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Novemberpeiling 2014: Energie 

De gemeente Utrecht ondersteunt bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties met 

energiebesparing en opwekken van duurzame energie, omdat de gemeente in 2030 een 

klimaatneutrale stad wil zijn. Het doel van de vragen is te achterhalen hoe bewoners denken over 

energie in en om hun woning. Welke energiebesparende initiatieven hebben bewoners zelf genomen 

en welke willen ze in de toekomst nemen? 

 

Van 17 november tot 1 december heeft afdeling Onderzoek een peiling gehouden onder de leden 

van het Bewonerspanel Utrecht over vuurwerk, afvalinzameling en energie. Het Bewonerspanel telt 

5.456 leden. Daarvan hebben er 2.790 leden meegedaan, wat neerkomt op een respons van 52%.  

Vergeleken met de Utrechtse bevolking, zijn in het Bewonerspanel hoog opgeleiden en autochtonen 

oververtegenwoordigd en jongeren ondervertegenwoordigd. De resultaten zijn daardoor niet 

zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de Utrechter, maar geven wel een goede 

indicatie.  

 

Voor het invullen van de vragenlijst hebben de leden een uitnodigingsmail gekregen en een week 

later een herinneringsmail. Meer informatie over het Bewonerspanel Utrecht vindt u op de website 

www.utrecht.nl/bewonerspanel. 

Belangrijkste resultaten 

Energiebesparende maatregelen genomen 

• Een groot deel van de respondenten van het Bewonerspanel zijn de afgelopen vijf jaar bezig 

geweest om energiebesparende maatregelen te nemen (figuur 1). Bij de aanschaf van nieuwe 

elektrische apparaten wordt vaak gelet op het energielabel. Ook het vervangen van 

gloeilampen naar spaar- en/of ledlampen is door meer dan 40% van de respondenten gedaan. 

Isolatie, dubbel glas en een nieuwe (zuinige) cv-installatie zijn populaire maatregelen. Tevens 

geven de respondenten aan bewuster gebruik te maken van energie door bijvoorbeeld lampen 

en verwarming uit te doen in ruimtes waar niemand aanwezig is.  

• De energiebesparende maatregelen zijn het vaakst genomen vanwege het milieu en het 

besparen op de energierekening (figuur 2).  
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Figuur 1: Welke energiebesparende maatregelen heeft u de afgelopen vijf jaar genomen om het energieverbruik van uw 

woning te verminderen? (meerdere antwoorden mogelijk, hercodering open antwoorden) 

 
Bron: Novemberpeiling Bewonerspanel 2014 

 

Figuur 2: Waarom heeft u deze energiebesparende maatregel(en) genomen? 

(woordwolk alle reacties; hoe groter het woord, hoe vaker genoemd) 

 
Bron: Novemberpeiling Bewonerspanel 2014 
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Energiebesparende maatregelen in toekomst 

• De respondenten willen de komende vijf jaar vooral met zonnepanelen energie besparen 

(figuur 3). Een derde van de respondenten heeft hier interesse in. Nieuwe zuinige elektrische 

apparaten zijn ook populair als besparingsmiddel (24%).  

• Het milieu en de kostenbesparing zijn de hoofdredenen waarom de respondenten deze 

maatregelen in de toekomst willen nemen (figuur 4).  

 

Figuur 3: Welke energiebesparende maatregelen voor uw woning wilt u in de komende vijf jaar nemen?  

(meerdere antwoorden mogelijk, hercodering open antwoorden) 

Bron: Novemberpeiling Bewonerspanel 2014 

 

 

Figuur 4: Waarom wilt u energiebesparende maatregelen gaan nemen? 

(woordwolk alle reacties; hoe groter het woord, hoe vaker genoemd) 

 
Bron: Novemberpeiling Bewonerspanel 2014 
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Energieopwekking genomen 

• Eigen energieopwekking wordt nog weinig toegepast (figuur 5). Slechts 15% van de 

respondenten geeft aan er in de woning of wooncomplex sprake is van energieopwekking. In 

de meeste gevallen (10%) gaat het om zonnepanelen. Zonneboiler wordt door 1% genoemd. 

Andere vormen die genoemd worden zijn stadsverwarming, warmteterugwininstallatie, 

aardwarmte en winddelen (aandelen in een windmolen).  

• Als argumenten waarom de respondenten energieopwekking in hun woning hebben 

toegepast, wordt milieu en kosten genoemd (figuur 6).  

 

Figuur 5: Welke van de volgende technieken voor duurzame energieopwekking is in uw woning of wooncomplex 

toegepast? 

 

Bron: Novemberpeiling Bewonerspanel 2014 

 

 

Figuur 6: Waarom heeft u of zijn deze technieken in uw woning of complex toegepast? 

(woordwolk alle reacties; hoe groter het woord, hoe vaker genoemd) 

 

Bron: Novemberpeiling Bewonerspanel 2014 
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Energieopwekking in toekomst 

• Bij de leden van het Bewonerspanel zijn zonnepanelen favoriet als gevraagd wordt naar 

duurzame energieopwekking in de toekomst (figuur 7). Bijna de helft van de respondenten 

zou dit graag bij de woning toegepast zien. De zonneboiler is met 7% iets minder populair of 

bekend. Andere suggesties die genoemd worden zijn aardwarmte, windenergie of een groen 

dak.  

• De motivatie om duurzame energieopwekking voor de woning of complex toegepast te zien is 

het milieu of kostenbesparing (figuur 8).  

 

Figuur 7: Welke van de volgende technieken voor duurzame energieopwekking wilt u in de toekomst graag bij uw 

woning toepassen of voor uw wooncomplex toegepast zien? 

 

Bron: Novemberpeiling Bewonerspanel 2014 

 

 

Figuur 8: Waarom wilt u duurzame energieopwekking voor uw woning of complex toegepast zien? 

(woordwolk alle reacties; hoe groter het woord, hoe vaker genoemd) 

 
Bron: Novemberpeiling Bewonerspanel 2014 
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• 9% van de panelleden ziet niets in de toepassing van energieopwekkende technieken. 

Vanwege de investeringskosten zien respondenten de energieopwekking liever niet toegepast 

(figuur 9). Ook vinden veel respondenten zonnepanelen lelijk of vinden ze dat het te lang 

duurt voordat de investering is terugverdiend wordt. Ook de complexiteit van de apparaten 

zorgt ervoor dat er weinig animo voor is. 

 
Figuur 9: Waarom wilt u geen duurzame energieopwekking voor uw woning of complex toegepast zien? 

(woordwolk alle reacties; hoe groter het woord, hoe vaker genoemd) 

 
Bron: Novemberpeiling Bewonerspanel 2014 

Stadsgeprek Energie 

 

Figuur 10: Als u een uitnodiging krijgt voor het driedaagse  

Stadsgesprek: denkt u dan dat u hieraan meedoet? 
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• Het animo onder de respondenten 

om mee te doen aan het driedaags 

Stadsgesprek is redelijk. 22% voelt 

hier wel wat voor (figuur 10).  

• Ruim een kwart van de 

respondenten voelt niets voor een 

Stadsgesprek maar is wel 

bereidwillig om online hier een 

bijdrage aan te leveren.  

• De reden waarom respondenten wel 

mee willen doen is omdat ze het 

een belangrijk en interessant 

onderwerp vinden.  

• Drie dagen is voor veel 

respondenten een probleem. Ze 

willen wel meedoen als het in hun 

planning past. De drie dagen is ook 

een reden om juist niet mee te 

doen. 

 


