
Epe Spreekt 'Duurzaamheid'
 

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Epe Spreekt’ en u in
september heeft deelgenomen aan het onderzoek naar duurzaamheid binnen de
gemeente Epe. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele belangrijke
resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Respons en betrouwbaarheid
 

In totaal hebben 589 van de 1.125 panelleden deelgenomen aan het onderzoek. Het responspercentage is
daarmee 52,4%. 

  
Door het grote aantal deelnemers is het onderzoek statistisch betrouwbaar, nauwkeurig en representatief
voor de dorpen in de gemeente Epe.

 

Duurzaam Leven
 

Als het gaat om milieubewust gedrag verwacht 77% van de
respondenten dat hun huis binnen nu en 5 jaar voor meer
dan 50% LED-verlicht is terwijl dat nu voor 54% geldt. Ook
verwachten respondenten dat hun gebruik van
zonnepanelen (19% versus 35%) en duurzame
verwarmingssystemen (9% versus 20%) en aardwarmte of
bodemenergie een vlucht zal nemen. 

  
21% wil in gesprek gaan met een energieadviseur en 18%
met een energiecoach. De belangrijkste redenen om
collectief energie op te wekken zijn financieel rendement
(56%) en omdat 'het goed is voor het milieu' (55%).

 

In de figuur rechts is te zien met welke zaken
respondenten het begrip 'duurzaamheid' onder andere
associëren. Ook is respondenten gevraagd hoe frequent
en in hoeverre zij vinden dat zij duurzaam handelen. 
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Duurzaam Wonen
 

Bij het kopen van een woning neemt 61% van de respondenten die op dit moment in een
koopwoning woont de energiezuinigheid in (zeer) grote mate mee in de overweging om
het huis te kopen. Ook is de helft van de respondenten met een koopwoning bereid om
bij het kopen van een andere woning meer te betalen voor een energiezuinige woning.
De voornaamste redenen om te investeren in het verduurzamen van de woning zijn een
lagere energierekening (82%), het milieu (65%) en wooncomfort (52%).
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De belangrijkste voorwaarden waaronder men bereid zou zijn om te investeren in het verduurzamen van de
woning zijn het verkrijgen van subsidie (75%) en 43% zou hiertoe bereid zijn als de huidige CV-ketel kapot
gaat. Hieronder is te zien tegen welke barrières men aanloopt bij het energiezuiniger maken van de woning.

 

Van de respondenten die in zekere mate geïnteresseerd zijn in het energiezuiniger maken van de woning is
de helft (54%) niet op de hoogte van de stimuleringsregelingen duurzaamheid in de gemeente Epe. 39%
heeft hier wel eens van gehoord maar er geen gebruik van gemaakt. 

 35% van de respondenten verwacht binnen nu en de komende 5 jaar
geen behoefte te hebben aan een laadpaal voor een elektrische auto.
22% van de respondenten geeft ook aan dat men niet van plan is om
elektrisch te gaan rijden. Circa 1 op de 5 respondenten wil een
laadpaalvoorziening op de eigen oprit of privéparkeerplaats (voor 4-8 uur
laden). De openbare voorzieningen (o.a. laadpunten in fietsenstallingen)
voor elektrische fietsen zijn op dit moment voldoende volgens 8% van
de respondenten. Ruim 25% vindt dit op dit moment onvoldoende en 56%
weet het niet.
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Cleantech Regio
 

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
 

Deze onderzoeksresultaten geven een goed beeld van waar inwoners van de gemeente Epe aan denken bij
duurzaamheid en waar op dit moment de behoeften liggen. We willen meer bewustwording creëren en
elkaar stimuleren om samen te werken aan duurzaamheid. De komende jaren gaat de gemeente Epe
verder aan de slag met duurzaamheid. De uitkomsten van dit onderzoek zijn goede bouwstenen om hier
verder vorm aan te geven. 

 

De gemeente Epe heeft diverse ideeën voor lokale initiatieven om scholieren en/of inwoners bewust te
maken van een energieneutrale en duurzame economie en samenleving. Respondenten zien met name heil
in het uitreiken van gratis ledlampen; 68% is hierin (zeer) geïnteresseerd. Daarnaast zou 25% van de
respondenten graag eenmalig en vrijblijvend informatie van de gemeente ontvangen over de
'stimuleringsregeling duurzaamheid'. Ook is 18% geïnteresseerd in informatie over cleantech (nieuwsbrief)
en wil 16% meer weten over het Energieloket Epe. Een kleine 59% heeft geen interesse in eenmalige en
vrijblijvende informatie.  

 

De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem,
Voorst en Zutphen vormen de Cleantech Regio. Zij werken met ondernemers,
onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale en duurzame economie en
samenleving. 71% van de respondenten weet niet wat 'cleantech' is, 23% heeft er
wel eens van gehoord en 7% weet daadwerkelijk wat het inhoudt.

 


