger beroepsonderwijs (n=411)

35%

Universitair onderwijs (n=106)

31%

Anders (n=5)

60%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Figuur 31: Stimulans lening om energiebesparende maatregelen te nemen per opleidingsniveau
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2.5.3 VerduurSaam Energieloket
Mensen met een koophuis zijn vaker bekend met de werkzaamheden van
VerduurSaam Energieloket (10%) dan respondenten met een huurhuis (6%).
De respondenten die bekend zijn met het VerduurSaam Energieloket zijn met
name woonachtig in wijk 3 en 11 (figuur 32).

‘anders’ kunnen geen betrouwbare uitspraken worden gedaan in verband met
het lage aantal respondenten (figuur 34). Er zijn geen siginificante verschillen
tussen mannen en vrouwen.

Ik ben bekend met de naam en de werkzaamheden
van VerduurSaam Energieloket
<20 jaar (n=7)

Ik ben bekend met de naam en de werkzaamheden
van VerduurSaam Energieloket
Wijk 1 (n=99)

20-29 jaar (n=38)

Wijk 3 (n=64)

>79 jaar (n=42)

7%
6%

Wijk 8 (n=16)

6%

11%

70-79 jaar (n=186)

10%

Wijk 7 (n=161)

10%

60-69 jaar (n=383)

11%

Wijk 6 (n=228)

8%

50-59 jaar (n=300)
14%

Wijk 5 (n=10)

15%

40-49 jaar (n=206)

12%

Wijk 4 (n=88)

8%

30-39 jaar (n=99)

9%

Wijk 2 (n=155)

14%

6%
0%
0%

5%

10%

15%

20%

Figuur 33: Bekendheid VerduurSaam Energieloket per leeftijdsgroep

Wijk 9 (n=161)

10%

Wijk 11 (n=124)

Ik ben bekend met de naam en de
werkzaamheden van VerduurSaam Energieloket

14%

Wijk 31 (n=153)

8%
0%

5%

10%

15%

20%

Figuur 32: Bekendheid VerduurSaam Energieloket per wijk

Vooral respondenten in de leeftijdsgroep 30-39 jaar zijn hiermee bekend
(15%). De bekendheid is lager in de leeftijdsgroep 70-79 jaar. Van de
respondenten die ouder zijn dan 79 jaar is niemand bekend met het
VerduurSaam Energieloket (figuur 33).

Basisschool (n=12)

0%

Middelbare school (n=227)

6%

Lager beroepsonderwijs (n=68)

4%

Middelbaar beroepsonderwijs
(n=308)

7%

Hoger beroepsonderwijs (n=480)

13%

Universitair onderwijs (n=136)

Respondenten die bekend zijn met het loket zijn vooral HBO’ers en
universitair opgeleiden (beiden 13%). Zij zijn significant meer bekend met het
VerduurSaam Energieloket dan de overige respondenten. Over de categorie

13%

Anders (n=12)

25%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Figuur 34: Bekendheid VerduurSaam Energieloket per opleidingsniveau
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2.5.4 Energie opwekken met buurtgenoten
Meer kopers zijn bekend met het gezamenlijk met buurtgenoten opwekken
van wind- (13%) en zonne-energie (27%) dan huurders (9% en 19%).
Opvallend is dat er in de interesse om samen met buurtgenoten duurzame
energie op te wekken geen verschil zit tussen mensen met een koopwoning
en mensen die huren.
In figuur 35 is te zien dat voor het gezamenlijk opwekken van zonne-energie
verhoudingsgewijs de meeste interesse is in wijk 1, 3 en 4. Voor windenergie
is dit vooral in wijk 8 (19%) (figuur 35).

In figuur 36 is te zien dat de interesse verhoudingsgewijs het grootste is in de
groep respondenten van 30-39 jaar (36% in het opwekken van zonne-energie
en 16% in het opwekken van windenergie).

Heeft u interesse om samen met buurtgenoten
duurzame energie op te wekken?
14%

<20 jaar (n=7)
5%

20-29 jaar (n=38)

16%
16%

30-39 jaar (n=99)

Heeft u interesse om samen met buurtgenoten
duurzame energie op te wekken?

Wijk 5 (n=10)

0%

20%
27%

8%

Wijk 9 (n=161)

7%

Wijk 31 (n=153)
0%

30%

40%

Figuur 36: Interesse om met buurtgenoten duurzame energie op te wekken per leeftijdsgroep

24%
15%

Wijk 11 (n=124)

20%

Ja, in het gezamenlijk opwekken van zonne-energie

19% 24%

Wijk 8 (n=16)

10%

21%

Ja, in het gezamenlijk opwekken van windenergie

10%

Wijk 7 (n=161)

12%

0%

11%

22%

>79 jaar (n=42)

30%

10%

Wijk 6 (n=228)

4%

70-79 jaar (n=186)

32%

14%

Wijk 4 (n=88)

24%

28%

16%

Wijk 3 (n=64)

25%

11%

60-69 jaar (n=383)

13%

25%

13%

31%

Wijk 2 (n=155)

36%

11%

40-49 jaar (n=206)

50-59 jaar (n=300)

6%

Wijk 1 (n=99)

29%

10%

27%
18%

20%

30%

40%

In het gezamenlijk opwekken van zonne-energie hebben vooral HBO’ers
interesse (32% van de HBO’ers geeft aan interesse te hebben) (figuur 37).
Over de categorie ‘anders’ kunnen geen betrouwbare uitspraken worden
gedaan

Ja, in het gezamenlijk opwekken van
windenergie
Ja, in het gezamenlijk opwekken van zonneenergie
Figuur 35: Interesse om met buurtgenoten duurzame energie op te wekken per wijk
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Heeft u interesse om samen met buurtgenoten
duurzame energie op te wekken?
8%
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Basisschool (n=12)
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Middelbare school (n=227)

6%

Lager beroepsonderwijs (n=68)

19%
15%

11%

Middelbaar beroepsonderwijs (n=308)

23%

14%

Hoger beroepsonderwijs (n=480)

11%

Universitair onderwijs (n=136)

32%
25%

8%

Anders (n=12)
0%

10%

42%
20%

30%

40%

50%

Ja, het gezamenlijk opwekken van windenergie
Ja, het gezamenlijk opwekken van zonne-energie
Figuur 37: Interesse om met buurtgenoten duurzame energie op te wekken per opleidingsniveau

Mannen hebben meer interesse in het gezamenlijk opwekken van energie dan
vrouwen (29% van de mannen heeft interesse, terwijl 21% van de vrouwen
interesse heeft).
Over het algemeen geldt dat respondenten die aangeven dat
overheidsmaatregelen ze stimuleert energiebesparende maatregelen aan hun
woning te nemen en/of die samen met buurtgenoten duurzame energie op
willen wekken, vooral parttime of fulltime werkzaam zijn in loondienst, of
ondernemer zijn.
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