Warmtetransitie
In december 2020 en januari 2021 heeft er een
onderzoek over de warmtetransitie plaatsgevonden
onder de leden van het inwonerspanel ‘Oude
IJsselstreek Spreekt’. Graag delen wij enkele
belangrijke onderzoeksresultaten met u.
682 van de 1.418 panelleden vulden de enquête in.
Dat is een reactiepercentage van 48%. Door het
grote aantal deelnemers geeft dit onderzoek een
betrouwbaar en nauwkeurig beeld.

Klimaatakkoord
Het bijdragen aan de
klimaatdoelstellingen mag de
inwoners ook wat geld kosten.

6%
36%
58%

40% (helemaal) mee eens

Wereldwijd is afgesproken de
CO2 uitstoot te verminderen
en zo de klimaatverandering
te beperken. Bent u op de
hoogte van deze afspraken
(Klimaatakkoord van Parijs)?
• 36% Goed op de hoogte
• 58% Een beetje op de hoogte
• 6% Niet op de hoogte

Burgers mogen niet gedwongen
worden een steentje bij te dragen
aan het Klimaatakkoord.
•
•
•
•

45% (helemaal) mee eens
26% neutraal
28% (helemaal) mee oneens
1% weet ik niet
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34% neutraal

24% (helemaal) mee oneens

2% weet ik niet

Warmte transitie
Ik vind het belangrijk dat de
gemeente Oude IJsselstreek
aardgasvrij is in 2050.
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Welke redenen zijn voor u het meest
belangrijk om van het aardgas af te
gaan?

Welke punten zijn volgens u
het belangrijkst als we plannen
maken voor een aardgasvrij
Oude IJsselstreek?

Top 3/4
Top 3

24%
45%

1 Leefbare wereld achterlaten voor
toekomstige generaties (62%)

1 Betaalbaarheid (76%)

2 Betaalbaarheid van energie (37%)

2 Vrijheid van keuze (50%)

3/4 Niet meer afhankelijk van
andere landen (36%) en vanwege
wereldwijde negatieve effecten van
klimaatverandering (36%)

3 Rekening houden met de
behoeften van alle inwoners
(39%)

28%

45% (helemaal) mee eens
28% neutraal
24% (helemaal) mee oneens
1% weet ik niet

Met welk van deze mogelijkheden
bent u bekend? In plaats van
aardgas kunnen we de gebouwen
opwarmen door …?

1 Warmte uit de zon halen met
zonnecollectoren (zonthermie)
(80%)

2 Restwarmte gebruiken van
fabrieken (64%)

Wat heeft uw voorkeur?
Wat zijn de belangrijkste zorgen
die u heeft over de vervanging
van aardgas?
1 Ik ben bang dat
de maandelijkse
kosten hoger zijn
dan nu (58%)
2 Ik zie op tegen
een eventuele
verbouwing van
het huis (34%)

Individueel systeem dat past bij mijn
eigen huis (40%)

Een systeem dat past bij de
warmtebron en de wijk (24%)

Een groter collectief systeem (16%)

Mijn woning is al aardgasvrij (4%)
3 Ik vind het lastig
om voor een
systeem te
kiezen (33%)

Ik weet het (nog) niet (14%)

3 Warmte uit de diepe ondergrond
gebruiken (geothermie) (61%)

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten uit deze enquête worden meegenomen bij het maken van de Transitievise Warmte van de gemeente Oude
IJsselstreek. De gemeenteraad zal deze visie voor eind 2021 vaststellen. In deze visie wordt aangegeven hoe de gemeente
Oude IJsselstreek aargasvrij kan worden in 2050. Voor 2030 gaat de gemeente,
samen met de inwoners, aan de slag om voor aantal wijken gerichte plannen te
ontwikkelen. Omdat veel zaken landelijk nog in ontwikkeling zijn komt er elke
5 jaar een update van de visie.

