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Achtergrond

In 2020 wordt een kwantitatief onderzoek 
uitgevoerd onder bewoners van de regio 
Arnhem Nijmegen (16 gemeenten) naar 
duurzaam wonen en leven, verduurzamen van 
de eigen woning en ideeën die leven over 
grootschalige opwekking van duurzame energie 
in de regio.

Voordat de burgers ondervraagd worden, is 
geïnventariseerd welke informatie al 
beschikbaar is over deze onderwerpen. Dit 
rapport geeft de bevindingen van deze 
secundaire analyse weer.



Onderzoeksdoelen

▪ Hoe denken burgers over grootschalige opwekking van 
energie in de buurt? 

▪ Hoe speelt duurzaamheid een rol in het leven van 
burgers? Hoe urgent is duurzaamheid en hoe wordt het 
ingepast in het leven van alledag?

▪ Wat zijn intenties en behoeften voor het verduurzamen
van de eigen woning? 



Belang en 
attitude 

duurzaamheid



Hoe urgent en belangrijk vinden burgers duurzaamheid?

Uit het huidige onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlandse burgers denkt dat er 
sprake is van klimaatverandering (72%), en dat de mens hier (deels) verantwoordelijk voor is (67%). 
Klimaatverandering wordt ontkend door een kleine groep Nederlanders (7%), en voor een op de vijf 
Nederlanders is het niet duidelijk of er sprake is van klimaatverandering (21%). Dat 
klimaatverandering leeft in Nederland, blijkt uit het feit dat een ruime meerderheid van de 
Nederlanders zich zorgen maakt over de huidige toestand van het klimaat en hoe we de wereld 
achterlaten voor toekomstige generaties.

Eenvijfde van de Nederlanders vindt dat er dringende veranderingen nodig zijn op het gebied van 
fossiele brandstoffen.

79% van de Nederlanders denkt dat de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen
schadelijk is voor milieu, klimaat en gezondheid.

Een derde van de Nederlanders vindt dat er dringend veranderingen moeten komen op het gebied
van natuur, milieu en klimaat, dit was in 2015 nog 23%. 

Eén op de tien Nederlanders ziet de noodzaak tot het gebruik van duurzame energie niet en denkt dat
het stimuleren van duurzame energie nutteloos is Dat is ongeveer evenveel als in 2015.

79% van de bewoners van Rheden vindt klimaatverandering een dringend probleem. 75% is van 
mening dat klimaatverandering kan tegengehouden worden door onze manier van leven te 
veranderen. 

Uit een peiling via het Nijmeegse stadspanel blijkt dat 90% van alle Nijmegenaren de toepassing van 
duurzame energie (zeer) belangrijk vindt. Zo nodig mag dit voor een bijna de helft van de 
Nijmegenaren wat meer kosten, een kwart is hiertoe niet bereid. 



Hoe denkt men over duurzame energie?

Dit jaar verwacht een op de drie Nederlanders dat het duurzame energiehuishouden in de toekomst (heel) erg 
gaat veranderen.

81% van de Nederlanders staat positief tegenover het stimuleren van duurzame energie in Nederland. 

Ruim driekwart van de Nederlanders is overtuigd van de problematiek die komt kijken bij het gebruik van 
fossiele brandstoffen en de oplossing die duurzame energiebronnen hierbij kan bieden. 72% denkt dat we de 
uitstoot van CO2 kunnen verminderen door het gebruik van duurzame energie.

Ongeveer zes op de tien (62%) Nederlanders hebben interesse in informatie over duurzaamheid, met name 
over subsidie en kosten. Hiervoor kijken zij eerder naar de eigen gemeente (47%) dan naar de Rijksoverheid 
(37%).

De helft tot driekwart van de Nijmegenaren vindt de toepassing van vormen van duurzame energie zinvol, 
vooral via zonnepanelen. 

Een meerderheid van de Brabanders is geïnteresseerd in het onderwerp duurzame energie (65%). 
Verduurzaming van de energievoorziening wordt in zijn algemeenheid als zinvol en nuttig aangemerkt.

Een meerderheid van de Nederlanders zou willen dat duurzame bronnen de komende jaren een groter 
aandeel krijgen in het totale energieverbruik. Men wil vooral een groter aandeel van zonne-energie (85%), op 
enige afstand gevolgd door energie uit waterkracht (70%). Wat betreft windenergie lijkt men een voorkeur te 
hebben voor meer windenergie afkomstig van windmolens op zee: 75% wil dat dat aandeel omhoog gaat, 
tegen 63% die het aandeel van windmolens op land graag ziet toenemen.

40% van de Brabanders zegt niet bereid te zijn om zelf direct een bijdrage te leveren aan het verduurzamen 
van de energievoorziening. Vaak genoemde voorwaarden om actief te worden zijn betaalbaarheid, 
kennis/informatie, betrouwbaarheid, tijd en regelgeving.



Wil men participeren in duurzame opwekking in 
de eigen omgeving? 

5% van de Brabanders neemt deel aan een energiecoöperatie of windcollectief. En iets 
meer dan een derde van de respondenten geeft aan bereid te zijn deel te nemen in een 
energiecoöperatie. Ongeveer een kwart (24%) van de respondenten gaf aan ‘het niet te 
weten’. Aan de mensen, die hebben aangegeven deel te nemen aan een 
energiecoöperatie of windcollectief (N=54), is gevraagd kort te omschrijven wat de 
coöperatie of het collectief doet en waarom men lid is geworden. De meest genoemde 
activiteiten zijn het adviseren van de omgeving over groene energie en het gezamenlijk 
groene energie inkopen. De belangrijkste redenen om lid te worden zijn ‘omdat het 
goedkoper is’ en ‘omdat het bestaande energiebronnen vervangt’.

Een onderzoek onder alle Nederlanders zegt 66% (60% in 2015) bereid te zijn om de eigen 
woning aan te sluiten op een warmtenet gevoed door restwarmte van de industrie (66% 
bereid of doet dit al vs. 60% in 2015). 

66% is bereid of neemt al deel aan een energiecoöperatie in de eigen buurt en 64% is 
bereid of neemt al deel aan een windcollectief of een windmolenpark.

33% van de Nederlanders lijkt het aantrekkelijk op een warmtenet te worden 
aangesloten, 27% vindt een eigen warmtepomp aantrekkelijk. In beide gevallen is er een 
grote groep (respectievelijk 39% en 40%) die hier geen of geen duidelijke mening over 
heeft.

47% staat positief tegenover een zonneweide in de eigen directe omgeving; 30% 
tegenover een windmolenpark. In beide gevallen heeft bijna de helft hier geen of geen 
uitgesproken mening over.



Hoe denkt men over duurzame 
energieopwekking in de directe omgeving? 

63% van de Nederlanders denkt dat het Nederlandse landschap de komende jaren 
ingrijpend verandert door de komst van windmolen- en zonneparken en 
hoogspanningsleidingen. Voor de eigen buurt ligt dat anders: daar verwacht circa 
een vijfde (21%) van de Nederlanders veranderingen.

Ruim vier op de tien Nederlanders (43%) zouden zulke veranderingen in hun buurt 
accepteren. Bijna een kwart (23%) vindt het echter onacceptabel als hun buurt zou 
veranderen door de komst van windmolens of zonneparken. 

Men is verdeeld over welk type energie-installatie in de buurt de voorkeur heeft: 
ruim een kwart (26%) heeft liever een windmolen van 100 meter hoog, 36% liever 
een zonnepark van twintig voetbalvelden groot.

Een zonneweide in de eigen directe omgeving wordt positiever ontvangen dan een 
windmolenpark, maar ook hierover heeft een grote groep (bijna de helft) geen of 
geen uitgesproken mening. 

58% van de Nijmegenaren (panelleden) is voorstander van windmolens in de stad. 
Ongeveer een op de vijf is er geen voorstander van. Over het algemeen hebben 
Nijmegenaren liever dat windmolens worden geplaatst buiten hun directe 
woonomgeving, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen of aan de rand van de stad. 

Arnhem: het panel staat over het algemeen (redelijk) positief tegenover duurzame 
energie op grote schaal (windmolens, zonnepanelen op open veld en op daken) .  
Naarmate die energieopwekking dichterbij huis plaatsvindt, is men minder positief.



Verduurzamen 
eigen woning.



Welke maatregelen heeft men al genomen in het verduurzamen van de 
woning en waarom? 

Energiebesparende maatregelen die een investering vergen worden minder vaak door 
huurders toegepast dan door mensen met een koopwoning. 

De vaakst toegepaste energiemaatregelen (informatie uit recente onderzoeken in 
Brabant, Rheden, Doesburg, en Arnhem met diverse doelgroepen qua verhouding
eigenaren - huurders):

• Aanschaf energiezuinige apparaten (78% -

• Dubbel glas (74% - 83%)

• Vervangen van verlichting door spaarlampen of LED (89% - 87% - 84% - 55%)

• Isolatie van woning (dak, vloer, spouw) (89% - 58% - 77% - 64% - 58% - 57% - 64%)

• Installeren zonnepanelen (31% - 31% - 14%)

• HR verwarmingsketel (74%)

• Warmtepomp (6% - 3%)

• Zonneboiler (4%)

• Tochtstrips (57% eigenaren 12% huurders)

• Radiatorfolie (16%)



Bereidheid te investeren in het verduurzamen van 
de eigen woning en beweegredenen. 

Nederlanders zijn het meest bereid bij te dragen aan het verminderen van de CO2uitstoot door 
middel van mogelijkheden die ingrijpen op het dagelijks leven. Meer dan de helft van de Nederlanders 
zet bijvoorbeeld de verwarming al lager dan gewenst (55%) en neemt vaker de fiets (58%).

Ongeveer drie à vier op de tien Nederlanders zijn bereid om aanpassingen aan hun huis of eigen 
energievoorziening te doen (zoals het aanschaffen van een warmtepomp en zonneboiler, het plaatsen 
van zonnepanelen en het afnemen van groen gas). Een klein deel doet dit soort zaken ook al.

Er is een negatief verband gevonden tussen de motivatie om klimaatverandering tegen te gaan en:

de mate waarin men gemak en comfort belangrijk vindt.

In Renkum is 45% van de respondenten met een huur- of koopwoning niet van plan in de komende vijf 
jaar zelf te investeren in de woning, buiten het regulier onderhoud. Ruim een derde van de 
respondenten (35%) is van plan om in de komende vijf jaar aanpassingen voor energiebesparing/-
opwekking te doen.

Redenen voor energiebesparende maatregelen uit onderzoek in Arnhem en Renkum zijn: lagere 
energierekening, het milieu, comfort in de woning, waardestijging van de woning, door een 
collectieve actie in de buurt / wijk en omdat aardgas uit de wijk gaat verdwijnen. 

De bereidheid in Doesburg om te investeren komt niet naar voren, wel beweegredenen om te 
verduurzamen. Onder de huurders is dit bij 63% het wooncomfort, 12% geeft aan dat dit het 
antwoord is op de klimaatverandering, 5% zegt dat de wijk ervan op zal knappen en 55% vindt het 
belangrijk voor de volgende generatie. Eigenaren geven aan 35% vanwege lagere woonlasten, 20% het 
wooncomfort, 10% als antwoord op de klimaatverandering, 15% denkt dat de wijk er van opknapt en 
25% vindt het belangrijk voor de volgende generatie.



Drempels in het verduurzamen van de 
woning.

Financiële beperkingen vormen een reële belemmering voor het 
verduurzamen van de energievoorziening. Bijna de helft van de Nederlanders
(47%) geeft aan het financieel niet op te kunnen brengen om te investeren in 
duurzame energie.

Panelleden in Arnhem met een koopwoning: geven als belangrijkste reden
voor het niet nemen van maatregelen voor verduurzaming, dat men geen
financiële middelen hiervoor heeft. Zij geven aan dat een subsidie hen zal
helpen om toch energiebesparende maatregelen te treffen.

Redenen die huurders in Doesburg opgeven wat hen tegenhoudt
maatregelen te treffen: 40% te duur, 10% te veel rompslomp, 5% geen
noodzaak, 5% twijfelt nog, 49% wacht op een voorstel van de 
woningcorporatie, 10% geeft aan dat er veel onduidelijk is en 10% weet niet
waar te beginnen of wat te doen.

Bij huiseigenaren in Doesburg zijn de redenen: 50% te duur, 15% te veel
rompslomp. 3% ziet geen noodzaak, 15% twijfelt nog, 15% geeft aan dat er te 
veel onduidelijk is en 15% weet niet waar te beginnen of wat te doen.



Wat heeft men nodig om over 
te gaan tot verduurzamen van 
de woning?

De verantwoordelijkheid voor de energietransitie wordt 
grotendeels gelegd bij de overheid. Daarnaast moeten de 
energiebedrijven volgens Nederlanders ook een rol pakken. 
Verantwoordelijkheid wordt beperkt bij zichzelf, de 
consument, gezocht. Consumenten hebben behoefte aan 
meer overzicht in de kosten en baten en advies over de 
aanpassingen in huis voor verduurzaming van het 
huishouden.

Waar Nederlanders het meest mee zijn geholpen:

kostenoverzicht, advies over aanpassingen van hun huis, 
inzicht in financieringsmogelijkheden, meer financiële 
middelen als subsidies en belastingvoordeel,  inzicht in 
besparing CO2uitstoot, renovatieplannen, informatie vanuit 
de overheid en/of gemeenten, oriëntatie in keuzes van 
producten en materialen en duidelijkheid en transparantie 
over mogelijkheden en alternatieven.



Wat is belangrijker, klimaat of kosten?

De verlaging van de energierekening is de voornaamste reden om aan de slag te gaan met verduurzaming van het energiehuishouden. Goed
doen voor milieu komt daarbij op een tweede plek, gevolgd door meer comfort en vermeerdering van de waarde van de woning. 
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