Energiebesparing door
huishoudens
De gemeente Dordrecht stimuleert energiebesparing en het gebruik van
duurzame energie door huishoudens. Maar hoe kunnen huishoudens het best
gestimuleerd worden? Waar hebben ze behoefte aan? En wat zijn daarbij
belemmeringen? Het Onderzoekcentrum Drechtsteden deed in opdracht van
de gemeente Dordrecht hiernaar onderzoek. In deze factsheet presenteren we
de uitkomsten van dit onderzoek.
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Het onderzoek vormde een onderdeel van het omnibusonderzoek van november 2010,
waarvoor bijna 1200 Dordtenaren van 18 jaar en ouder benaderd zijn. Bewoners van
verzorging- en verpleeghuizen zijn uitgezonderd. Hiervan hebben ongeveer 500
personen (41%) de vragenlijst ingevuld. Het onderzoek omvat twee vragen:
1.
2.

In hoeverre en om welke reden vinden huishoudens in Dordrecht
energiebesparende maatregelen in hun woning belangrijk?
Wat zijn voor huishoudens de belemmeringen/stimulansen om energiebesparende
maatregelen, zoals na-isolatie, ventilatie, zonneboiler of zonnepanelen aan te
brengen en welke energiebesparende maatregelen hebben hun belangstelling?

1

Conclusies

Vrijwel alle huishoudens in Dordrecht vinden energiebesparing belangrijk. Men vindt
het vooral belangrijk vanwege de kosten en het klimaat.
Bijna de helft van de huishoudens wenst maatregelen aan de woning aan te brengen
en heeft ook voldoende kennis over welke maatregelen voor de eigen situatie passend
zijn. Tijd en geld zijn de belangrijkste belemmeringen.
Naast meer isolatie en dubbel glas is er ook belangstelling voor zonnepanelen. Een
derde van de bevolking zou het aantrekkelijk vinden om duurzame energie, die in
Dordrecht opgewekt is, te gaan kopen, wanneer dit voorhanden zou zijn.
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Het belang van energiebesparing

Een derde van de huishoudens in Dordrecht vindt energiebesparing erg belangrijk. Nog
eens zes op de tien vinden het belangrijk. Een enkeling vindt het onbelangrijk.
Figuur 1 Hoe belangrijk vindt u energiebesparing? (%)
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We hebben ook gevraagd waarom men energiebesparing belangrijk vindt. De meest
genoemde redenen zijn de kosten en het klimaat.
Tabel 1 Om welke reden vindt u energiebesparing belangrijk? (%)
reden
hoe minder energie je gebruikt, hoe lager de kosten zijn *
hoe minder energie je gebruikt, hoe beter voor het klimaat *
energiebesparing hoort erbij
Toelichting: Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
*28% van hen vindt energiebesparing belangrijk om beide redenen (kosten en klimaat).
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De verschillende groepen die we onderzocht hebben (zoals verschillen in leeftijd,
inkomen, etniciteit, opleiding, kopers of huurders) geven beide redenen ongeveer even
vaak aan. Ook huishoudens met een midden of hoog inkomen noemen kosten in
gelijke mate als lagere inkomens als reden om aan energiebesparing te doen.
Er zijn twee uitzonderingen: jongeren vinden energiebesparing wat vaker belangrijk
vanwege het klimaat, terwijl 65-plussers dat wat minder vaak aangeven. En lagere
inkomens noemen minder dan gemiddeld het klimaat als reden.
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Belemmeringen en stimulansen

Van alle huishoudens wenst 45% (meer) energiebesparende maatregelen in de woning
aan te brengen. Wat zijn voor Dordtse huishoudens nu de mogelijke belemmeringen en
stimulansen om energiebesparende maatregelen aan de woning te treffen? De twee
belemmeringen die we hebben benoemd: kennis over welke maatregel passend is en
tijd, spelen beide bij ruim een derde van alle huishoudens mee. Maar er zijn ook
stimulansen. Een derde van de huishoudens wordt aangesproken door stimulansen:
•
•
•

het voorschieten van een investering door de energieleverancier;
het kopen van energie die in Dordrecht opgewekt is;
het luisteren naar ervaringen van mensen die de maatregel al toegepast hebben.

Tabel 2 Mogelijk belemmeringen of stimulansen (% van alle huishoudens)
mogelijke belemmeringen/stimulansen
ja
Heeft u de wens om energiebesparende maatregelen in uw woning
45
aan te brengen?
mogelijke belemmeringen
Weet u welke energiebesparende maatregel voor uw situatie
passend zijn?
Vindt u het tijdrovend of ingewikkeld om energiebesparende
maatregelen te organiseren of realiseren?
mogelijke stimulansen
Maatregelen waarmee u energie bespaart vergen een investering.
Zou het voor u uitmaken als (een deel van) de investering door de
energieleverancier zou kunnen worden voorgeschoten?
Zou u graag praktijkervaringen horen van mensen die
energiemaatregelen al hebben toegepast?
Zou u het aantrekkelijk vinden om duurzame energie te kopen die
in Dordrecht opgewekt is?
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Toelichting: Het vetgedrukt percentage is belangrijk als belemmering of stimulans.

De huishoudens die (meer) energiebesparende maatregelen willen aanbrengen of bij
extra stimulans zich daartoe kunnen laten overhalen, denken vooral aan isolatie en
dubbel glas of het aanbrengen van zonnepanelen (zie tabel 3).
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Tabel 3 Mogelijke maatregelen om energie te besparen
maatregel
isolatie, zoals aan dak, muur en gevel, vloer of
tochtwering
dubbel glas
zonnepanelen e.d.
spaarlampen
verlichting uit
HR verwarmingsketel
thermostaat lager
LED verlichting
totaal

aantal keer genoemd
96
62
53
24
15
25
8
4
287

