Resultaten panelonderzoek energie en duurzaamheid
Inleiding
In januari 2015 is er een enquête uitgezet onder de leden van het digitale panel. In de enquête kwam
het thema energie en duurzaamheid aan bod. De gemeente wil graag goed begrijpen hoe de inwoners
tegen duurzaamheid aankijken en dan met name tegen energiebesparing en het opwekken van
energie. De gemeente wil graag weten welke maatregelen inwoners nu zelf nemen om duurzaamheid
te bevorderen. In totaal hebben 2570 panelleden de vragenlijst ingevuld (een respons van 63%).

Bekendheid programma's
Aan de panelleden is gevraagd of ze bekend zijn met de volgende progamma's:
- Energie made in [Arnhem]
- Zonatlas Arnhem
- De Rijn en IJssel Energie coöperatie
- Loket de Kas van de Rijn en IJssel coöperatie
Bekendheid met de bovenstaande programma's is nog niet erg breed. Iets minder dan een derde is in
meer of mindere mate bekend met 'Energie made in [Arnhem] ' en ongeveer 20% met 'De zonatlas
van Arnhem'. Deze mate van bekendheid vertoont grote gelijkenis met het panelonderzoek uit 2013.
De bekendheid met de 'Rijn en Ijssel Energie Coöperatie' (85% kent het niet) en 'Loket de Kas van
'Rijn en Ijssel Energie Coöperatie' (92% kent het niet) is gering.

Gedrag m.b.t energiebesparing
De meerderheid van bewoners doet bij onderstaande acties al aan energiebesparing:
- Ramen en deuren dicht doen om warmteverlies te minimaliseren (80%)
- Het licht uit doen als men voor langere tijd de kamer uit is (79%)
- Spaar en/of ledlampen gebruiken (75%)
- Op het watergebruik letten (71%)
- Energie besparen door apparaten uit te zetten of de verwarming een graad lager te zetten (68%)
- De fiets of openbaar vervoer nemen voor korte stadsritten (64%)
Bij de onderstaande acties doen de bewoners in meer of mindere mate aan energiebesparing of zijn
bereid het te gaan doen:
- Gebruik maken van A-label elektrische apparaten (49% doet het al en 40% is bereid het te gaan
doen)
- Investeren in een energiezuinig huis (47% doet het al en 34% is bereid het te gaan doen)
- Duurzame energie gebruiken (groene stroom/groen gas) (40% doet het al en 30% is bereid het te
gaan doen)
- Gebruik maken van fairtrade en/of biologische produkten (39% doet het al en 27% is bereid het te
gaan doen)
Bij onderstaande acties doet een minderheid aan energiebesparing of zijn bereid het te gaan doen:
- Gebruik maken van lokale produkten (24% doet het al en 52% is bereid dit te gaan doen)
- Een slimme meter gaan gebruiken om beter zicht te krijgen op het energieverbruik (16% doet dit al
en 46% is bereid dit te gaan doen
- Een elektrische auto, hybride auto of groengas auto gebruiken (4% doet het al en 28% is bereid dit
te gaan doen)
Aan de mensen die gebruik maken van duurzame energie of bereid zijn hier gebruik van te maken, is
gevraagd of ze ook bereid zijn duurzame energie te gebruiken van lokale partijen (zoals Rijnijssel).
Iets minder dan de helft (43%) wil dit wel. De andere helft (46%) weet het niet. Een minderheid (10%)
wil dit niet.

Panelleden met een koopwoning
Ruim 75% van de panelleden heeft een koopwoning en aan deze mensen is gevraagd of men de
komende 5 jaar energiebesparende maatregelen neemt om de woning energiezuiniger te maken. In
onderstaande tabel staat een aantal maatregelen die zijn voorgelegd aan het panel.

Tabel 1. Neemt u de komende 5 jaar de volgende energiebesparende maatregelen
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Veel mensen hebben al geïnvesteerd in een energiezuinige woning. Zonnepanelen, warmtepompen
en zonneboilers worden nog niet vaak toegepast. Al zijn er naar verhouding wel meer panelleden die
nu zonnepanelen hebben in vergelijking met het onderzoek uit 2013. Verder is het beeld nagenoeg
hetzelfde als in 2013.
Er is gevraagd wat de redenen waren om de woning energiezuiniger te maken. Gemiddeld gaf het
panel hier per persoon bijna 3 redenen voor. Een 'lagere energierekening' wordt het vaakst
genoemd, gevolgd door 'milieu-overweging' en 'comfort in de woning'.

Redenen voor energiebesparende maatregelen
Lagere energierekening
Uit Milieu-overweging
Comfort in de woning
Waardestijging van de woning
Het was al in de woning aanwezig toen ik er ging wonen
Door een collectieve actie in de buurt/wijk
Anders
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Tenslotte is aan huizenbezitters gevraagd in hoeverre men bekend is met de gemeentelijke
subsidieregeling isolatie voor particuliere woningen. Net als in 2013 is de bekendheid niet groot. Iets
meer dan 10% heeft er gebruik van gemaakt en 15% is er (enigszins) bekend mee.

Panelleden met een huurwoning
Aan huurders is gevraagd of men het eens is met de volgende stelling: Landelijk is een tendens te
zien dat door het nemen van energiemaatregelen (bijvoorbeeld isoleren van de woningen en leggen
van zonnepanelen) de huur hoger wordt. De energielasten worden wel lager. Bent u het eens met
deze gedachte?
De meningen hierover zijn redelijk verdeeld, al zijn meer huurders het hier (helemaal) mee oneens
(47%). Ruim 22% is het wel (helemaal) eens met deze stelling en 26% staat er neutraal in.

Energiezuinige auto's
Net als in 2013 overwegen nog weinig mensen een elektriche auto (4% zeker, 26% misschien),
hybride auto (6% zeker, 36% mischien) en een groengas auto (3% zeker, 20% misschien) aan te
schaffen. Dit jaar is ook gevraagd of mensen overwegen een zuinige diesel/benzine auto aan te
schaffen. Hier is veel meer belangstelling voor. Bijna een derde van het panel (32%) zegt dit zeker te
gaan doen en 27% zegt dit misschien te gaan doen.

Duurzame energie op grote schaal
Het panel staat over het algemeen positief tegenover duurzame energie op grote schaal, maar liever
'not in my backyard'. Men staat (zeer) positief tegenover:
 het plaatsen van zonnepanelen voor de produktie van elektriciteit op grote daken (bv. sporthal
of bedrijfspand): 91% staat hier (zeer) positief tegenover.
 het plaatsen van windmolens die elektriciteit opwekken buiten de gemeentegrenzen: 78%
staat hier (zeer) positief tegenover.
 het plaatsen van zonnepanelen voor de productie van elektriciteit in een open veld buiten de
gemeentegrenzen: 65% staat hier (zeer) positief tegenover
Het plaatsen van zonnepanelen voor de productie van elektriciteit in een open veld binnen de
gemeentegrenzen wordt door de helft van het panel als (zeer) positief gezien en 41% vindt het
plaatsen van windmolens die elektriciteit opwekken binnen de gemeentegrenzen (zeer) positief.

Opmerkingen
Tenslotte is aan het panel gevraagd of men nog opmerkingen en/of suggesties heeft ten aanzien van
energie en duurzaamheid. De meest genoemde onderwerpen staan hieronder. Meest genoemd zijn
onderwerpen die betrekking hebben op zonnepanelen, gemeente en windmolens.

Zonnepanelen:
- Zonnepanelen plaatsen op openbare gebouwen, (gemeente)kantoren, bedrijfsgebouwen e.d.
- Niet rendabel/te duur
- Subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen
- Voor mensen in huurwoningen niet realiseerbaar; corporaties/woningbouwverenigingen hierbij
betrekken.
Gemeente Arnhem
- Meer bekendheid en voorlichting
- Goede voorbeeld geven mbt energiebesparing
- Subsidies verlenen
- Kijk naar Duitsland als voorbeeld
- Gemeente moet zelf het voortouw nemen/verantwoordelijkheid nemen/samenwerken met grote
partijen.
Windmolens
- Niet rendabel en het zicht is niet mooi
- Windmolens plaatsen in open velden met veel wind of in zee. Nederland is te klein voor windmolens.

Wat gaan we met deze resultaten doen
Met de reacties gaan we onze informatievoorziening verbeteren, onze acties gerichter opzetten en
hopelijk meer inwoners van Arnhem helpen om stappen te zetten op het gebied van energie besparen
en duurzaamheid. Momenteel worden de ambities, doelen en daaruit volgende acties op het vlak van
duurzaamheid uitgewerkt. De bevindingen en daaruit volgende acties uit het digipanel worden daarin
meegenomen. In juli 2015 zal dit verder uitgewerkt en in te zien zijn.

