
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

36%

58%

6%

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

40% (helemaal) mee eens

34% neutraal

24% (helemaal) mee oneens

2% weet ik niet



Warmte transitie
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Ik vind het belangrijk dat de 
gemeente Oude IJsselstreek 
aardgasvrij is in 2050.

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

Welke redenen zijn voor u het meest 
belangrijk om van het aardgas af te 
gaan? 

 Top 3/4

1 Leefbare wereld achterlaten voor 
toekomstige generaties (62%)

2 Betaalbaarheid van energie (37%)

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

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

 Top 3

1 Betaalbaarheid (76%)

2 Vrijheid van keuze (50%)

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

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%)

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

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%)

3 Ik vind het lastig 
 om voor een 
 systeem te 
 kiezen (33%)

Wat heeft uw voorkeur? 

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%)

Ik weet het (nog) niet (14%)

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.


	Factsheet Warmtetransitie
	Warmtetransitie
	Klimaatakkoord
	Warmte transitie
	Wat gebeurt er met de resultaten?




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		210223_2_T_Mov_ Factsheet_OIJ_energietransitie.pdf




		Rapport gemaakt door: 

		Frans Hesselink, mail@franshesselink.nl

		Bedrijf: 

		Frans Hesselink ontwerpbureau




 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 2

		Goedgekeurd na handmatige controle: 0

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Handmatige controle vereist		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Handmatige controle vereist		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Overgeslagen		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting






Terug naar boven
