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Energiebesparende maatregelen

In oktober 2021 heeft u meegedaan aan het onderzoek over duurzaamheid. Hartelijk dank daarvoor! In totaal hebben 701 
inwoners de vragenlijst volledig ingevuld, waarvan 679 via het inwonerspanel Zutphen Spreekt en 22 via de open link die 
gecommuniceerd is via de verschillende communicatiekanalen van de gemeente. Met het aantal respondenten kunnen met 
een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,67% uitspraken worden gedaan over de populatie. Hieronder ziet u 
de belangrijkste resultaten en leest u wat we daarmee willen doen.

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

Vindt u het belangrijk dat uw gemeente zich actief 
inzet om een energieneutrale gemeente te worden?
Energieneutraal betekent een zo laag mogelijk energieverbruik én 

dat de energie duurzaam wordt opgewekt.

In welke mate zijn de onderstaande stellingen op dit moment u van toepassing? % Altijd/ vaak 

Welk van de onderstaande energiebesparende maatregelen zijn op dit moment op uw woning van toepassing? % Goed

 (Heel) belangrijk 87%

 Neutraal 10%

 (Heel) onbelangrijk 3%

 (Heel) belangrijk 81%

 Neutraal 13%

 (Heel) onbelangrijk 6%

Ik beperk mijn 
energieverbruik 

87%

Ik gebruik LED-
verlichting 

80%

Ik eet minder tot geen 
vlees 
51%

Ik eet biologische 
producten 

45%

Ik eet streekproducten 
en/of zelfverbouwde 

producten 
34%

Dakisolatie 
56%

Gevel/spouwmuurisolatie 
55%

Vloerisolatie 
51%

HR++ glas 
63%



 
Energiebesparende maatregelen

 
Transitievisie Warmte

Zijn de onderstaande stellingen op dit moment op u van toepassing? % Ja

Wat heeft uw voorkeur? Onder welke voorwaarden bent u bereid te investeren 
in het aardgasvrij maken van uw woning?
Top 3

Wat zijn, of zouden voor u redenen zijn, om te investeren 
in het energiezuiniger maken van uw woning?

Top 3

Tegen welke barrière(s) loopt u aan in het 
energiezuiniger maken van uw woning?

Top 3

 Ik heb zonnepanelen 
op mijn dak 

38%

Ik heb een zonneboiler 
5% 

Ik neem stroom af 
van een collectief 
zonnepark en/of 

zonnedak in Zutphen 
15%

Ik heb een duurzaam 
verwarmingssysteem 

7%

Ik heb een Hoog 
Rendement (HR) 

verwarmingsketel 
83%

 Een individueel systeem dat past bij mijn 
      eigen huis, onafhankelijk van de buren 39%

 Een systeem dat past bij de warmtebron 
      en de wijk 26%

 Een groter collectief systeem 10%

 Ik weet het (nog) niet 22%

 Anders 3%

Als ik hiervoor subsidie kan krijgen 44%

Als mijn CV-ketel kapot gaat en ik moet gaan investeren in een 
nieuwe 34%

Als het niet duurder is dan nu 30%

Goed voor het 
milieu 
60%

Lagere 
energierekening

59%

Meer comfort van 
de woning 

22%

 (Hoge) 
(investerings)

kosten 
61%

Onzekerheid over 
terugverdientijd 
en toekomstige 
energietarieven 

31%

Ik krijg geen 
garantie dat 
de beloofde 

energiebesparing 
ook gerealiseerd 

wordt 
19%



Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten geven een goed beeld van wat de inwoners per wijk van de gemeente Zutphen van duurzaamheid vinden en op 
welke manier ze hiermee bezig zijn. Ook laat het zien hoe de inzet van bewoners voor duurzaamheid verbeterd kan worden. Zo kan 
er gerichter worden ingezet op de communicatie over verduurzamingsmaatregelen. Verder vergelijken we de resultaten met het 
soortgelijke onderzoek uit 2017 en zien we hoe de interesse voor duurzaamheid is veranderd.  We meten met het onderzoek ook 
wat de bekendheid van verschillende diensten van de gemeente is om duurzaamheidmaatregelen te stimuleren. Dit wordt allemaal 
meegenomen in de aanpak van de warmte transitie die de komende jaren plaats vindt.

 
Transitievisie Warmte

Bent u bekend met de onderstaande regelingen/ (regionale) initiatieven? % Ja

 ZutphenEnergie 
75%

Energiecoaches 
60% 

 Regionaal 
Energieloket 

Zutphen 
52%

Subsidie 
gemeente Zutphen 

afkoppelen 
hemelwater en 

riolering 
38%

Toekomst-
bestendig Wonen 
Lening Zutphen 

17%

Woning-
abonnement 

12%


