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De resultaten van het onderzoek duurzaamheid en energie
Hoe denken inwoners over het opwekken en afnemen van energie en welke mogelijkheden zien
zij om te verduurzamen? Deze vragen waren voor ons de aanleiding om een onderzoek met het
thema ‘duurzaamheid en energie’ aan het inwonerspanel voor te leggen. Het inwonerspanel telt
op dit moment 983 leden. Hier zijn wij erg blij mee, want maar liefst 690 panelleden deden mee
aan het onderzoek over ‘duurzaamheid en energie’. Daardoor heeft het onderzoek veel waardevolle informatie en aandachtpunten opgeleverd. Wij willen dan ook iedereen bedanken die
hieraan heeft meegewerkt. De volledige resultaten van het onderzoek vindt u op
www.hilvarenbeek.nl/inwonerspanel. Hieronder leest u alvast de belangrijkste conclusies.

1.

Klimaatverandering is een groot probleem
De klimaatverandering wordt door nagenoeg

iedereen als een groot probleem gezien (92%). De
helft van de panelleden geeft aan de klimaatveranderingen beangstigend te vinden.

2.

“Het is belangrijk dat we het
onderwerp serieus nemen voor onze
kinderen en ons nageslacht”.
- Panellid

Er is veel behoefte aan informatie

90% van de panelleden geeft aan een hoge
mate van interesse te hebben in het onderwerp
duurzaamheid en willen hier meer over weten.
Bijna de helft wil meer weten over subsidies (46%),
informatie over warmtepompen (34%), zonnepanelen (28%) en de energiecoöperatie Hilverstroom
(28%). Inwoners geven zelf ook aan hun kennis te
willen delen. “ik heb al een energie neutrale woning
mensen kunnen altijd bij ons op bezoek komen”. De
lokale energiecoöperatie Hilverstroom is bekend bij
68% van de panelleden.

“Als je aan de slag wilt met verduurzaming van je huis kan er zóveel. Ik zie
door de bomen het bos niet meer”.
- Panellid

Nieuwe leden blijven welkom

Het inwonerpanel heeft ruim 900
leden. We zijn daar heel blij mee.
Kent u mensen in uw omgeving
die interesse hebben om lid
te worden? Ze zijn van harte
welkom.
Aanmelden?
Dat kan via onze website: www.
hilvarenbeek.nl/inwonerspanel.
Hier vindt u ook meer (achtergrond)informatie over het inwonerspanel en antwoorden op
de meest gestelde vragen over
het panel. Ook de resultaten
van alle onderzoeken zijn hier te
vinden.

3.

Redenen om energie te besparen of duurzame energie toe te passen

De drie meest genoemde redenen van panelleden om energie te besparen of duurzame
energie toe te passen zijn; bijdragen aan een beter milieu (78%), besparen van kosten (76%) en
verhogen van het comfort van de woning (34%). We vroegen panelleden waarom zij – als dat het
geval is – nog geen actie hebben ondernomen om hun woning te verduurzamen. Bijna de helft
(43%) geeft aan dit te duur te vinden. Een kwart wordt weerhouden door onbekendheid met de
terugverdientijd van bepaalde maatregelen. Eén op de vijf mensen geeft aan geen zicht te hebben
op alle mogelijkheden of onvoldoende te beschikken over (onafhankelijke) informatie. De mening
van panelleden over het aardgasvrij maken van woonwijken is verdeeld. 16% geeft aan hier te
weinig vanaf te weten dit te beoordelen.

4.

Maatregelen om energie te besparen

Inwoners geven aan bewust om te gaan met energie. Zoals het licht uit doen of de
verwarming lager zetten als zij niet thuis zijn. Er is nog wel energie en kosten te besparen door
bijvoorbeeld de tv echt uit te zetten en niet op stand- by te laten staan. Een kwart van de panelleden geeft aan nog geen energiezuinige huishoudelijke apparaten te hebben. De helft van de
panelleden geeft aan elektrisch rijden te overwegen. 16% rijdt zelfs al een elektrische auto.
Een kwart van de panelleden heeft zonnepanelen en nog eens 46% wil de mogelijkheden
hiervan onderzoeken. Nieuwe installaties als zonneboiler (56%) of warmtepomp (47%)
worden als serieuze mogelijkheden genoemd.

5.

Grootschalige opwek van energie

De panelleden staan overwegend positief tegenover verandering van de leefomgeving
door de komst van windmolen(s) of zonneparken. Twee derde van de inwoners vindt het
acceptabel dat de komende jaren de leefomgeving ingrijpend kan veranderen door bouw van
windmolens. Een nog groter deel van de inwoners (84%)
vindt het acceptabel dat door de bouw van een
“Als je wilt dat er een omslag komt,
zonnepark de leefomgeving ingrijpend verandert.
moet je ook zelf bereid zijn om hier
Enkele panelleden geven aan dat de bouw moet
open voor te staan”.
passen binnen het landschap en dat zonnepanelen
- Panellid
eerst op daken gelegd moeten worden. De opbrengst
van grootschalige energieprojecten moet ten goede moet
komen aan de directe omgeving vindt 76% van de panelleden.
Ruim 40% is bereid om te investeren in zonne- en winddelen voor duurzame energie.

6.

Verduurzamen is duur

66% van de panelleden geeft aan graag duurzamer
of energiezuiniger te willen leven, maar de kosten
“Ik wacht af tot verdere doorhiervoor te hoog te vinden. Toch is bijna de helft
ontwikkeling
en er meer regie komt
(45%) van de inwoners bereid om eigen geld te
vanuit
de politiek”.
investeren in maatregelen voor energiebesparing
- Panellid
of duurzame energie. 16% geeft aan onvoldoende
geld te hebben om te investeren. 20% geeft aan nog
veel te kunnen besparen op de energierekening.

Wethouder van de Put:
“Fijn om te zien dat de onderwerpen duurzaamheid en energie leven onder onze inwoners:
maar liefst 690 van de 983 panelleden hebben de vragenlijst ingevuld. De antwoorden van het
inwonerspanel geven ons een goed beeld van wat wij als
gemeente voor inwoners kunnen betekenen op het gebied
van energiebesparing, energie opwekken en verduurzamen.
Wij kunnen nu bijvoorbeeld nog gerichter aan de slag met
goede informatievoorziening over energiebesparing en
de opwek van duurzame energie. Op grote schaal én voor
eigen woning. Samen met onze lokale energiecoöperatie
Hilverstroom zijn we al bezig om in 2019 meerdere
informatie- en inspiratieavonden te organiseren. De reacties
van het inwonerspanel kunnen ook als vertrekpunt dienen
voor een nieuwe Klimaattop. In het nieuwe jaar hoort u daarom
meer van ons over deze thema’s. Houd onze website,
gemeentepagina en facebook in de gaten!”

