
www.ioresearch.nl

Peiling Duurzaamheid

Hoe kan de gemeente Steenwijkerland inwoners het 
beste ondersteunen om (nog) meer te verduurzamen?

Inwonerspanel gemeente Steenwijkerland

http://www.ioresearch.nl/


2

Colofon
Uitgave 
I&O Research 
Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
020 308 48 00
www.ioresearch.nl

Rapportnummer 
2022/26

Datum 
Februari 2022

Opdrachtgever 
Gemeente Steenwijkerland

Auteurs
Liselot Marée
Wietse van Engeland

Steenwijkerland Peiling Duurzaamheid



Aanleiding
De aarde warmt op. Zoals het IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) omschrijft* moeten we iets doen om het effect 
hiervan te verkleinen. Iedereen kan hieraan bijdragen. De 
gemeente Steenwijkerland is benieuwd of en op welke manier 
inwoners bezig zijn met duurzame energie in en rondom hun 
woning. Met de uitkomsten van dit onderzoek weet de gemeente 
beter waarbij inwoners ondersteuning nodig hebben om (nog) 
meer te verduurzamen. 

Analyse 
Op de data is een weging toegepast naar leeftijd en (woon)kern. Dit 
betekent dat de verhoudingen naar leeftijd en woonkern zijn 
teruggebracht naar de werkelijk bestaande verhoudingen in de 
bevolking van de gemeente Steenwijkerland. Onder- en 
bovengemiddelde groepen worden dus opgehoogd en verlaagd. Op 
deze manier zijn de resultaten representatief voor de gehele 
gemeente Steenwijkerland.

Indien de percentages niet optellen tot 100 procent, is dit het 
gevolg van afrondingsverschillen. 

*Bron: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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Inleiding
Methode en respons
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van raadpleging van het 
inwonerspanel Steenwijkerland. Het panel bestaat uit 1.336 panelleden. Dit 
zijn inwoners van de gemeente Steenwijkerland die zich hebben 
aangemeld voor deelname aan online onderzoeken van de gemeente. 

De panelleden zijn via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
onderzoek. De vragenlijst kon worden ingevuld van 23 november tot en 
met 5 december 2021. Er is één herinneringsmail gestuurd. 

Voor dit onderzoek zijn alle 1.336 panelleden uitgenodigd, 707 leden 
hebben de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 53 procent. 
Daarnaast deden 63 inwoners via een open link mee. In totaal vulden 770 
inwoners de vragenlijst in, ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te 
kunnen doen voor de bevolking van de gemeente Steenwijkerland. 

Kern Aantal Percentage

18-39 jaar 66 9%

40-54 jaar 164 21%

55-64 jaar 188 24%

65+ 351 46%

Onbekend 1 <1%

Totaal 770 100%

Tabel 1: Leeftijdsverdeling
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(Grote) zorgen over klimaatverandering, maar nog meer over 
stijgende energieprijzen
Een grote meerderheid maakt zich zorgen over het veranderende 
klimaat. Daarnaast zijn er veel zorgen over de stijgende 
energiekosten. 

Zonnepanelen het dak op, maar weerstand voor zonneparken
Heel veel inwoners zijn voorstander van het plaatsen van 
zonnepanelen op eigen daken én op bedrijvenpanden. Over 
zonneparken op land en windmolens zijn inwoners minder 
positief.

Huurders niet zo tevreden over energiezuinigheid woning
Huiseigenaren zijn redelijk tevreden over hoe energiezuinig hun 
woning is. Huurders zijn een stuk minder tevreden. Huurders 
wonen vaker in een niet zuinig huis. Veel inwoners kennen het 
energielabel van hun woning niet.

Meerderheid nam al duurzaamheidsmaatregelen of gaat dit doen
Driekwart nam al maatregelen en een op de vijf is van plan om 
maatregelen te nemen. Het gaat dan vooral om zuinige apparatuur 
en het besparen van energie.
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Belangrijkste uitkomsten

Financiële middelen en informatie nodig vanuit de (lokale) 
overheid
Vooral hulp in de vorm van (informatie over) subsidies of leningen 
is nodig om maatregelen te gaan nemen. Men verwacht deze hulp 
vooral van de gemeente of Rijksoverheid.

Milieu en geld besparen even belangrijk
Er zijn ongeveer evenveel inwoners die maatregelen vooral nemen 
voor het milieu, als inwoners die het vooral doen om geld te 
besparen. Voor iets meer dan de helft van de inwoners zijn de 
kosten een reden om geen (extra) maatregelen te nemen.

Inwoners bekend met Energieloket, maar projecten zorgen nog 
voor weinig actie
Van de projecten en acties in Steenwijkerland is het Energieloket 
het meest bekend. Een derde van de inwoners die bekend is met de 
projecten en acties, heeft daardoor maatregelen genomen. 
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Meerderheid maakt zich zorgen over klimaatverandering en 
stijgende energiekosten 

• Een overgrote meerderheid geeft aan zich enige (40%) tot 
grote zorgen (39%) te maken over klimaatverandering.

• Inwoners van Steenwijkerland maken zich meer zorgen 
dan gemiddeld in Nederland.

• Ook de stijgende energiekosten, waar op het moment van 
onderzoek veel aandacht naar uitging in het nieuws, is reden 
voor enige (40%) tot veel (45%) zorgen
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Zorgen over klimaatverandering

• Oudere inwoners maken zich meer zorgen over het klimaat, in 
vergelijking met jongere inwoners. Jongere inwoners maken zich 
meer zorgen om stijgende energiekosten.

• Huurders maken zich, in vergelijking met huiseigenaren, vaker enige 
tot veel zorgen.

Figuur 1 - Maakt u zich zorgen over…?
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Meeste steun voor zonnepanelen op daken

• Inwoners is gevraagd wat zij vinden van verschillende 
manieren van stroom opwekken in hun buurt. Vooral het 
plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijven en op eigen 
daken krijgt veel steun. Zonneparken met voordeel voor de 
buurt kan op steun rekenen van 35 procent van de bevolking.

• Minder steun is er voor zonneparken op land en voor 
windmolens. 
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In de eigen buurt
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Figuur 2 - Wat zou u vinden van het opwekken van stroom in uw buurt uit…?

• Weerstand tegen zonne- en windmolenparken is er 
vooral onder jongere inwoners (jonger dan 39 jaar). 

• Ter vergelijking: 43 procent van de 65+’ers is voor 
een zonnepark met voordeel voor de buurt, 
tegenover 30 procent van de jongere inwoners.

• Inwoners van de kern Steenwijk zijn vaker voor  
zonneparken op land (27%) en zonneparken met 
voordeel voor de eigen buurt (41%). Voor de andere 
kernen is dit respectievelijk 19 en 32 procent.

Steenwijkerland Peiling Duurzaamheid



Huiseigenaren tevredener over energiezuinigheid huis

• Wij vroegen inwoners aan te geven wat het energielabel is van hun 
huis. Bijna een kwart (23%) geeft aan in een huis te wonen met 
energielabel A en 15 procent in een huis met energielabel B. Het 
zijn voornamelijk huiseigenaren die in een energiezuinig huis 
leven (40% A of B), voor huurders is dit 17 procent.

• Twee op de vijf weten niet te benoemen wat het energielabel van 
hun huis is. Dit aandeel is groter onder huurders.

• De helft (51%) van de inwoners van Steenwijkerland is tevreden 
over hoe energiezuinig hun huis is. Dit aandeel is lager onder 
huurders, een groep voor wie het vaak niet mogelijk is of financieel 
onaantrekkelijk om hun huis energiezuiniger te maken.
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Figuur 3 - Wat is het energielabel van uw huis?

Figuur 4 - Hoe tevreden bent u over hoe energiezuinig uw huis is?
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Tabel 2 – Wat is het energielabel van uw huis? Uitgesplitst naar huurders en 
huiseigenaren

Label A B C D E F G Weet 
ik niet

Huurders 13% 4% 12% 4% 1% 4% 1% 61%

Huiseigenaar 24% 16% 10% 5% 3% 2% 1% 39%
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Inwoners bekend met energietransitie (van het gas af)

• Het overgrote deel (94%) zegt bekend te zijn met het doel om in 
Nederland in 2050 aardgasvrij te zijn. 

Driekwart heeft al duurzaamheidsmaatregelen genomen

• Driekwart van de inwoners van Steenwijkerland heeft al 
duurzaamheidsmaatregelen genomen. 55 procent geeft daarbij 
aan plannen te hebben om nog meer maatregelen te nemen voor 
duurzame energie.

• Een vijfde heeft nog geen maatregelen genomen, maar is dit 
(misschien) wel van plan. Zeven procent is helemaal niet van plan 
maatregelen te nemen.

• Het zijn vooral huiseigenaren die al maatregelen hebben 
genomen (58%). Huurders geven vaker aan niet van plan te zijn 
maatregelen te nemen (13%).
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Duurzame energie
Figuur 5 - Neemt u al maatregelen voor duurzame energie of voor het verminderen van 
energieverbruik? Basis: Alle inwoners (n=770)
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Zuinige apparatuur om energieverbruik te verminderen

• Inwoners die al maatregelen namen (n=579), hebben vooral 
energie bespaard door zuinige apparatuur en/of LED-lampen
te gebruiken (93%). 

• 59 procent van de groep die maatregelen neemt doet dit door 
zelf energie op te wekken via zonnepanelen.

• Bij de optie ‘anders’ is onder andere genoemd dat men 
elektrisch rijdt en/of kookt.
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Genomen maatregelen
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Zuinige apparatuur en/of LED-lampen

Figuur 6 - Welke maatregelen neemt u al? Basis: inwoners die aangeven al 
maatregelen te nemen om energieverbruik te verminderen (n=579)

Huiseigenaren geven vaker (75%) aan isolatie maatregelen te 
nemen in vergelijking met huurders (23%). Ook het zelf energie 
opwekken wordt beduidend vaker gedaan door huiseigenaren 
(62%) dan door huurders (25%).
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Het milieu, maar ook geld besparen

• Van de groep die (misschien) maatregelen nemen (n=723), zijn 
de twee meest genoemde redenen om 
duurzaamheidsmaatregelen te nemen: het is beter voor het 
milieu (78%) en het bespaart geld (77%). Daarnaast geeft 60 
procent aan dat het hun woning verbetert.

• Huurders geven vaker aan dat het nemen van maatregelen geld 
bespaart, terwijl huiseigenaren vaker benoemen dat het hun 
woning verbetert en zij niet afhankelijk willen zijn van een 
energieleverancier.
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Waarom maatregelen nemen?
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Figuur 7 - Wat zijn uw redenen om (misschien) maatregelen te nemen? Basis: Inwoners 
die (misschien) maatregelen nemen (n=723)

Jongere inwoners (<39 jaar) vinden het financiële aspect het 
belangrijkst, terwijl oudere inwoners het milieu als 
belangrijkste reden noemen.
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Te duur en te weinig profijt

• Een deel van de inwoners neemt geen (meer) maatregelen 
(n=213). Redenen om geen (extra) maatregelen te nemen zijn 
onder andere dat het nemen van maatregelen te veel geld kost 
(53%) en het te weinig oplevert (34%).

• Bij optie ‘anders’ is onder andere genoemd dat men alles al 
heeft ondernomen om duurzaam te zijn en niet weet wat nog 
meer zou kunnen. Daarnaast zijn er ook inwoners die aangeven 
dat het voor hun woning niet mogelijk is om meer stappen te 
nemen, bijvoorbeeld vanwege monumentale waarde van het 
huis.
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Waarom geen maatregelen?
Figuur 8 - Wat zijn uw redenen om geen (extra) maatregelen te nemen? Basis: Inwoners die 
geen (of meer) maatregelen nemen (n=213) 
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“Bijna alle maatregelen zijn genomen. Stap naar warmtepomp is 
groot ”

“de oude constructie van mijn pand laat dat niet toe ”
“Ik pleit voor kernenergie. Het afvalprobleem van zonnepanelen en 
windmolens wordt nergens juist belicht en dat is een grote fout! ”

“Ik kan niets meer doen, zonder hele grote ingrijpende 
constructieve gevolgen voor mijn woning. ”

“Ons huis is optimaal geïsoleerd. Wij hebben  er alles aan gedaan. 
Een warmtepomp was met € 25000,00 is veel te duur ”



Duurzaam verwarmen en zelf energie opwekken op de to-do lijst

• Inwoners die (misschien) Duurzaam verwarmen (42%) en zelf 
energie opwekken (39%) wordt het vaakst genoemd als 
maatregel die men (misschien) zou willen nemen.

• Inwoners die al wel maatregelen nemen, noemen vaker 
duurzaam verwarmen met bijvoorbeeld een zonneboiler of 
warmtepomp als volgende stap.

• Inwoners die nog geen maatregelen hebben genomen, maar dit 
wel van plan zijn, noemen gebruik van zuinige apparatuur en 
zelf energie opwekken als eerste stappen.
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Nog te nemen maatregelen
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Figuur 9 - Welke maatregelen gaat u (misschien) nog nemen? Basis: Inwoners die 
(misschien) meer maatregelen nemen (n=557)

Huiseigenaren geven vaker aan (misschien) van plan te zijn om zelf 
energie op te wekken en duurzamer te verwarmen, in vergelijking 
met huurders
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(Informatie over) subsidies of leningen nodig voor het nemen van 
maatregelen

• Ook terug te zien in de vorige vragen: veel inwoners geven aan 
maatregelen duur te vinden. Vooral (informatie over) subsidies 
en leningen kunnen ervoor zorgen dat 48%* van de inwoners 
(extra) maatregelen gaat nemen.

• Bij optie ‘anders’ wordt genoemd dat men graag zekerheid wil 
dat de overheid haar beleid niet zomaar zal aanpassen, 
waardoor de gedane maatregelen geen nut meer hebben of 
subsidies worden ingetrokken. Daarnaast noemen inwoners 
dat ze graag ondersteund willen worden in het maken van 
coöperatieve plannen. Hieronder enkele gegeven antwoorden:
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Nodig om maatregelen te nemen
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Figuur 10 - Wat heeft u nog nodig om maatregelen te nemen in uw huis? Basis: Inwoners die 
meer maatregelen willen nemen, misschien van plan zijn om maatregelen te nemen en inwoners 
die niet van plan zijn om maatregelen te nemen (n=604)

“Duidelijk en blijvend beleid van de overheid (rijk en 
gemeente); integratie van al getroffen maatregelen met 

nieuw te nemen maatregelen; bescherming door overheid 
en branche tegen cowboys op markt van duurzaamheid ”
“Ook met subsidie mis ik de middelen en 100% subsidie 

bestaat niet ”
“Wetgeving die het mogelijk maakt te isoleren in een 

monumentenpand ”
“Coöperatieve oplossingen ( zonnepanelen in "weide“ of op 

daken industriële gebouwen ) ”
*Percentage van de inwoners die 
(misschien) van plan is (meer) 
maatregelen te nemen en inwoners die niet 
van plan zijn om maatregelen te nemen 
(n=604)



Hulp gevraagd van lokale en nationale overheid

• Inwoners gaven aan dat zij vooral hulp willen in de vorm van 
(informatie over) subsidies en leningen. Men verwacht dit van 
de gemeente (75%) en de (Rijks)overheid (63%).

• Verder wordt genoemd dat men informatie verwacht van de 
monumentenwacht om samen te kijken hoe oudere, 
monumentale panden duurzamer gemaakt kunnen worden.
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Wie geeft de hulp? 
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Figuur 11 - Van wie verwacht u deze hulp of informatie? Basis: Inwoners die meer 
maatregelen willen nemen, misschien van plan zijn om maatregelen te nemen en inwoners 
die niet van plan zijn om maatregelen te nemen (n=604)
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Online en schriftelijk informatie ontvangen

• Informatie over het nemen van maatregelen krijgt men het 
liefst online (64%), bijvoorbeeld via websites of een online 
gesprek, of via schriftelijke informatie (55%), zoals via een 
brief of flyer.
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Wijze van hulp en informatie 
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28%
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Figuur 12 - Op welke manier wil of verwacht u deze hulp of informatie? Basis: 
Inwoners die meer maatregelen willen nemen, misschien van plan zijn om 
maatregelen te nemen en inwoners die niet van plan zijn om maatregelen te 
nemen (n=604)

Jongere inwoners (<39 jaar) hebben vaker de voorkeur 
voor online informatie, terwijl inwoners uit oudere 
leeftijdsgroepen de voorkeur geven voor een fysiek 
gesprek.
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Helft inwoners bekend met energieloket

• In Steenwijkerland zijn er meerdere projecten en acties om 
inwoners bekend te maken met en te ondersteunen bij 
verduurzamen. 68 procent van de inwoners geeft aan één of 
meerdere projecten te kennen.

• De grootste bekendheid is er voor het energieloket (46%).

• Vervolgens is gevraagd aan degenen die bekend zijn met de 
projecten, of men naar aanleiding van deze projecten 
maatregelen heeft genomen. Een derde van deze groep 
antwoordt hierbij positief en heeft door deze projecten/acties 
maatregelen genomen.
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Duurzame projecten in Steenwijkerland

Figuur 13 - Met welke projecten en acties bent u bekend? Basis: Alle inwoners (n=770)
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Ik ken deze opties allemaal niet

Het zijn vaker huurders (48%) die onbekend zijn 
met deze projecten en acties. Onder 
huiseigenaren is dit 31 procent.
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Aan het einde van het onderzoek is aan de inwoners gevraagd of zij nog opmerkingen of suggesties voor de gemeente hebben die niet in de 
vragenlijst aan de orde zijn gekomen. Hieronder is een selectie van de gegeven antwoorden weergegeven.
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Tenslotte

“Als je in een huurhuis woont kan je dan ook van de woningcorporatie verwachten dat zij de woning verduurzamen. d.m.v zonnepanelen op het dak. ”
“Ben vanaf begin jaren ´80 al bezig met verduurzaming. huidige aardgasverbruik nu 500 m3 / jaar.
Door milieubewustzijn gedreven en er een sport van gemaakt. Werkt ook door in de portemonnee. ”

“Als alles niet zo duur was zou het als alleenstaande moeder (weduwe) misschien wat makkelijker zijn!! ”
“Dat gemeenten en overige overheden ook subsidie geven op nieuwbouw.Nu alleen btw op zonnepanelen. ”

“Bron : https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2021/het-verhaal-achter-een-steengoed-idee-de-basalt-batterij.html
Hoe verwarmen we onze huizen in de toekomst? Groene stroom en energie hebben we straks in overvloed, maar hoe slaan we het op? De ‘simpele’ basalt-batterij 

van uitvinder Cees van Nimwegen kan zorgen voor een doorbraak. Voor één huishouden niet op te brengen, maar met 'samen' met een buurt of dorp slim.
in 2025 kan je niet betaald terugleveren, dan is dit een hele slimme oplossing waarbij de minder bedeelden ook kunnen profiteren.

Gouden tip !!?? ”
“de winst welke gemaakt is op het aardgas besteden in Groningen. ”

“Binnen beschermd dorpsgezicht in een oude boerderij zijn er beperkte mogelijkheden. Er zouden meer mogelijkheden moeten komen om (collectief), buiten het 
beschermde iets te doen. ”

“Begin goed in nieuw te bouwen wijken en laat huidige wijken met rust. Bewoners worden teveel op kosten gejaagd. Bovendien zijn deze maatregelen relatief 
onbelangrijk om klimaat doelen te bereiken. Eerst de grote vervuilers aanpakken om ombouwen en meteen beginnen met bouw van kerncentrales. Dan gaan we 

pas echt co2 uitstoot verminderen ”
“Hele goede voorlichting nodig en niet op winst gestoeld. ”

“Infopunt in Kerkstraat verder uitbouwen en daaraan regelmatig bekendheid geven in Steenwijker Courant en in folder die doelgericht wordt verspreid in de 
kernen van Steenwijkerland”



I&O Research Enschede

Zuiderval 70
Postbus 563
7500 AN Enschede
T (053) 200 52 00
E info@ioresearch.nl
KvK-nummer 08198802

I&O Research Amsterdam

Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
T (020) 308 48 00
E info@ioresearch.nl

Peiling – Duurzaamheid


