
Heb ik niet

Moerdijk Spreekt -
Energietransitie

Respons en betrouwbaarheid

In augustus/september 2019 heeft een onderzoek over 'Energietransitie' plaatsgevonden. Graag
delen wij enkele belangrijke onderzoeksresultaten met u.

74%
26%

In totaal hebben 309 van de 420 panelleden uit Moerdijk deelgenomen aan
het onderzoek; een response-rate van 74%. Uit de hoge respons-rate kan
worden afgeleid dat er een grote betrokkenheid is bij dit eerste onderzoek
onder de panelleden van ‘Moerdijk Spreekt’. Met het aantal respondenten
kunnen betrouwbare uitspraken gedaan worden over de populatie.

Hoe belangrijk vindt u de energietransitie?

Algemeen

17% 6%77%

(Zeer) belangrijk Neutraal (Zeer) onbelangrijk

Energiebesparende maatregelen woning
Op uw woning van toepassing (nu en in de toekomst):

Dakisolatie

Gevel/spouwmuur-
isolatie

Vloerisolatie

HR++ of
HR+++ glas

8%15%17%61%

58% 14% 19% 9%

40% 11% 40% 9%

59% 25% 9% 7%

46%16%27%11%

18% 20% 18% 45%

8% 10% 36% 46%

12% 42% 14% 33%

Op dit moment Binnen nu en 5 jaar

Heb ik Heb ik gedeeltelijk Weet ik niet
Respondenten die niet 'Heb ik' hebben geantwoord op de vraag over dit moment, kregen de vraag over binnen nu en 5 jaar*

*



65%

47%

23%

Respondenten die 'Nee' of 'n.v.t.' hebben geantwoord op de vraag over dit moment, kregen de vraag over binnen nu en 5 jaar

Zonnepanelen op
het dak

Zonneboiler Duurzaam
verwarmingssysteem

Groene stroom kopen
bij energieleverancier

Op dit moment

Binnen nu en 5 jaar

Zijn de onderstaande stellingen op u van toepassing op dit moment/binnen nu en 5 jaar? JA/NEE

33% 65% 4% 95% 8% 91% 66% 24%

20% 44% 7% 61% 8% 61% 17% 33%
*

*
In welke mate neemt u de energiezuinigheid van de woning mee in uw overweging om het huis te

kopen?

63%

(Zeer)
grote
mate

(Zeer)
geringe

mate
24% 5%

Niet van
invloed

Redenen om te investeren in het energiezuiniger maken van uw woning - Top 3

Lagere energierekening

Goed voor het klimaat

Beter comfort van de woning

65%

42%

22%

Tegen welke barrières loopt u aan in het energiezuiniger maken van uw woning?
(Koopwoning) - Top 3

Hoge kosten

Onzekerheid over terugverdientijd en toekomstige energietarieven

Geen garantie realisatie
beloofde energiebesparing

Vindt u het belangrijk dat de gemeente Moerdijk zich actief inzet om in de gemeente meer duurzame
energie op te wekken?

77%

(Heel)
belangrijk

Neutraal

16% 6%

(Heel)
onbelangrijk

Meest geschikte type duurzame energieopwekking in gemeente Moerdijk - Vaakst op 1 genoemd:

Restwarmte van de industrieGrootschalige zonnedaken
op bestaande gebouwen

Zonneparken

21%41% 10%

Duurzame energieopwekking



26%

42%

26%

29%

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten hebben wij inmiddels gedeeld met de projectgroep Regionale Energie Strategie West-
Brabant. Op die manier beïnvloedt deze enquête de plannen in West-Brabant voor het grootschalig
opwekken van hernieuwbare energie. Daarnaast gebruiken wij de resultaten bij allerlei energieprojecten in
onze gemeente, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van inwoners.

Bent u bekend met de warmtetransitie (de
overstap naar aardgasvrij)

45%

44%

11% Ja
Ja, enigszins
Nee

Landelijke investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Stimuleringslening gemeente Moerdijk

Ja

Ja

Ja 

Ja

Energiek Moerdijk

MijnEnergieInzicht

Bent u bekend met de onderstaande
regelingen/ initiatieven?

Redenen om mee te doen met een project om samen met andere inwoners collectief energie op te wekken
- Top 3

50%

48%

28%

Goed voor het klimaat

Rendement voor mij privé

Rendement geïnvesteerd in projecten in mijn
buurt/omgeving

Warmtetransitie Duurzaamheidsregelingen

Collectieve energieopwekking

Informatievoorziening

www.moerdijk.nl

Online informatie
kunnen vinden

Op de hoogte gehouden
worden van de voortgang

Paar keer per jaar
meedenken

50% 49% 20%

Op welke manier wilt u betrokken worden bij de energietransitie in uw regio? - Top 3

Niet betrokken worden

14%


