Stadspanel-onderzoek naar duurzaamheid
Wat is het Stadspanel?
De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het
panel bijna 2000 leden.
Elk lid van het panel krijgt een aantal keer per jaar een korte vragenlijst over een actueel onderwerp
in de stad voorgelegd. Dat kunnen de meest uiteenlopende onderwerpen zijn. De uitkomsten geven
informatie over wat er leeft in de stad.
Waarom dit onderzoek naar duurzaamheid?
We staan voor de overgang van fossiele naar duurzame energie. Bijna alle energie die we gebruiken
is nu nog afkomstig van steenkool, olie en gas. De CO2-uitstoot die dit oplevert zorgt voor
klimaatverandering. Wereldwijd is daarom afgesproken dat we de CO2-uitstoot gaan verminderen. In
Assen doen we dat door meer duurzame energie op te wekken en energieverbruik te verminderen.
Nu is nog maar 4 procent van onze energie duurzaam. In twee jaar willen we naar 14 procent
duurzaam. Dat vraagt grootschalige maatregelen. Met deze vragenlijst willen we ontdekken hoe u als
inwoner hierover denkt.

Gemeente Assen, december 2017
https://www.assen.nl/stadspanel
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Deelname onderzoek toegelicht
Van de bijna 2000 respondenten deden 1340 mensen mee aan de enquête. De meerderheid (58
procent) is man. Ook is meer dan de helft (56 procent) 55 jaar of ouder.
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Samenvatting
•

80 procent van de respondenten maakt zich veel of enigszins zorgen over
klimaatveranderingen.

•

88 procent van de respondenten neemt maatregelen (of dit van plan is te doen) om het
energieverbruik te verminderen.

•

Als reden om geen maatregelen te nemen om energieverbruik te verminderen geven
respondenten vooral aan het te duur te vinden (45 procent) of al in een energiezuinige
woning te wonen (23 procent).

•

Ruim 50 procent staat positief tegenover initiatieven om samen met mensen in de straat te
investeren in zonnepanelen en/of woningisolatie.

•

Respondenten zijn zeer positief over de maatregelen die de gemeente Assen heeft genomen
om het isoleren van woningen en het gebruik van duurzame energie te bevorderen.
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Vraag 1 ‘In hoeverre maakt u zich zorgen over klimaatverandering?’
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Het overgrote deel vaan de respondenten maakt zich veel (29 procent) of enigszins (51 procent)
zorgen over klimaatverandering. Slechts 4 procent maakt zich geen zorgen.

Vraag 2 ‘Weet u hoeveel energie u gebruikt?’
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Ja, dat weet ik ongeveer
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De respondenten hebben goed in beeld hoeveel energie ze verbruiken. 41 procent houdt dat goed bij
en 48 procent weet dat ongeveer. Slechts 11 procent heeft daar geen idee van.
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Vraag 3 ‘Neemt u maatregelen om duurzame energie op te wekken of het
energieverbruik te verminderen of bent u van plan dit te doen?’

Geen maatregelen, wel van plan meer te doen

254

Geen maatregelen, ook niet van plan meer te doen

160

Wel maatregelen, en van plan meer te doen

582

Wel maatregelen, niet van plan meer te doen

344
0

200

400

600

Vraag 4 ‘U geeft aan dat u geen maatregelen heeft genomen en dat ook niet
van plan bent. Kunt u aangeven waarom dat zo is?’
(meerdere antwoorden mogelijk)

Ik zie de noodzaak er niet van in
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We hebben het stadspanel de vraag voorgelegd of men maatregelen heeft genomen (en/of dit van
plan is te doen) om duurzame energie op te wekken of het energieverbruik te verminderen.
69 procent van de respondenten geeft aan hiervoor al maatregelen te hebben genomen. Verder
heeft 19 procent van de respondenten aan geen maatregelen te hebben genomen, maar is dat wel
van plan te gaan doen. Al met al heeft slechts 12 procent geen maatregelen genomen en is dat ook
niet van plan te doen.
Als reden om geen maatregelen te nemen om energieverbruik te verminderen geven respondenten
vooral het te duur te vinden (45 procent) of al in een energiezuinige woning te wonen (23 procent).
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Vraag 5 ‘Welke maatregelen heeft u al genomen?’
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Vraag 6 ‘Welke maatregelen overweegt u te nemen?’
(meerdere antwoorden mogelijk)

Minder vlees eten
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Aanschaffen van een elektrische auto
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Deelnemen aan een gezamenlijk zonnepark
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Overstappen op groen stroom/gas
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We hebben het stadspanel ook gevraagd welke maatregelen men heeft genomen of overweegt te
nemen om duurzame energie op te wekken of het energieverbruik te verminderen. De populairste
maatregelen die de respondenten al hebben genomen zijn vaker de fiets of ov nemen voor woonwerkverkeer, overstappen op groen(e) stroom/gas en betere woningisolatie (allemaal rond de 51
procent).
De belangrijkste maatregelen die men overweegt te nemen zijn zonnepanelen plaatsen (35 procent)
en betere woningisolatie (25 procent).
N.B.: men kon bij deze vragen meerdere antwoorden aankruisen.
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Maatregelen

Bij de meerkeuzevragen over welke maatregelen men verder heeft genomen of overweegt te nemen
konden respondenten ook zelf wat invullen. De bovenstaande woordenwolk brengt dit in beeld.
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Vraag 7 ‘Veel Assenaren investeren samen met mensen in hun straat in
duurzame energie. Hoe staat u tegenover dergelijke initiatieven?’

Ik wil wel investeren in zonnepanelen

331

Ik wil wel investeren in woningisolatie

136

Ik wil wel investeren in zonnepanelen en
woningisolatie
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Bij deze vraag hebben we het stadspanel voorgelegd hoe men tegenover initiatieven staat om samen
met mensen in de straat te investeren in duurzame energie. Ruim 50 procent staat hier positief
tegenover en wil wel investeren in zonnepanelen en/of woningisolatie. 15 procent heeft dit al
gedaan of heeft er plannen voor. De rest (35 procent) van de respondenten vindt het geen goed idee
om samen met mensen in de straat te investeren in duurzame energie.

Vraag 8 ‘Langs de A28 of op bedrijventerreinen mogen…’
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34 procent van de respondenten vindt dat er windmolens geplaatst mogen worden langs de A28 of
op bedrijventerreinen. Nog eens 45 procent vindt dat ook, maar met instemming van omwonenden.
De rest van de respondenten (21 procent) vindt dat er geen windmolens geplaatst mogen worden
langs de A28 of op bedrijventerreinen.
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Vraag 9 ‘Wat zijn volgens u de meest geschikte plaatsen voor grootschalige
opwekking van zonne-energie?’
(meerdere antwoorden mogelijk)

Daken van openbare gebouwen
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Volgens de respondenten zijn daken van openbare gebouwen (36 procent) en daken van bedrijven
(35 procent) de meest geschikte plaatsen voor grootschalige opwekking van zonne-energie.

Vraag 10 ‘De gemeente Assen heeft al verschillende maatregelen genomen
om het isoleren van woningen en het gebruik van duurzame energie te
bevorderen. Wat vindt u hiervan?’
0 = slechte maatregel, 5 = goede maatregel
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Het goede voorbeeld geven

778
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Bedrijventerreinen beschikbaar stellen
voor zonneparken

680

Gratis energieadvies voor
woningeigenaren

802
304

0-3

Meedoen aan www.drentsenergieloket.nl

Het verstrekken van leningen voor
zonnepanelen

682
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Respondenten zijn zeer positief over de maatregelen die de gemeente Assen heeft genomen. Men is
vooral tevreden over dat de gemeente Assen het goede voorbeeld geeft door gebouwen te isoleren
en duurzame brandstoffen te gebruiken en het gratis energieadvies dat de gemeente Assen geeft
voor woningeigenaren.
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Stadhuis
Noordersingel 33
9401 JW Assen

Postadres
Postbus 30018
9400 RA Assen

Telefoonnummer: 14 0592
stadspanel@assen.nl
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