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Project koppelkansen

• Een onderzoek naar de actiebereidheid van bewoners
• Behoeften van bewoners & randvoorwaarden 
• Bereidheid om verduurzaming gezamenlijk met dorpsgenoten aan te 

pakken
• Rol van lokale energiecoöperaties

“mensen zullen zelf in duurzaamheid moeten investeren”
- Hans Alders -

Uitgangspunten

Presentator
Presentatienotities
Belangrijk vragen in dit onderzoek waren: zijn bewoners ook bereid zelf te investeren? Wat hebben ze nodig om tot goede beslissingen te komen? Hoe kan het helpen om dingen samen te doen?



Project koppelkansen

1. Startbijeenkomst en 
bewonersbijeenkomst

2. Vragenlijst
3. Workshops

Fasering



Project koppelkansen

• Actiebereid hoog, maar er zijn belangrijke voorwaarden
• Doelen aardgasvrij en energieneutraal
• Veel oude woningen, technisch complex en hoge kosten
• Bedenken van koppelkansen met bouwkundig versterken vergt 

expertise
• Benutten koppelkansen uitdagend!

Uitkomsten in vogelvlucht



Project koppelkansen

Uitdagingen:
• Procesmatig en institutioneel
• Voorwaarden bewoners
• Ondersteuning en samenwerking

Uitkomsten in vogelvlucht



Vragenlijst

A. Environmental locus of control
B. Kenmerken van de woning
C. Plannen voor verduurzaming van de woning
D. Informatie en ondersteuning bij het verduurzamen van de woning
E. Gezamenlijke aanpak van de verduurzaming
F. Over respondenten persoonlijk

Thema’s vragenlijst

Presentator
Presentatienotities
Environmental locus of control: de mate waarin de bewoners denken dat ze invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving; De bereidheid van bewoners om zich zelf in te zetten voor de energietransitie;



Vragenlijst

• 122 respondenten 
• 69% man
• 58 jaar – gemiddelde leeftijd
• 28 jaar – gemiddelde woonduur  
• 61% vrijstaande woning
• 51% vooroorlogs
• 38% energielabel G
• 41% enigszins tevreden + ontevreden over energiezuinigheid woning

Respondenten



Resultaten vragenlijst
Attitude/locus of control
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Presentator
Presentatienotities
Kennis & bezorgdheid: > 90 % vind maakt zich zorgen over de effecten van gaswinning en ziet klimaatverandering als een van de grootste bedreigingen voor de planeet, energietransitie nodig is om minder afhankelijk te worden van aardgas, maar ook zonder aardbevingen!Respondenten: zowel taak van overheid als lokale gemeenschap (duurzame leefomgeving)Externe verantwoordelijkheid: woningen moeten kostenloos worden verduurzaamd�bereidheid tot actie: > 81% bereid een bijdrage te leveren aan de energietransitie.Impact: 59% denkt dat burgers weinig invloed hebben op de energietransitieConclusie: respondenten bereid tot handelen, maar dichten zichzelf relatief weinig invloed toe. gemeenschap kan positief bijdragen.



Resultaten vragenlijst

Wens
• Weet het nog niet – 29%
• Vloerisolatie bg. – 25%
• Zonnepanelen – 25% 
• Beglazing – 21%
• Dakisolatie – 17%
• Zonneboiler – 16%
• Warmtepomp – 16%
• Spouwisolatie – 9% 

Toegepast
• HR++ cv-ketel – 87%
• Beglazing – 79%
• Dakisolatie – 73%
• Vloerisolatie bg. – 52%
• Zonnepanelen – 46%
• Spouwisolatie – 42% 
• Hout-pelletkachel – 33%
• Lage temp verw – 15%

16-7-2018

Isolatiemaatregelen eigen woning



Resultaten vragenlijst
Droom Eigen Huis 

Presentator
Presentatienotities
Duidelijk droombeeld: een energieneutraal huis, dat aardbevingsbestendig en aardgasvrij is, (elektrisch) verwarmd wordt met hernieuwbare energiebronnen, door middel van individuele of collectieve opwekking



Resultaten vragenlijst

1. Plannen voor versterking woning 57%
2. Subsidies voor verduurzamen 54%
3. Subsidies ikv versterking 51%
4. Voldoende daling van energielasten 51%
5. (Redelijke) eigen bijdrage 49%

Verduurzaming afhankelijk van …



Resultaten vragenlijst

…zelf de regie hebben bij versterken en verduurzamen 
…goedkoper wordt om het tijdens de versterking te doen
…gratis en deskundige adviezen

Én aantrekkelijker als… 



Resultaten vragenlijst

Presentator
Presentatienotities
Redenen om de woning wel of niet te verduurzamen; Geen geld, minimuminkomenKarakter van de woningWaardevermeerdering en investeringenPersoonlijke zaken



Resultaten vragenlijst

Informatie over:
• Subsidies NCG – 39%
• Haalbare oplossingen – 37%
• Combinatie versterken – 35%
• Rijkssubsidies – 34%
• Aardgasvrij koken en 

verwarmen – 31%

Kennis en ondersteuning
Informatie en ondersteuning van:
• Energiecoöperatie – 57/42%
• Vereniging Eigen Huis – 51/41%
• Bouwkundig expertisebureau –

50/44%
• EPA adviseur – 50/40%
• Gemeente – 49/41%
• Installatiebedrijf – 48/43%



Resultaten vragenlijst
Mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak
Mogelijkheden %

Informatiebijeenkomsten  57%

Collectief inkopen installaties 51%

Subsidies samenvoegen energieopwekking dorpsniveau 43%

Collectief inkopen onderhoud installaties 40%

Onderling uitwisselen kosten - baten 39%

Collectief inkopen isolatiematerialen 39%

Samen inhuren deskundige 37%

Advisering door deskundige medebewoners 35%

Met elkaar op excursie 34%

Bij elkaar kijken naar toepassingen 33%



Vragenlijst

• Bereidheid om woningen te verduurzamen
• Versterking onzekere factor, evenals (extra) kosten
• Droom: energieneutraal en optimaal geïsoleerd én van het gas af
• Duidelijke informatiebehoefte over financiering, nieuwe installaties en 

toepassing eigen woning
• Voldoende animo voor deelname aan workshops in Loppersum en 

Kantens

Aanknopingspunten voor vervolg



Workshops

• Terugkoppelen resultaten
• Presentaties over versterking en verduurzaming
• Workshoprondes met interactieve werkvormen

Workshop 1: technische mogelijkheden



Workshops
Presentatie versterken



Workshops
Presentatie verduurzamen



Workshops

• Karakteristieken van woningen
• Toekomstwensen: levensloopbestendig, energieneutraal, aardgasvrij
• Financiering van de verduurzaming 

Programma van wensen

Koppelkansen?



Workshops

Top 5 Loppersum: 
1. Isolatie (dak, gevel, 

spouwmuur, binnenwanden), 
gecombineerd met versterken 

2. Windturbine: collectief! 
3. Elektrische deelauto 
4. (Hybride) warmtepomp 
5. Warmtenet 

Resultaat – shortlist van maatregelen
Top 5 Kantens: 
1. Isolatie (dak, gevel, 

spouwmuur, binnenwanden) 
2. Vloerverwarming 
3. Hybride warmtepomp of 

bodemwarmtepomp (evt. 
collectief) 

4. Windturbine: collectief of op 
eigen dak 

5. Zonnepanelen of zonneboiler 



Workshops

• Terugkoppeling vragenlijst
• Terugkoppeling eerste workshop (andere groep deelnemers)
• 3 rondes met interactieve werkvormen

Workshop 2: Collectieve acties



Workshops

Wat?
• Collectieve opwekking van 

energie 
• Inhuren van expertise 
• Kennis delen, 

informatiebijeenkomsten
• Samen financieren

Resultaat 
Hoe?
• Actieve leden (jongeren)
• Ondersteuning gemeente, 

samenwerking banken, 
bouwbedrijven

• Financieringsmogelijkheden 
onderzoeken

• Werkgroepen en 
informatiebijeenkomsten



Algemene aanbevelingen

• Zorg voor toegankelijke, betrouwbare, onafhankelijke informatie en advies 
• Werk toe naar aardgasvrij, integraal in versterking, gebiedsgericht + 

informatie en ondersteuning van bewoners
• Stimuleer manieren waarop bewoners en energiecoöperaties onderling 

kennis uit kunnen wisselen 
• Onderzoek de haalbaarheid van collectieve maatregelen in 

samenwerking met andere belanghebbenden, regie nodig!
• Organiseer adequate ondersteuning voor bewoners én energiecoöperatie 
• Faciliteer huishoudens met lagere inkomens en oudere bewoners 

Presentator
Presentatienotities
Een goede informatievoorziening houdt rekening met behoeften van bewoners, in het bijzonder is er aandacht voor informatie over toepasbaarheid van maatregelen, subsidies en kosten van systemen (zie 5.2). - De informatie is betrouwbaar, transparant en onafhankelijk, en via de juiste kanalen aangeboden. De energiecoöperatie wordt hierin als betrouwbare partner gezien, evenals Vereniging Eigen Huis, een bouwkundige expertisebureaus en een EPA adviseur. Er wordt ook aangegeven wat op dit moment haalbare en realistische mogelijkheden zijn; - Informatievoorziening is zo ingericht dat bewoners zich gemakkelijk een weg weten te vinden tussen alle informatiekanalen met soms tegenstrijdige informatie; - De informatie is begrijpelijk en toegankelijk voor een breed publiek, zodat niet alleen ‘bereidwillige’ bewoners zo goed mogelijk worden ondersteund, maar ook zoveel mogelijk bewoners kunnen worden betrokken; - Er wordt rekening gehouden met verschillende doelgroepen, in het bijzonder huishoudens met lage inkomens en oudere bewoners; - Goede informatievoorziening begint tijdig, zodat bewoners tijd hebben om informatie te verwerven en tot zich te nemen. Het proces van bewustwording over de mogelijkheden om een woning te verduurzamen begint idealiter ruim vóór de inspectie en het versterkingsadvies. - De informatievoorziening is niet allen gericht op afzonderlijke maatregelen, maar op pakketten van maatregelen waarmee doelen als aardgasvrij en energieneutraal beter worden ondersteund. - Er is een logische verdeling tussen algemene informatie, maatwerkadvies en adviezen die gelden voor groepen woningen en woningeigenaren (zoals een strategie voor oude, spouwloze woningen die van het gas af willen). 



Aanbevelingen provincie GrEK

• Zorg voor ondersteuning van energiecoöperaties na afloop van dit 
project, zodat vervolgstappen een grotere kans van slagen hebben; 

• Ondersteun de energiecoöperaties bij het vormen van de juiste 
samenwerkingsrelaties tussen energiecoöperaties en andere partijen 
(banken, installateurs, bouwbedrijven, adviesbureaus, etc.); 

• Zorg voor kennisuitwisseling tussen de energiecoöperaties en dorpen, 
en deel succesvolle acties en projecten; 

• Provincie: Ondersteun een gebiedsgerichte benadering van de 
versterkingsoperatie én de energietransitie zodat collectieve systemen 
en collectieve acties gestimuleerd worden. 



Vervolg

• Visie over koppelkansen in het dorp
• Werkgroepen met actieve leden, communicatie aandachtspunt!
• Coördinator informatie
• Samenwerkingsrelaties

Aanbevelingen Energiecoöperaties vervolgstappen koppelkansen



Vervolg

• Opzet met vragenlijst en workshops succesvol
• Inhoud vragenlijst en workshops aanscherpen

– Meer inzicht beslissingen bewoners 
– Meer gericht op de warmtevoorziening
– Meer gericht op gezamenlijke acties

• Rol en betrokkenheid van energiecoöperaties verbeteren
• Handhaven Go – No Go + kritisch zijn
• Follow-up meting 

Nieuwe dorpen

Presentator
Presentatienotities
Vragen in de survey aanpassen. De vragenlijst als geheel inkorten en meer gerichte vragen opnemen over de warmtevoorziening, het beslissingsproces en collectieve acties; 



Jannie Rozema & Kathelijne Bouw
Onderzoekers 
Kenniscentrum Noorderruimte
Contact: k.bouw@pl.hanze.nl

mailto:k.bouw@pl.hanze.nl
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