Rapportage Tip Salland
Onderzoeksresultaten duurzaamheid
19 maart 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen om uw huis duurzamer te maken?"
antwoordt 75% van de respondenten: "Ja, ik maak gebruik van energiebesparende lampen".
Op stelling "2 ‘Ik ben bereid om mijn huis voor 10.000 euro te verduurzamen als de overheid daarvan
2.500 euro bijdraagt’" antwoordt 30% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 34% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Neutraal".
Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "3 Heeft u tips voor andere burgers om hun huis op een goedkope manier energie neutraler
te maken?" geeft 26% van de respondenten een tip om een huis op een goedkopere manier energie
neutraler te maken.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Salland, waarbij 115 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Rechte tellingen
Duurzaamheid
Raalte start met een pilotonderzoek om de wijk Westdorp van het gas te krijgen. Zoals u
ongetwijfeld ook in het landelijke nieuws hebt gelezen, hangt er aan duurzaamheid een
prijskaartje. De Volkskrant schatte (met flink wat voorbehoud) dat de kosten van het
Klimaatakkoord (tot 2050) zo’n 500 tot 700 miljard bedragen. Daarvan zal waarschijnlijk een
groot deel bij de burger belanden.
Op basis van de lage prognose (500 miljard) en een inwoneraantal van 17 miljoen (nu)
betekent dat een uitgave van bijna 30.000 euro per hoofd van de bevolking tot 2050. Er
komen dus ongetwijfeld investeringen aan. Laten we voorzichtig beginnen:

1 Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen om
uw huis duurzamer te maken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=109)
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Ja, op een andere manier

Ja, ik heb een warmtepomp

Ja, ik maak gebruik van
energiebesparende lampen

Ja, ik heb mijn huis op
duurzame wijze geïsoleerd

Ja, met zonnepanelen

0%

Op vraag "1 Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen om uw huis duurzamer te maken?"
antwoordt 75% van de respondenten: "Ja, ik maak gebruik van energiebesparende lampen".

Ja, op een andere manier, namelijk:










Alleen groene energie kopen
Ander glas in de ramen
Electrische auto's
Energiezuinige koel- en vrieskast. en binnenkort tripple thermopane
Lage temperatuur verwarming
Maatlat Duurzame Veehouderij Stal
Slimme thermostaat en slimme knoppen
Verwarmen huis met hout
Vloer- en Spouwisolatie en termopane glas boven en onder en garage.
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Vloerisolatie
Vloerverwarming
We hebben sowieso een zeer lage voetafdruk, vliegen bijv nooit meer.
We zijn bezig om een nieuwe verwarmings ketel aan te schaffen.
Zeer zuinig gebruiken, kachel steeds een graad lager, was buiten hangen iov wasdroger, met de
hand afwassen ipv afwasmachine, etc
Zonnecollectoren
Zonnepanelen via sallandwonen

Toelichting





Huurhuis
Muren zijn jaren geleden geïsoleerd met glaswol en alleen de benedenverdieping is voorzien van
dubbel glas.
Op korte termijn zou ik graag diverse maatregelen nemen. Het traject is gestopt toen het potje bij
RVO leeg was in 2017. Dat terwijl de regeling tot het einde van het jaar zou lopen. Er is geen extra
geld ter beschilking gesteld. Financieel konden wij het toen niet meer rond krijgen.
We zijn aan het nadenken over aanvullende energiebesparingen
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2 ‘Ik ben bereid om mijn huis voor 10.000 euro te
verduurzamen als de overheid daarvan 2.500 euro bijdraagt’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=102)
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Op stelling "2 ‘Ik ben bereid om mijn huis voor 10.000 euro te verduurzamen als de overheid daarvan
2.500 euro bijdraagt’" antwoordt 30% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 34% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens






In de periode tot 2050!
Rijksoverheid roept van alles over de transitie maar stimuleert juist niet meer
richting de burger. Enkel richting bedrijfsleven. Slecht voorbeeld. Gemeente Raalte
zou ook e.e.a. kunnen doen evt samen met de provincie. Mensen willen wel, dat
hebben wij intussen in onze straat aangetoond met diverse gezamenlijke
maatregelen.
Sowieso zou ik daartoe bereid zijn, maar we hebben het al gedaan

Mee eens



Wel alleen bij een zinvolle investering.

Neutraal



Extra subsidie vloeit meestal in de kas van de ondernemer die zijn prijs aanpast aan
de subsidie. Zelf konden we eerder meedoen aan de subsidie om de olietank uit de
grond te halen. fl.2.500,- aan subsidie, de kosten waren rond de 3.500 en ik heb voor
200,- de tank deel uitgespit, het grondwater de tand omhoog laten drukken, de boer
verderop heeft het eruit getakeld en voor 150,- richting sloop gebracht. Hetzelfde
verhaal voor enige tijd terug voor duurzame HR ketels, deze subsidie kwam ook niet
bij de consument. Kortom ik geloof niet in subsidies, maar in marktwerking.
Ligt aan de soort van verduurzaming; tevens moet het geld er wel zijn €7500 om dit
te kunnen uitvoeren
Zou kunnen, voor zonnepanelen wel
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Mee
oneens





Zeer mee
oneens






Weet niet





Daar heb ik geen geld voor
Nederland hoeft geen koploper te zijn. Eerst afwachten wat de ,,groten" (VS, China,
Rusland) doen.
We hebben al veel gedaan aan verduurzaming

De bijdragen zullen hoge moeten zijn, ofwel via subsidies, ofwel via aftrekposten
inkomstenbelasting
Heb alle voorzieningen zelf moeten betalen.
Ik woon in een nieuwbouwhuis uit 2017. Die is al erg goed geïsoleerd en ik heb
daarbij zonnepanelen op het dak liggen. Ik heb dus net fors geïnvesteerd, dus om nu
extra te investeren is niet haalbaar en nodig.
Vind de onderzoeken die gedaan zijn te weinig, met veel te wisselende uitkomsten.
Asbest waren ook ideeën over en er is naar gehandeld, met veel kosten, nu blijkt
misschien overbodig te zijn geweest.
Het is veel geld en ik weet niet of we dat hebben. Maar de intentie is er wel om te
verduurzamen.
Ligt zeer aan wat er met zo' n investering voor rendement te halen is
We zijn al meer dan energieneutraal!!
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3 Heeft u tips voor andere burgers om hun huis op een goedkope manier
energie neutraler te maken? (n=107)
Ja, namelijk (26%):





























Bewuster met gas electra en water om te gaan. Alle kleine beetjes helpen.
Bomen aanplanten en houtkachela gaan stoken, afwassen met de hand, was buiten hangen,
lichten uit en eerder slapen, zeer zuinig met energie omgaan, off-grid gaan leven!!!
Collectiviteit - met buren
De energie belasting verlagen
Elkaar helpen als dat mogelijk is , bv met isoleren van de onderzijde van de vloer. En foli achter de
radiatoren plaatsen scheelt echt!9
Gebruik maken van energieloket salland
Geregeld even goed luchten want vocht vraagt extra stookkracht. Zorg dat de gordijnen openstaan
als de zon schijnt, het verwarmt nl ook je huis binnen.
Goed alles isoleren, met dubbelglas etc
Goede isolatie
Informatie energie loket raalte
Inventariseren wat de mogelijke maatregelen zijn en deze in b.v. Buurtgemeenschap indienen bij
overheidsinstanties om subsidies te kunnen verwezenlijken
Isoleren (2x)
Kieren dichten, dikke trui aan
Led verlichting
Ledlampen scheelt al een hele hoop. Het is verkeerde zuinigheid om eerst de oude lampen op te
maken!
Let op je eigen gedrag
Minder vaak en lang douchen
Omdat wij al op leeftijd zijn, hebben we er voor gekozen om onze zonnepanelen te huren.
Opbrengst van de panelen valt weg tegen de huur. Wij hieven er niet aan te verdienen en zo help
je toch een klein beetje mee om klimaatverandering tegen te gaan. Dit zou veel meer gepromoot
moeten worden
Samen met buurtbewoners
Tochtstrips waar het tocht
Trek een trui aan , en beweeg meer .ipv de thermostaat op 24 * te zetten .
Trek een trui aan, douche minder vaak en vooral minder lang
Waterzijdig inregelen cv installatie, na isoleren muren en vloer
Zet de verwarming structureel een paar graden lager
Zie eerste vraag
Zonnepalen aanschaffen of huren
Zonnepanelenplaatsen

Nee (50%)
Weet niet (24%)
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Toelichting
Ja,
namelijk:

Nee




Ik ben van mening dat de lasten van WOZ, energiebelasting etc. niet in verhouding
staan met het geleverde.
Lage kosten en flinke mogelijke besparing is waterzijdig inregelen cv installatie.



Geen tips die nog niet bekend zijn.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP Salland
Duurzaamheid
08 maart 2019 tot 18 maart 2019
115
9,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
19 maart 2019
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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