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Opdrachtgever
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht
van de Provincie Noord-Brabant.

Looptijd en respons
• 15 tot en met 29 mei 2018.
• 820 Brabantpanelleden namen deel aan het onderzoek.

Aanleiding
Dit onderzoek dient als tussenmeting in de monitor van het
uitvoeringsprogramma Energie van de provincie Noord-Brabant op het
gebied van maatschappelijk draagvlak. De nulmeting is uitgevoerd in
2016 en de eindmeting zal in 2020 plaatsvinden, zodat ontwikkelingen
over deze periode inzichtelijk worden. Doelstelling van het onderzoek is
inzicht te krijgen in het draagvlak (houding- en gedrag) onder Brabanders
voor toepassing van verschillende opties voor energiebesparing en
duurzame energie.

Onderzoeksvragen
1.
2.
3.

Wat is de houding van de Brabanders ten aanzien van specifieke
opties voor energiebesparing en duurzame energie?
Wat is het gedrag van Brabanders ten aanzien van specifieke
opties voor energiebesparing en duurzame energie?
Bij welke (groepen) Brabanders bestaat er meer of juist minder
draagvlak voor verschillende opties voor energiebesparing en
duurzame energie?

RESULTATEN
• Het beeld van Brabanders over energie en duurzaamheid is over
het algemeen iets positiever is geworden ten opzichte van 2016,
maar er zijn geen grote veranderingen.
• Brabanders ervaren de verandering van het klimaat als
problematisch en het besef bestaat dat het gebruik van fossiele
brandstoffen niet goed is voor natuur en milieu. Verduurzaming
van de energievoorziening wordt wederom als zinvol en nuttig
aangemerkt; maar over de vraag of dat op lokale of regionale
schaal moet gebeuren zijn de meningen nog steeds verdeeld.

Brabantpanel onderzoek 67: Toekomst mobiliteit

Brabantpanel onderzoek 78: Brabantse energievoorziening
• Brabanders hechten net als in 2016 veel waarde aan de
betrouwbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid van de
energievoorziening: meer dan 90% van de Brabanders vindt deze
aspecten (zeer) belangrijk. We zien wel dat men er meer belang
aan hecht dat de opwekking van energie zo min mogelijk hinder
oplevert voor omwonenden en voor het landschap.
• Nog steeds geeft ongeveer 40% van de Brabanders aan weinig
kennis te hebben over het onderwerp duurzame energie en hier
graag meer over te willen weten.
• Het op dit moment nemen van maatregelen of de bereidheid
hebben om het in nabije toekomst te doen is even groot als de
voorgaande meting. In zijn algemeenheid blijkt dat
besparingsmaatregelen, die een investering vergen, minder vaak
door huurders worden toegepast dan door mensen met een
koopwoning. De verschillen tussen huur- en koopwoningen zijn
wel kleiner geworden ten opzichte van 2016.
• Het aantal Brabanders met zonnepanelen is gestegen ten
opzichte van 2016 (van 12% naar 16% van de Brabanders). Nog
steeds hebben weinig Brabanders zonneboilers (6%) en/of een
warmtepomp (3%). De bereidheid om een zonneboiler of
warmtepomp te plaatsen is ten opzichte van 2016 gestegen.

• We zien wederom een behoorlijke variatie in de hoogte van de
investering die men bereid is te doen met het oog op
energiebesparing of duurzame energie rondom de eigen woning.
21% van de Brabanders is bereid om een kleine investering te doen
van € 0,-- tot € 500,--. 13% van de Brabanders zegt bereid te zijn om
een investering te doen van € 500,-- tot € 5.000,--. En 17% is bereid
tussen de € 5.000,-- en € 25.000,-- te investeren. 27% geeft aan het
niet te weten.
• Zo’n 5% van de respondenten zegt nu al deel te nemen aan een
energiecoöperatie of windcollectief. Daarnaast zegt wederom
ongeveer een derde van de Brabanders bereid te zijn om (in de
toekomst) deel te gaan nemen in een energiecoöperatie of
windcollectief
• Maar: We zien ook dat nog steeds 40% van de Brabanders niet bereid
is om direct een bijdrage te leveren en ook 40% het geld niet (over)
heeft om te investeren in energiebesparing of duurzame energie. Er
is dus een grote groep Brabanders is, die niet zonder meer mee kan
en/of wil doen aan verduurzaming van de energievoorziening.
• Nog steeds vinden de meeste Brabanders (56%) dat de provincie in
eerste plaats maatregelen moet nemen om te zorgen dat de energie
in Brabant duurzaam wordt opgewekt. De Rijksoverheid wordt nu
vaker genoemd. En ook gemeenten worden nog steeds veel
genoemd als partij die maatregelen dient te nemen (49%).
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