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In opdracht van gemeente Leusden heeft Moventem een onderzoek uitgevoerd over duurzame energie, zonnevelden en windmolens, de
Regionale Energie Strategie en de warmtetransitie.

In totaal zijn 5.000 inwoners per brief uitgenodigd (met eigen unieke code) om de vragenlijst in te vullen over duurzame energie, zonnevelden
en windmolens. Inwoners die geen brief hebben ontvangen, konden hun e-mailadres opgeven zodat zij een link en code naar de online
vragenlijst toegestuurd kregen. 553 inwoners hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Respondenten konden digitaal, op papier of
telefonisch meedoen aan het onderzoek.

Inwoners hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen tussen 6 juli en 27 juli 2020. In totaal hebben 1.248 inwoners de
vragenlijst volledig ingevuld, waarvan 270 met een opgevraagde code, 970 aan de hand van de brief, 7 op papier en 1 telefonisch.

Met het aantal respondenten (1.248) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 2,7% uitspraken worden gedaan over
de populatie.

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document beschreven middels diagrammen en tabellen. Waar mogelijk is de
significantie berekend tussen de groep die heeft deelgenomen aan de hand van de brief en de groep die actief een code heeft opgevraagd.
Indien er sprake is van een significant verschil is dit gerapporteerd.

Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het
aantal antwoorden niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangegeven hoeveel
respondenten (‘n’) de betreffende vraag hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen
konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.

Respondenten die niet willen dat er duurzame energie wordt opgewekt met windmolens of zonnevelden hebben de mogelijkheid gehad om
desondanks hun mening te geven over op welke plek zon- en windenergie kan worden opgewekt (ze konden er ook voor kiezen alle
volgende vragen hierover over te slaan). Het idee was om zo achter de voorkeuren te komen van mensen die eigenlijk niet willen dat er
zonnevelden of windmolens komen, voor het geval deze er toch moeten komen. Het was niet de bedoeling de antwoorden van deze groep
samen te voegen met de antwoorden van de mensen die wel zonnevelden of windmolens willen, maar de mening van deze groepen apart te
analyseren en presenteren. De respondenten die geen zonnevelden of windmolens willen geven echter aan in de open antwoorden dat zij de
vragen sturend vinden en zich niet kunnen vinden in de genoemde antwoordopties. Daarom zijn de antwoorden van deze groep bij de vragen
over zonnevelden en windenergie (sheet 12 t/m 17) buiten beschouwing gelaten zodat de uitkomsten geen vertekend beeld laten zien.

In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze
rapportage te vinden.

In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten. Deze
bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.

Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage
Duurzame Energie’.
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78% van de respondenten geeft aan dat zij de overgang van energie uit o.a. gas, olie en steenkool naar duurzame energie uit o.a. zon, wind

en water (zeer) belangrijk vinden. 8% van de respondenten vindt de overgang van energie uit o.a. gas, olie en steenkool naar duurzame

energie (zeer) onbelangrijk.

Leusden en Stoutenburg (n=1.152) Achterveld (n=96) Totaal (n=1.248)

(Zeer) belangrijk 79% 69% 78%

Neutraal 13% 21% 14%

(Zeer) onbelangrijk 8% 9% 8%

Weet ik niet/ geen mening 1% 0% 1%

34%

44%

14%

5%
3%

1%

Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet ik niet/geen
mening

Hoe belangrijk vindt u de overgang van energie uit o.a. gas, olie en steenkool 
naar duurzame energie uit o.a. zon, wind en water? (n=1.248)

Respondenten die actief een code hebben aangevraagd via de

mail en respondenten die met de code uit de brief hebben

deelgenomen vinden over het algemeen de overgang van energie

uit o.a. gas, olie en steenkool naar duurzame energie uit o.a. zon,

wind en water beide belangrijk. De groep die mee heeft gedaan

vanuit de brief vindt het echter significant iets belangrijker (1,95)

dan de groep die actief een code heeft aangevraagd (2,11).

1=zeer belangrijk, 5=zeer onbelangrijk.

Een gemiddelde van 1,95 ligt dus dichtbij belangrijk.
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34%

44%

14%

5% 3%
1%

Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet ik niet/geen
mening

Hoe belangrijk vindt u de overgang van energie uit o.a. gas, olie en steenkool 
naar duurzame energie uit o.a. zon, wind en water? (n=1.248)

Toelichting open antwoorden (n=203) %

Om de aarde leefbaar te houden (in de toekomst) 24%

Goed voor het milieu/ klimaatverandering tegengaan 19%

Fossiele brandstoffen zijn eindig 11%

Maar het moet wel haalbaar en goed overwogen zijn 11%

Maar (nog) niet van het aardgas af 11%

Niet ten koste van de natuur en/of leefomgeving 8%

Ook kijken naar kernenergie 8%

Ook kijken naar waterstof 8%

Ook kijken naar andere mogelijkheden dan zon, wind en water 3%

Maar het moet wel betaalbaar blijven 3%

Ook kijken naar energiebesparing en -opslag 2%

Ik heb al stappen gezet 2%

Overig 9%

Toelichting open antwoorden (n=47) %

Gas moet blijven 36%

Zonne-, wind- en waterenergie hebben ook nadelen 30%

Kernenergie is duurzamer 26%

Zonne-, wind- en waterenergie zijn niet duurzaam 15%

Andere landen gebruiken juist meer gas 13%

Het overgaan kost te veel geld en levert te weinig op 9%

De dwang naar de overgang stoort mij 4%

Waterstofenergie moet ook worden overwogen 4%

Overig 4%
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Nagenoeg driekwart (74%) van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat de gemeente Leusden zich actief inzet om in de gemeente

meer duurzame energie op te wekken.11% van de respondenten vindt het (zeer) onbelangrijk dat de gemeente Leusden zich actief inzet om

in de gemeente meer duurzame energie op te wekken.

Leusden en Stoutenburg (n=1.152) Achterveld (n=96) Totaal (n=1.248)

(Zeer) belangrijk 75% 64% 74%

Neutraal 14% 20% 15%

(Zeer) onbelangrijk 11% 15% 11%

Weet ik niet/ geen mening 0% 1% 0%

30%

44%

15%

6%
5%

0%

Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet ik niet/ geen
mening

Vindt u het belangrijk dat de gemeente Leusden zich actief inzet om in de 
gemeente meer duurzame energie op te wekken? (n=1.248)

Respondenten die actief een code hebben aangevraagd en

respondenten die vanuit de brief hebben deelgenomen vinden

het over het algemeen beiden belangrijk dat de gemeente

Leusden zich actief inzet om in de gemeente meer duurzame

energie op te wekken. De groep die mee heeft gedaan vanuit

de brief vindt het echter significant iets belangrijker (2,08) dan

de groep die actief een code heeft aangevraagd (2,28).
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30%

44%

15%

6% 5%

0%

Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet ik niet/ geen
mening

Vindt u het belangrijk dat de gemeente Leusden zich actief inzet om in de 
gemeente meer duurzame energie op te wekken? (n=1.248)

Toelichting open antwoorden (n=146) %

Alleen als iedereen mee- en samenwerkt, kan er iets veranderen 24%

Samen met de inwoners 14%

Maar niet ten koste van de natuur en leefomgeving 14%

Maar niet met windmolens 10%

Zonnepanelen eerst op daken van woningen en gebouwen 10%

Maar het moet wel haalbaar en goed overwogen zijn 8%

Maar niet met zonnevelden 6%

Kernenergie moet ook worden overwogen 5%

Waterstof moet ook worden overwogen 5%

Maar het moet wel betaalbaar blijven 3%

Eerst focussen op energiebesparing 3%

Overig 7%

Toelichting open antwoorden (n=65) %

Dit is een groter probleem dan alleen voor de gemeente 
Leusden

35%

De gemeente Leusden zou andere prioriteiten moeten 
hebben

25%

Windmolens en/of zonnevelden zijn niet de juiste oplossing 
voor de gemeente Leusden

25%

Gemeente Leusden moet niet te snel willen zijn 12%

Het moet wel betaalbaar blijven 9%

Eerst richten op energiebesparing 8%

Kernenergie moet ook overwogen worden 5%

Overig 5%
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Op totaalniveau vindt 55% het (zeer) belangrijk dat gemeente Leusden energieneutraal wordt. Van de

respondenten uit Leusden en Stoutenburg vindt 56% dit (zeer) belangrijk en van de respondenten uit Achterveld

vindt 41% dit (zeer) belangrijk.

Leusden en Stoutenburg (n=1.152) Achterveld (n=96) Totaal (n=1.248)

(Zeer) belangrijk 56% 41% 55%

Neutraal 23% 34% 24%

(Zeer) onbelangrijk 19% 25% 20%

Weet ik niet/ geen mening 1% 0% 1%

18%

37%

24%

13%

7%

1%

Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet ik niet/geen
mening

Hoe belangrijk vindt u het dat wij in Leusden energieneutraal worden? (n=1.248)

Respondenten die actief een code hebben aangevraagd

en respondenten die vanuit de brief hebben deelgenomen

zitten beide gemiddeld tussen belangrijk en neutraal in

als het gaat om het energieneutraal worden van Leusden.

De groep die mee heeft gedaan vanuit de brief vindt het

echter significant iets belangrijker (2,49) dan de groep die

actief een code heeft aangevraagd (2,74).
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Respondenten hebben aangegeven welke maatregel zij als eerst zouden nemen, welke als tweede, welke als

derde en welke maatregel zij het laatst zouden nemen. Bovenstaande tabel toont het gemiddelde per maatregel.

Hoe lager het gemiddelde, hoe eerder inwoners de maatregel zouden nemen. Respondenten hebben de

voorkeur om als eerst energie te besparen, vervolgens energie op te wekken op daken en parkeerterreinen en

vervolgens energie op te wekken langs infrastructuur. De maatregel die respondenten als laatst zouden nemen

is energie opwekken buiten het dorp.

Nederland wil zoveel mogelijk energie besparen en windenergie opwekken op zee. Ook is het nodig dat er op land energie wordt opgewekt. Ook

in de gemeente Leusden. Zelfs als we allemaal maximaal energie besparen en allemaal zelf energie opwekken. Gemeente Leusden komt

hiermee voor grote energiekeuzes te staan. Het gaat namelijk om keuzes die invloed hebben op onze omgeving en ons landschap.

Hieronder staan 4 keuzes die eraan bijdragen dat we in de toekomst (als gemeente/regio) energieneutraal zijn. Wat zou u het

eerst doen (=1) en wat zou de laatste maatregel (=4) zijn die u zou nemen?

Leusden en Stoutenburg (n=1.152) Achterveld (n=96) Totaal (n=1.248)

Energie besparen 1,76 1,61 1,74

Energie opwekken op daken en parkeerterreinen 2,05 2,19 2,06

Energie opwekken langs infrastructuur ((snel)wegen, spoorlijnen, 

kanalen etc.)
2,59 2,59 2,59

Energie opwekken buiten het dorp 3,48 3,51 3,49
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Respondenten hebben aangegeven wat zij het liefst willen als het gaat om zonne- en windenergie in de

gemeente. 35% ziet het liefst energieopwekking door een combinatie van windmolens en zonnevelden, 33% ziet

het liefst energieopwekking met alleen zonnevelden en 4% ziet het liefst energieopwekking met alleen

windmolens. Nagenoeg een kwart (24%) geeft aan dat zij niet willen dat duurzame energie wordt opgewekt met

windmolens of met zonnevelden.

35%

33%

4%

2%

3%

24%

Energieopwekking door een combinatie van windmolens en zonnevelden

Energieopwekking met alleen zonnevelden

Energieopwekking met alleen windmolens

Weet ik niet

Het maakt mij niet uit

Ik wil niet dat er duurzame energie wordt opgewekt met windmolens of met
zonnevelden

Welke situatie ziet u het liefst? (n=1.248)

Leusden en Stoutenburg 

(n=1.152)

Achterveld 

(n=96)

Totaal 

(n=1.248)

Energieopwekking door een combinatie van windmolens en zonnevelden 36% 26% 35%

Energieopwekking met alleen zonnevelden 33% 39% 33%

Energieopwekking met alleen windmolens 4% 3% 4%

Weet ik niet 2% 2% 2%

Het maakt mij niet uit 3% 2% 3%

Ik wil niet dat er duurzame energie wordt opgewekt met windmolens of met zonnevelden 24% 27% 24%
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91% van de respondenten (die willen dat er duurzame energie wordt opgewekt met alleen zonnevelden of door een

combinatie van windmolens en zonnevelden) is het (helemaal) eens met de uitspraak ‘Liever zonnevelden op

bedrijfsdaken en overdekte parkeerterreinen dan in het buitengebied‘, tegenover 3% die het hiermee (helemaal)

oneens is. Zij noemen in de open toelichting onder andere dat de natuur op die manier behouden blijft. Daarnaast

noemen zij dat deze bestaande plekken nuttig ingezet kunnen worden zonder dat dit vervuiling van zicht oplevert.

Leusden en Stoutenburg (n=792) Achterveld (n=63) Totaal (n=855)

(Helemaal) mee eens 90% 94% 91%

Niet mee eens, niet mee oneens 7% 4% 6%

(Helemaal) mee oneens 3% 1% 3%

Weet ik niet/ geen mening 1% 0% 1%

Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten die willen dat er duurzame energie wordt opgewekt met alleen zonnevelden of door een combinatie

van windmolens en zonnevelden.

64%

27%

6%
2% 1% 1%

Helemaal
mee eens

Mee eens Niet mee
eens, niet

mee oneens

Mee oneens Helemaal
mee oneens

Weet ik niet/
geen mening

Bent u het (on)eens met deze uitspraak? ‘Liever 
zonnevelden op bedrijfsdaken en overdekte 

parkeerterreinen dan in het buitengebied’ (n=855)

68%
4%

24%

4%

Welke situatie ziet u het liefst? (n=1.248)

Energieopwekking met alleen zonnevelden en combinatie van windmolens en zonnevelden

Energieopwekking met alleen windmolens

Geen energieopwekking met windmolens of zonnevelden

Weet ik niet/ Maakt mij niet uit
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Leusden en Stoutenburg 

(n=791)

Achterveld 

(n=63)

Totaal 

(n=854)

Een combinatie van enkele grote plekken en meerdere kleine zonnevelden 35% 44% 35%

Heel veel kleine zonnevelden verspreid over de gemeente, bijvoorbeeld op en nabij boerenerven 27% 27% 27%

Op meerdere plekken in de gemeente een aantal grote zonnevelden 18% 16% 18%

Weet ik niet 11% 3% 11%

Het maakt mij niet uit 6% 6% 6%

Ik wil geen zonnevelden, ik wil alleen windenergie 3% 5% 3%

Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten die willen dat er duurzame energie wordt opgewekt met alleen zonnevelden of door een combinatie

van windmolens en zonnevelden.

35%

27%

18%

11%

6%

3%

Een combinatie van enkele grote plekken 
(van zo’n 40 voetbalvelden) en meerdere 

kleine zonnevelden (zo’n twee voetbalvelden)

Heel veel kleine zonnevelden verspreid over 
de gemeente, bijvoorbeeld op en nabij 

boerenerven (van zo’n twee voetbalvelden)

Op meerdere plekken in de gemeente een 
aantal grote zonnevelden (van zo’n 40 

voetbalvelden)

Weet ik niet

Het maakt mij niet uit

Ik wil geen zonnevelden, ik wil alleen
windenergie

Welke situatie heeft u het liefst? (n=854)

68%
4%

24%

4%

Welke situatie ziet u het liefst? (n=1.248)

Energieopwekking met alleen zonnevelden en combinatie van windmolens en zonnevelden

Energieopwekking met alleen windmolens

Geen energieopwekking met windmolens of zonnevelden

Weet ik niet/ Maakt mij niet uit
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Er zijn verschillende plekken mogelijk voor zonnevelden. Respondenten die willen dat er duurzame energie wordt opgewekt met alleen

zonnevelden of door een combinatie van windmolens en zonnevelden hebben aangegeven welke situatie zij het liefst hebben. De meeste

respondenten (47%) hebben het liefst een verdeling waarbij zonnevelden dicht bij de dorpsrand liggen en ook ver van de dorpsrand (in het

buitengebied). 15% geeft aan dat het hen niet uitmaakt.

Leusden en Stoutenburg 

(n=766)
Achterveld (n=60) Totaal (n=826)

Een verdeling waarbij zonnevelden dicht bij de dorpsrand liggen en ook ver 

van de dorpsrand, in het buitengebied
46% 57% 47%

Alle zonnevelden ver van de dorpsrand, in het buitengebied 22% 18% 22%

Alle zonnevelden dicht bij de dorpsrand 17% 18% 17%

Het maakt mij niet uit 15% 7% 15%

Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten die willen dat er duurzame energie wordt opgewekt met alleen zonnevelden of door een combinatie

van windmolens en zonnevelden.

47%

22%

17%

15%

Een verdeling waarbij zonnevelden dicht
bij de dorpsrand liggen en ook ver van

de dorpsrand, in het buitengebied

Alle zonnevelden ver van de dorpsrand,
in het buitengebied

Alle zonnevelden dicht bij de dorpsrand

Het maakt mij niet uit

Welke situatie heeft u het liefst? (n=826)

68%
4%

24%

4%

Welke situatie ziet u het liefst? (n=1.248)

Energieopwekking met alleen zonnevelden en combinatie van windmolens en zonnevelden

Energieopwekking met alleen windmolens

Geen energieopwekking met windmolens of zonnevelden

Weet ik niet/ Maakt mij niet uit
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80% van de respondenten die willen dat er duurzame energie wordt opgewekt met alleen windmolens of door een combinatie

van windmolens en zonnevelden is het (helemaal) eens met de stelling ‘Liever windmolens in een rij langs de snelweg dan op

andere plekken in de gemeente’. Van de respondenten uit Achterveld is 86% het hiermee (helemaal) eens. Respondenten

konden hun antwoord toelichten. Zij noemen onder andere dat je op die manier zo min mogelijk landschapsvervuiling hebt en

dat er op die manier zo min mogelijk overlast is voor mens en dier.

Leusden en Stoutenburg (n=449) Achterveld (n=29) Totaal (n=478)

(Helemaal) mee eens 80% 86% 80%

Niet mee eens, niet mee oneens 14% 11% 14%

(Helemaal) mee oneens 4% 3% 4%

Weet ik niet/ geen mening 1% 0% 1%

Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten die willen dat er duurzame energie wordt opgewekt met alleen windmolens of door een combinatie

van windmolens en zonnevelden.

40% 40%

14%

3% 2% 1%

Helemaal
mee eens

Mee eens Niet mee
eens, niet

mee oneens

Mee oneens Helemaal
mee oneens

Weet ik niet/
geen mening

Bent u het (on)eens met deze uitspraak? ‘Liever 
windmolens in een rij langs de snelweg dan op 

andere plekken in de gemeente.’ (n=478)

39%

33%

24%

4%

Welke situatie ziet u het liefst? (n=1.248)

Energieopwekking met alleen windmolens en combinatie van zonnevelden en windmolens

Energieopwekking met alleen zonnevelden

Geen energieopwekking met windmolens of zonnevelden

Weet ik niet/ Maakt mij niet uit
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Langs de snelweg is niet veel ruimte voor windmolens. Mogelijk komen er (ook) op andere plekken windmolens. Respondenten hebben

aangegeven welke situatie zij dan het liefst hebben. 36% van de respondenten heeft het liefst een verdeling van windmolens op de

Leusderheide en in de rest van het buitengebied. 27% wil alleen windmolens in de rest van het buitengebied en niet op de Leusderheide.

Van de respondenten uit Achterveld heeft 7% dit geantwoord. 20% van de respondenten wil alleen windmolens op de Leusderheide en

niet in de rest van het buitengebied. Van de respondenten uit Achterveld heeft 45% dit geantwoord.

Leusden en Stoutenburg 

(n=450)

Achterveld 

(n=29)

Totaal 

(n=479)

Een verdeling van windmolens op de Leusderheide en windmolens in de rest van het buitengebied 36% 38% 36%

Alleen windmolens in de rest van het buitengebied, én niet op de Leusderheide 28% 7% 27%

Alleen windmolens op de Leusderheide, én niet in de rest van het buitengebied 19% 45% 20%

Weet ik niet 9% 11% 9%

Het maakt mij niet uit 5% 0% 5%

Ik wil geen windmolens, ik wil alleen zonne-energie 3% 0% 3%

Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten die willen dat er duurzame energie wordt opgewekt met alleen windmolens of door een combinatie

van windmolens en zonnevelden.

36%

27%

20%

9%

5%

3%

Een verdeling van windmolens op de
Leusderheide en windmolens in de rest van

het buitengebied

Alleen windmolens in de rest van het
buitengebied, én niet op de Leusderheide

Alleen windmolens op de Leusderheide, én
niet in de rest van het buitengebied

Weet ik niet

Het maakt mij niet uit

Ik wil geen windmolens, ik wil alleen zonne-
energie

Welke situatie heeft u het liefst? (n=479)

39%

33%

24%

4%

Welke situatie ziet u het liefst? (n=1.248)

Energieopwekking met alleen windmolens en combinatie van zonnevelden en windmolens

Energieopwekking met alleen zonnevelden

Geen energieopwekking met windmolens of zonnevelden

Weet ik niet/ Maakt mij niet uit
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Respondenten die willen dat er duurzame energie wordt opgewekt met alleen windmolens, met alleen zonnevelden of door een combinatie van

windmolens en zonnevelden hebben aangegeven wie de inkomsten van windmolens en/of zonnevelden moeten krijgen. De drie meest

genoemde antwoorden zijn alle inwoners van gemeente Leusden (43%), een energiecoöperatie waarvan iedereen lid kan worden (28%) en de

eigenaar van de windmolen (6%). 14% van de respondenten uit Achterveld noemt dat direct omwonenden de inkomsten van windmolens en/of

zonnevelden moeten krijgen. 8% van de respondenten heeft ‘anders, namelijk’ geantwoord. Zij noemen onder andere dat de eigenaar van de

grond de inkomsten moet krijgen en degene die de windmolens en/of zonnevelden heeft gefinancierd.

Leusden en Stoutenburg (n=832) Achterveld (n=67) Totaal (n=899)

Alle inwoners van gemeente Leusden 44% 34% 43%

Een energiecoöperatie waarvan iedereen lid kan worden 28% 27% 28%

De eigenaar van de windmolen 6% 7% 6%

Direct omwonenden 4% 14% 5%

Sport- of culturele verenigingen in de gemeente 2% 3% 2%

Anders, namelijk: 8% 11% 8%

Weet ik niet/geen mening 8% 5% 8%

Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten die willen dat er duurzame energie wordt opgewekt met alleen windmolens, met alleen zonnevelden of

door een combinatie van windmolens en zonnevelden.

43%

28%

6%

5%

2%

8%

8%

Alle inwoners van gemeente Leusden

Een energiecoöperatie waarvan iedereen
lid kan worden

De eigenaar van de windmolen

Direct omwonenden

Sport- of culturele verenigingen in de
gemeente

Anders, namelijk:

Weet ik niet/geen mening

Wie moeten de inkomsten van windmolens en/of 
zonnevelden krijgen? (n=1.209)

72%

24%

4%

Welke situatie ziet u het liefst? (n=1.248)

Energieopwekking met windmolens, zonnevelden en combinatie van zonnevelden en windmolens

Geen energieopwekking met windmolens of zonnevelden

Weet ik niet/ Maakt mij niet uit
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Respondenten hebben een kaart te zien gekregen met kansrijke gebieden voor het grootschalig opwekken van schone

elektriciteit in Leusden en omgeving, tot 2030. Deze gebieden zijn een voorstel. 47% van de respondenten is het (zeer) eens

met de stelling ‘De verdeling binnen de regio in het opwekken van duurzame energie is logisch’. Zij noemen onder andere dat

iedereen zijn steentje bij moet dragen. Daarnaast noemen zij onder andere dat gemeente Leusden goed moet overleggen met

omliggende gemeenten. Nagenoeg een kwart (23%) is het (zeer) oneens met de uitspraak..

9%

38%

18%

12% 11% 12%

Zeer eens Eens Niet eens, niet
oneens

Oneens Zeer oneens Weet ik niet/
N.v.t.

Bent u het (on)eens met deze uitspraak? ‘De verdeling binnen de regio 
in het opwekken van duurzame energie is logisch’ (n=1.209)

Leusden en Stoutenburg (n=1.114) Achterveld (n=95) Totaal (n=1.209)

(Zeer) eens 46% 58% 47%

Niet eens, niet oneens 18% 16% 18%

(Zeer) oneens 24% 17% 23%

Weet ik niet/ geen mening 12% 10% 12%

Er zijn in Nederland 30 regio’s die allemaal een energieplan moeten maken (Regionale Energie Strategie) met als doel om 35 TWh elektriciteit duurzaam op te wekken. 

Voor dit plan is in de regio Amersfoort gezocht naar plekken om duurzame elektriciteit op te wekken. Eerst is gekeken naar bedrijfsdaken, parkeerterreinen en bij (snel) 

wegen. Hier lijkt plek te zijn voor 190 hectare zonnepanelen. Daarna is gezocht naar plekken waar windmolens kunnen komen. Windmolens leveren namelijk veel 

energie. Als we kiezen voor windmolens hoeven er veel minder zonnevelden te komen. In Leusden lijken er kansen voor 14 windmolens op de Leusderheide. Ook 

langs de A12 ziet de regio kans voor 3 windmolens. Dat biedt de mogelijkheid om een groot deel van de energie op te wekken die we nodig hebben. 

Respondenten die actief een code hebben

aangevraagd zijn het gemiddeld gezien

niet eens, niet oneens met de uitspraak

‘De verdeling binnen de regio in het

opwekken van duurzame energie is

logisch’. Respondenten die vanuit de brief

hebben deelgenomen zijn het significant

meer eens (2,69) dan de groep die actief

een code heeft aangevraagd (3,05).
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73% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling ‘De gemeenten in de regio hoeven niet allemaal

evenveel duurzame energie op te wekken, dit moet afhangen van het type gemeente (bijvoorbeeld van het aantal

inwoners, de grootte en de beschikbare ruimte voor de opwek van duurzame energie in de gemeente)’,

tegenover 13% die het hiermee (zeer) oneens is.

Leusden en Stoutenburg (n=1.114) Achterveld (n=93) Totaal (n=1.207)

(Zeer) eens 73% 76% 73%

Niet eens, niet oneens 10% 9% 10%

(Zeer) oneens 13% 9% 13%

Weet ik niet/ geen mening 4% 7% 4%

20%

53%

10% 8%
5% 4%

Zeer eens Eens Niet eens, niet
oneens

Oneens Zeer oneens Weet ik niet/ N.v.t.

Bent u het (on)eens met deze uitspraak? ‘De gemeenten in de regio hoeven 
niet allemaal evenveel duurzame energie op te wekken, dit moet afhangen 

van het type gemeente’ (n=1.207)

Respondenten die actief een code hebben aangevraagd zitten

gemiddeld gezien tussen eens en niet eens, niet oneens in wat

betreft de uitspraak ‘De gemeenten in de regio hoeven niet

allemaal evenveel duurzame energie op te wekken, dit moet

afhangen van het type gemeente’. Respondenten die vanuit de

brief hebben deelgenomen zijn het significant iets meer eens

(2,16) dan de groep die actief een code heeft aangevraagd (2,37).
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55% van de respondenten is het (zeer) eens met de stelling ‘Ik vind het goed dat de ene gemeente start met de grootschalige

opwek van duurzame energie, ook als de andere gemeente daar nog niet mee begint’. Zij noemen onder andere dat het

noodzakelijk is om snel te beginnen en dat er altijd voorlopers zijn. Op die manier kunnen gemeenten van elkaar leren. 27% is

het (zeer) oneens met de stelling. Zij noemen onder andere dat het gezamenlijk en grootschalig opgepakt moet worden, zodat

de plannen onderling op elkaar afgestemd kunnen worden.

Leusden en Stoutenburg (n=1.114) Achterveld (n=93) Totaal (n=1.207)

(Zeer) eens 55% 54% 55%

Niet eens, niet oneens 14% 10% 13%

(Zeer) oneens 27% 30% 27%

Weet ik niet/ geen mening 4% 6% 4%

13%

42%

13%

17%

11%

4%

Zeer eens Eens Niet eens, niet
oneens

Oneens Zeer oneens Weet ik niet/ N.v.t.

Bent u het (on)eens met deze uitspraak? ‘Ik vind het goed dat de ene 
gemeente start met de grootschalige opwek van duurzame energie, ook als 

de andere gemeente daar nog niet mee begint’ (n=1.207)

Respondenten die actief een code hebben aangevraagd zitten

gemiddeld gezien tussen eens en niet eens, niet oneens in wat

betreft de uitspraak ‘Ik vind het goed dat de ene gemeente start

met de grootschalige opwek van duurzame energie, ook als de

andere gemeente daar nog niet mee begint’. Respondenten die

vanuit de brief hebben deelgenomen zijn het significant meer eens

(2,61) dan de groep die actief een code heeft aangevraagd (2,99).
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88% van de respondenten is (een beetje) bekend met de warmtetransitie, tegenover 12% die hiermee niet bekend

is. De meerderheid (56%) van de respondenten vindt de warmtetransitie (zeer) belangrijk, tegenover 21% die de

warmtetransitie (zeer) onbelangrijk vindt. Zij noemen onder andere dat aardgas een goede/schone vorm van

energie is. Daarnaast noemen zij onder andere dat buurlanden het gebruik van aardgas promoten/stimuleren.

44%

44%

12%

Bent u bekend met de warmtetransitie (de overstap 
naar aardgasvrije gebouwen en huizen)? (n=1.248)

Ja

Ja, een beetje

Nee

18%

38%

22%

9%
12%

2%

Zeer
belangrijk

Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer
onbelangrijk

Weet ik
niet/geen
mening

Hoe belangrijk vindt u de warmtetransitie (overstap naar 
aardgasvrij)? (n=1.248)

Categorie

Duurzaam opgewekte waterstof is het best 26%

Als het betaalbaar blijft 20%

Goed voor het milieu (o.a. door CO2-uitstoot verminderen) 13%

Niet meer afhankelijk zijn van andere landen 9%

Isolatie is noodzakelijk 8%

Aardgasarm i.p.v. aardgasvrij 6%

Geen biogas 6%

Geen warmtepomp 4%

Aardgas heeft negatieve gevolgen 4%

Overig 21%

Categorie

Aardgas is de beste optie 54%

Er moeten eerst goede alternatieven zijn 11%

Het is onbetaalbaar 9%

Waterstofgas is een goed alternatief 5%

Kernenergie is een goed alternatief 5%

Isolatie is nodig 2%

Aardgasarm i.p.v. aardgasvrij 2%

Overig 13%



2.5 Woning

24

Respondenten hebben aangegeven wat er al (gedaan) is in hun woning om te besparen op het energiegebruik

voor de verwarming van de woning. De drie meest genoemde antwoorden zijn dakisolatie (60%),

spouwmuurisolatie (58%) en vloerisolatie (56%). 26% heeft ‘andere maatregelen’ geantwoord. Zij noemen onder

andere dat zij de beglazing in de woning hebben aangepast (dubbel glas, HR++ glas en triple glas).

60%

58%

56%

39%

26%

9%

11%

Dakisolatie

Spouwmuurisolatie

Vloerisolatie

Tochtstrips en radiatorfolie

Andere maatregelen, namelijk:

Geen van bovenstaande

Weet ik niet

Wat is er al (gedaan) in uw woning om te besparen op het energiegebruik voor 
de verwarming van uw woning? (n=1.248)
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De meeste respondenten (87%) wonen in een koopwoning. Daarnaast wonen de meeste respondenten binnen

de bebouwde kom (kern), namelijk 88%.

87%

13%

Woont u in een koopwoning of een huurwoning? 
(n=1.248)

Koopwoning

Huurwoning

88%

12%

Kunt u aangeven in welk gebied u woont? (n=1.248)

Binnen de bebouwde
kom (kern)

Buiten de bebouwde
kom (buitengebied)
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47%

47%

40%

27%

21%

15%

8%

6%

5%

5%

4%

4%

10%

1%

3%

2%

Als ik mijn geld binnen redelijke tijd kan terugverdienen

Als het betekent dat mijn energierekening omlaag gaat

Als ik hiervoor subsidie kan krijgen

Als dat helpt om klimaatverandering tegen te gaan

Als het betekent dat ik meer comfort (gemak) krijg in mijn woning

Als het betekent dat mijn woning meer waard wordt

Als de gemeente mij helpt de goede keuzes te maken

Als ik hiervoor een lening (met een laag rentepercentage) kan krijgen

Als de verhoging van de huur/servicekosten minder is dan de verlaging van de
energiekosten

Als iemand alles voor mij regelt en ik niets hoef te doen

Als de buren ook meedoen

Anders, namelijk:

Ik heb al geld uitgegeven aan energiebesparende maatregelen

Sowieso

Onder geen enkele voorwaarde

Weet ik niet

Wanneer zou u uw geld uitgeven aan energiebesparende maatregelen in uw woning? (n=1.248)

Respondenten hebben aangegeven wanneer zij geld

zouden uitgeven aan energiebesparende maatregelen

in hun huis. De drie meest genoemde antwoorden zijn

‘als ik mijn geld binnen redelijke tijd kan

terugverdienen’ (47%), ‘als het betekent dat mijn

energierekening omlaag gaat’ (47%) en ‘als ik

hiervoor subsidie kan krijgen’ (40%).
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Tekst

51%

47%

43%

27%

21%

16%

9%

6%

4%

3%

1%

4%

12%

1%

2%

1%

Als ik mijn geld binnen redelijke tijd kan terugverdienen

Als het betekent dat mijn energierekening omlaag gaat

Als ik hiervoor subsidie kan krijgen

Als dat helpt om klimaatverandering tegen te gaan

Als het betekent dat ik meer comfort (gemak) krijg in mijn woning

Als het betekent dat mijn woning meer waard wordt

Als de gemeente mij helpt de goede keuzes te maken

Als ik hiervoor een lening (met een laag rentepercentage) kan krijgen

Als de buren ook meedoen

Als iemand alles voor mij regelt en ik niets hoef te doen

Als de verhoging van de huur/servicekosten minder is dan de verlaging van de
energiekosten

Anders, namelijk:

Ik heb al geld uitgegeven aan energiebesparende maatregelen

Sowieso

Onder geen enkele voorwaarde

Weet ik niet

Wanneer zou u uw geld uitgeven aan energiebesparende maatregelen in uw woning? - koopwoning (n=1.089)
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Tekst

47%

29%

26%

25%

22%

21%

14%

5%

2%

2%

1%

6%

3%

0%

8%

6%

Als het betekent dat mijn energierekening omlaag gaat

Als de verhoging van de huur/servicekosten minder is dan de verlaging van de
energiekosten

Als dat helpt om klimaatverandering tegen te gaan

Als ik mijn geld binnen redelijke tijd kan terugverdienen

Als het betekent dat ik meer comfort (gemak) krijg in mijn woning

Als ik hiervoor subsidie kan krijgen

Als iemand alles voor mij regelt en ik niets hoef te doen

Als de gemeente mij helpt de goede keuzes te maken

Als het betekent dat mijn woning meer waard wordt

Als de buren ook meedoen

Als ik hiervoor een lening (met een laag rentepercentage) kan krijgen

Anders, namelijk:

Ik heb al geld uitgegeven aan energiebesparende maatregelen

Sowieso

Onder geen enkele voorwaarde

Weet ik niet

Wanneer zou u uw geld uitgeven aan energiebesparende maatregelen in uw woning? - huurwoning (n=161)

Respondenten hebben aangegeven wanneer zij geld

zouden uitgeven aan energiebesparende maatregelen

in hun huis. Het meest genoemde antwoord van

respondenten met een huurwoning is ‘als het betekent

dat mijn energierekening omlaag gaat’ (47%). Het

meest genoemde antwoord van respondenten met

een koopwoning is ‘als ik mijn geld binnen redelijke

termijn kan terugverdienen’ (51%).
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Tekst

40%

40%

38%

25%

14%

12%

9%

6%

5%

5%

3%

8%

2%

2%

13%

4%

Als ik mijn geld binnen redelijke tijd kan terugverdienen

Als ik hiervoor subsidie kan krijgen

Als het betekent dat mijn energierekening omlaag gaat

Als dat helpt om klimaatverandering tegen te gaan

Als het betekent dat ik meer comfort (gemak) krijg in mijn woning

Als het betekent dat mijn woning meer waard wordt

Als de gemeente mij helpt de goede keuzes te maken

Als ik hiervoor een lening (met een laag rentepercentage) kan krijgen

Als iemand alles voor mij regelt en ik niets hoef te doen

Als de verhoging van de huur/servicekosten minder is dan de verlaging van de
energiekosten

Als de buren ook meedoen

Anders, namelijk:

Mijn woning is al aardgasvrij

Ik wil sowieso een aardgasvrije woning

Onder geen enkele voorwaarde

Weet ik niet

Wanneer zou u uw geld uitgeven aan het (uiteindelijk) aardgasvrij maken van uw woning? (n=1.248)

Respondenten hebben aangegeven wanneer zij

geld zouden uitgeven aan het (uiteindelijk)

aardgasvrij maken van de woning. De drie meest

genoemde antwoorden zijn ‘als ik mijn geld binnen

redelijke tijd kan terugverdienen’ (40%), ‘als ik

hiervoor subsidie kan krijgen’ (40%) en ‘als het

betekent dat mijn energierekening omlaag gaat’

(38%).
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Tekst

43%

43%

38%

25%

14%

12%

9%

7%

4%

3%

1%

8%

2%

2%

13%

4%

Als ik mijn geld binnen redelijke tijd kan terugverdienen

Als ik hiervoor subsidie kan krijgen

Als het betekent dat mijn energierekening omlaag gaat

Als dat helpt om klimaatverandering tegen te gaan

Als het betekent dat ik meer comfort (gemak) krijg in mijn woning

Als het betekent dat mijn woning meer waard wordt

Als de gemeente mij helpt de goede keuzes te maken

Als ik hiervoor een lening (met een laag rentepercentage) kan krijgen

Als iemand alles voor mij regelt en ik niets hoef te doen

Als de buren ook meedoen

Als de verhoging van de huur/servicekosten minder is dan de verlaging van de
energiekosten

Anders, namelijk:

Mijn woning is al aardgasvrij

Ik wil sowieso een aardgasvrije woning

Onder geen enkele voorwaarde

Weet ik niet

Wanneer zou u uw geld uitgeven aan het (uiteindelijk) aardgasvrij maken van uw woning? - koopwoning (n=1.089)
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Tekst

37%

29%

24%

22%

19%

12%

10%

6%

5%

2%

1%

10%

3%

1%

13%

9%

Als het betekent dat mijn energierekening omlaag gaat

Als de verhoging van de huur/servicekosten minder is dan de verlaging van de
energiekosten

Als dat helpt om klimaatverandering tegen te gaan

Als ik mijn geld binnen redelijke tijd kan terugverdienen

Als ik hiervoor subsidie kan krijgen

Als het betekent dat ik meer comfort (gemak) krijg in mijn woning

Als iemand alles voor mij regelt en ik niets hoef te doen

Als de gemeente mij helpt de goede keuzes te maken

Als het betekent dat mijn woning meer waard wordt

Als de buren ook meedoen

Als ik hiervoor een lening (met een laag rentepercentage) kan krijgen

Anders, namelijk:

Mijn woning is al aardgasvrij

Ik wil sowieso een aardgasvrije woning

Onder geen enkele voorwaarde

Weet ik niet

Wanneer zou u uw geld uitgeven aan het (uiteindelijk) aardgasvrij maken van uw woning? - huurwoning (n=161)

Respondenten hebben aangegeven wanneer zij

geld zouden uitgeven aan het (uiteindelijk)

aardgasvrij maken van de woning. Het meest

genoemde antwoord van respondenten met een

huurwoning is ‘als het betekent dat mijn

energierekening omlaag gaat’ (37%). De meest

genoemde antwoorden van respondenten met een

koopwoning zijn ‘als ik mijn geld binnen redelijke

termijn kan terugverdienen’ (43%) en ‘als ik

hiervoor subsidie kan krijgen’ (43%).
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Hieronder staan vier vormen van duurzame warmteopwekking. Wat vindt u daarvan? (n=1.243)

10%

27%
23%

17%

12% 11%

Zeer positief Positief Niet positief,
niet negatief

Negatief Zeer
negatief

Weet ik
niet/geen
mening

1 - Warmtepompsystemen

14%

34%

22%

10% 9%
12%

Zeer positief Positief Niet positief,
niet negatief

Negatief Zeer
negatief

Weet ik
niet/geen
mening

2 - Huizen aansluiten op een warmtenet, gevoed 
door aardwarmte

3%

10%

17%

25%

37%

9%

Zeer positief Positief Niet positief,
niet negatief

Negatief Zeer
negatief

Weet ik
niet/geen
mening

3 - Huizen aansluiten op een warmtenet, gevoed 
door warmte uit biomassa

25%

35%

18%

6% 4%

13%

Zeer positief Positief Niet positief,
niet negatief

Negatief Zeer negatief Weet ik
niet/geen
mening

4 - Huizen verwarmen met waterstof of biogas via 
bestaande gasleidingen

Respondenten die actief een code hebben aangevraagd via de mail zijn niet

positief, niet negatief over warmtepompsystemen. Respondenten die met de

code uit de brief hebben deelgenomen zijn significant positiever (2,93) dan de

groep die actief een code heeft aangevraagd (3,10). Respondenten die actief

een code hebben aangevraagd via de mail zitten tussen negatief en zeer

negatief in over huizen verwarmen met waterstof of biogas via bestaande

gasleidingen. Respondenten die met de code uit de brief hebben

deelgenomen zijn over het algemeen ook negatief, maar significant positiever

(3,91) dan de groep die actief een code heeft aangevraagd (4,24).

Respondenten zijn het meest positief (60%) over huizen verwarmen

met waterstof of biogas via bestaande gasleidingen. De open

antwoorden tonen dat zij voornamelijk positief zijn over huizen

verwarmen met waterstof. Respondenten zijn het minst positief over

huizen aansluiten op een warmtenet, gevoed door warmte uit

biomassa (62% van de respondenten is hierover (zeer) negatief). Bij

alle vier vormen van duurzame warmteopwekking noemt een

behoorlijk deel van de respondenten ‘weet ik niet/geen mening’.
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Respondenten hebben aangegeven op welke manier zij informatie willen krijgen over de ontwikkelingen in de

(regionale) energietransitie. De drie meest genoemde antwoorden zijn via een nieuwsbrief per e-mail (52%), via

een brief van de gemeente (44%) en via de lokale krant (38%).

52%

44%

38%

28%

18%

2%

2%

1%

Via een nieuwsbrief per e-mail

Via een brief van de gemeente

Via de lokale krant

Via de website van de gemeente

Via social media kanalen van de gemeente

Anders, namelijk:

Ik wil geen informatie hierover

Weet ik niet

Op welke manier wilt u informatie krijgen over de ontwikkelingen in de 
(regionale) energietransitie? (n=1.248)
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56% van de respondenten voelt zich als inwoner door de

gemeente betrokken bij de overgang naar schone energie.

Respondenten hebben vervolgens aangegeven of zij zelf

willen bijdragen aan de overgang naar schone energie. 50%

wil dat de gemeente hen later weer vraagt om hun mening

met een vragenlijst en 16% wil de gemeente adviseren en

actief meedenken. Ongeveer een derde (34%) wil niet

bijdragen maar wil wel persoonlijk geïnformeerd worden

over het vervolg. 20% wil niet actief betrokken worden (en

leest er wel over in de media).

56%
25%

20%

Voelt u zich als inwoner door uw gemeente 
betrokken bij de overgang naar schone 

energie? (n=1.248)

Ja

Nee

Weet ik niet/ geen
mening

50%

34%

20%

16%

3%

2%

Ja, ik wil dat de gemeente mij later weer
vraagt om mijn mening met een vragenlijst

Nee, maar ik wil wel dat de gemeente mij
persoonlijk informeert over het vervolg (geen
actieve rol, maar wel op de hoogte blijven via

bijvoorbeeld een nieuwsbrief)

Nee, ik wil zelf niet actief betrokken worden
en lees er wel over in de media (Leusder

Krant)

Ja, ik wil de gemeente adviseren en actief
meedenken (u krijgt dan een uitnodiging voor

bijvoorbeeld een denksessie)

Weet ik niet

Anders, namelijk:

Wilt u zelf (actief) bijdragen aan de overgang naar schone 
energie? (n=1.248)
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Binnen dit onderzoek zijn de resultaten gewogen naar

leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de

mogelijke invloed van de niet geheel representatieve

steekproef weg te nemen. Op deze pagina staan ongewogen

resultaten. De rest van de rapportage bevat gewogen

resultaten. Meer informatie over de weging staat in bijlage 2

weergegeven.

91%

8%

2%

Leusden

Achterveld

Stoutenburg

Woonplaats (n=1.248)

7%

10%

16%

21%

22%

17%

7%

18 t/m 29 jaar

30 t/m 39 jaar

40 t/m 49 jaar

50 t/m 59 jaar

60 t/m 69 jaar

70 t/m 79 jaar

> 79 jaar

Leeftijd (n=1.248)
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Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de
populatie. In kwantitatief onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze
niet door toeval wordt veroorzaakt. Het betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te
gaan van een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek op
dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de uitkomsten in 95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een
foutmarge van bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de
steekproef. Concreet: indien een onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat 50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een
bepaald aspect, dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 5% boven of 5% onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge
van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij (statistisch) kwantitatief onderzoek.

Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (1.248) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 2,7% nauwkeurigheid uitspraken
worden gedaan op een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.

Weging

Binnen dit onderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet geheel
representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in
ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat, personen in groepen met
een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan 1.

Vanwege de ondervertegenwoordiging van respondenten tussen 18 en 29 jaar, krijgt een persoon uit deze leeftijdscategorie weegfactor 2,08 en
een persoon tussen 50 en 59 jaar(die oververtegenwoordigd is) weegfactor 0,91. Weegfactoren mogen niet te groot zijn (een groep in een
steekproef met een aandeel van bijvoorbeeld 5%, kan niet worden ‘opgeblazen’ tot 50%). Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 en een
minimale weegfactor van 0,5 gehanteerd.

Door de weging zijn de resultaten representatief over leeftijd.
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Op totaalniveau geeft 8% van de respondenten aan dat zij de overgang van energie uit o.a. gas, olie en steenkool naar duurzame energie uit

o.a. zon, wind en water (zeer) onbelangrijk vinden. Bij respondenten die zelf een code hebben aangevraagd is dat 14%. Nagenoeg een kwart

(24%) van alle respondenten geeft aan dat zij niet willen dat duurzame energie wordt opgewekt met windmolens of met zonnevelden. Bij

respondenten die zelf een code hebben aangevraagd is dit 37%. Deze groep staat dus negatiever tegenover de opwek van duurzame

energie met windmolens of met zonnevelden.

Zelf code aangevraagd (n=270) Steekproef (n=978) Totaal (n=1.248)

(Zeer) belangrijk 73% 80% 78%

Neutraal 14% 13% 14%

(Zeer) onbelangrijk 14% 6% 8%

Weet ik niet/ geen mening 0% 1% 1%

Hoe belangrijk vindt u de overgang van energie uit o.a. gas, olie en steenkool naar duurzame energie uit o.a. zon, wind en water?

Zelf code aangevraagd 

(n=270)

Steekproef 

(n=978)

Totaal 

(n=1.248)

Energieopwekking door een combinatie van windmolens en zonnevelden 32% 36% 35%

Energieopwekking met alleen zonnevelden 27% 35% 33%

Energieopwekking met alleen windmolens 4% 3% 4%

Weet ik niet 1% 2% 2%

Het maakt mij niet uit 1% 3% 3%

Ik wil niet dat er duurzame energie wordt opgewekt met windmolens of met zonnevelden 37% 20% 24%

Welke situatie ziet u het liefst?
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90%

8%

1%

Leusden

Achterveld

Stoutenburg

Woonplaats - zelf code aangevraagd (n=270)

91%

8%

2%

Leusden

Achterveld

Stoutenburg

Woonplaats - steekproef (n=978)

2%

14%

18%

24%

27%

13%

3%

18 t/m 29 jaar

30 t/m 39 jaar

40 t/m 49 jaar

50 t/m 59 jaar

60 t/m 69 jaar

70 t/m 79 jaar

> 79 jaar

Leeftijd - zelf code aangevraagd (n=270)

8%

9%

15%

21%

21%

18%

8%

18 t/m 29 jaar

30 t/m 39 jaar

40 t/m 49 jaar

50 t/m 59 jaar

60 t/m 69 jaar

70 t/m 79 jaar

> 79 jaar

Leeftijd - steekproef (n=978)


