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Achtergrond
In het Klimaatakkoord heeft het Kabinet vastgelegd dat voor 2030 1,5 miljoen woningen moeten zijn verduurzaamd zodanig dat ze van het gas zijn 
afgesloten. Daarvoor zijn uiteraard veel plannen nodig. Elke RES-regio bestaat uit een aantal gemeenten die gezamenlijk plannen maken voor de 
energietransitie. Een heel belangrijk onderdeel daarvan is hoe de ruimtelijke inpassing van duurzame opwek op land. Kort gezegd: waar moeten de 
windmolens, zonnepaneel-parken en boringen naar aardwarmte gaan plaatsvinden.

Doel onderzoek
Mogelijk aantonen dat er grote onbekendheid is met welke impactvolle plannen men boven het hoofd hangt, dat men daar niet (voldoende) bij 
betrokken is geweest maar dat wel zou willen nu de implicaties duidelijk zijn.

Methode
Online vragenlijst

Steekproef
Leden van het Vereniging Eigen Huis onderzoekspanel

• 5.000 leden zijn uitgenodigd

• 1.854 leden hebben de vragenlijst ingevuld

Veldwerk
• 10 tot 15 Februari 2021

Achtergrond



Resultaten onderzoek



Samenvatting onderzoeksresultaten

Samenvatting peiling onder 1800 leden van Vereniging Eigen Huis 

• Slechts 3% van de 1800 leden heeft tot nu toe inspraak gehad in de Regionale Energiestrategie. 

• 92% van de huiseigenaren die geen inspraak heeft gehad, wil wél betrokken worden. 

• Een deel van de leden wil betrokken worden aan het begin van het proces, de andere helft 
wanneer er scenario’s liggen om uit te kiezen.  

• Inspraak vond vaak plaats door middel van een enquête (55%) of een digitale bijeenkomst (48%).  

• Twee derde van de leden die inspraak had, beoordeelt de wijze van betrokkenheid met een 
voldoende. De gemiddelde waardering is een 6,9. 

• Twee derde (68%) van de leden van Vereniging Eigen Huis wil concreet weten wat de RES-en 
betekenen voor de woonomgeving. 

• De helft van de leden vindt dat er in hun gemeente alleen windmolens en zonneparken mogen 
komen als een meerderheid van de inwoners daar voorstander van is. 

• De meeste leden die bekend zijn met de RES in hun regio hoorden hiervan via plaatselijke media 
(60%) of landelijke media (37%). 29% ontving een enquête of mededeling vanuit de eigen 
gemeente. 
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Slechts 3% van de leden heeft op dit moment inspraak gehad over de Regionale Energie Strategieën.

Bent u ermee bekend dat in uw regio gewerkt wordt 
aan een Regionale Energie Strategie (RES)?

Heeft u wel eens van Regionale Energie Strategieën 
(RES) gehoord?

Heeft u inspraak gehad over de Regionale Energie 
Strategie (RES)?



Van gehoord?

Hoe van gehoord?
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De meeste leden die bekend zijn met de RES in hun regio hebben hier van gehoord via plaatselijke 
media (60%) of landelijke media (37%).

29% heeft een enquête of mededeling vanuit de eigen gemeente ontvangen.
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Berichtgeving landelijke media
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Hoe heeft u gehoord dat in uw regio gewerkt wordt aan een 
Regionale Energie Strategie (RES)?

Bent u ermee bekend dat in uw regio gewerkt wordt 
aan een Regionale Energie Strategie (RES)?

Heeft u wel eens van Regionale Energie Strategieën 
(RES) gehoord?

Voornamelijk vanuit politieke functies en 
organisaties die zich richten op energie en 
verduurzamen (bv. energie coöperaties).



Inspraak over de RES
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Inspraak vond vaak plaats middels een enquête (55%) of een digitale bijeenkomst (48%).

Twee derde van de leden die inspraak hebben gehad beoordelen de wijze van betrokkenheid met een 
voldoende. De gemiddelde beoordeling is een 6,9.

Op welke manier inspraak?
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Heeft u inspraak gehad over de Regionale Energie 
Strategie (RES)?

Op welke manier heeft u inspraak gehad?

Rapportcijfer betrokkenheid
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Vindt u dat u tot op heden voldoende betrokken 
wordt bij het hele traject om te komen tot het 
opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES)? 

6,9Gemiddelde rapportcijfer



Behoefte aan informatie en betrokkenheid

Wanneer wilt u betrokken worden?
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Wanneer wilt u betrokken worden over de plannen in uw regio, dus waar windmolens of 
zonneparken worden geplaatst?

Wilt u worden geïnformeerd?
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Nu u weet dat er een Regionale Energie Strategie (RES) wordt opgesteld, wilt u alsnog 
hierover worden geïnformeerd?

Twee derde (68%) van de leden van Vereniging Eigen Huis wil concreet weten wat de Regionale 
Energie Strategieën betekenen voor de directe woonomgeving.

Er is verdeeldheid over wanneer men betrokken wil worden. De helft van de leden wil helemaal aan 
het begin betrokken worden, de andere helft pas als er concrete scenario's liggen. 



Behoefte aan betrokkenheid (II)

(Wanneer) wilt u worden betrokken?
Leden die wel al van RES gehoord hadden versus leden die er nog 

niet van gehoord hadden
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88% van de leden die nog niet van RES hadden 
gehoord geeft aan betrokken te willen worden over 

plannen in de regio.

Wanneer wilt u betrokken worden over de plannen in uw regio, dus waar windmolens of zonneparken worden geplaatst?

(Wanneer) wilt u worden betrokken?
Leden die wel of geen inspraak hebben gehad over de Regionale 

Energie Strategie
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Als er een aantal scenario’s liggen om uit te kiezen
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92% van de leden die geen inspraak hebben gehad 
over de RES geeft aan betrokken te willen worden 

over plannen in de regio. 



Stellingen

N=1.854

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stellingen?

De helft van de leden (49%) vindt dat er in hun gemeente alleen windmolens en zonneparken mogen 
worden geplaatst als een meerderheid van de inwoners voor is.
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Ik ben van mening dat er in mijn gemeente alleen windmolens en
zonneparken mogen worden geplaatst als een meerderheid van de

inwoners voor is.

Niet de regio, maar de rijksoverheid moet met een plan komen waar
zonneparken en windmolens moeten komen

Ik raak pas geïnteresseerd als ze mijn wijk van het gas willen gaan
afhalen, alle plannen daarvoor ga ik allemaal niet bijhouden

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens
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