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Aanleiding en doel 

> In 2050 moeten alle huizen in Nederland van het aardgas af zijn. Eind 2021 hebben alle gemeenten een 

Transitievisie Warmte vastgesteld. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk 

wanneer bepaalde wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Vereniging Eigen Huis vindt 

het belangrijk om te weten in hoeverre huiseigenaren zijn meegenomen bij het opstellen van deze 

plannen.

> Het doel van dit onderzoek is om aan te tonen in welke mate huiseigenaren op de hoogte zijn van 

Transitievisie Warmte, in hoeverre zij vertrouwen hebben dat de gemeente een passend alternatief kan 

bieden en wat zij nodig hebben om de woning gereed te maken. 

> Met de onderzoeksresultaten kan VEH gemeenten ingrediënten bieden om het vertrouwen onder 

huiseigenaren te versterken op het gebied van warmtetransitie. Vereniging Eigen Huis kan de resultaten 

daarnaast gebruiken in de lobby naar de landelijke politiek over in hoeverre uitvoering van de transitie 

warmte door gemeenten haalbaar is. Daarnaast worden resultaten ingezet voor het ontwikkelen van 

interessante content. 

Onderzoeksvraag

> Wat is de kennis, houding en gedragsintentie van huiseigenaren rondom de Transitievisie warmte van de 

gemeente? 

> Subvragen

◦ In hoeverre zijn huiseigenaren bekend met de transitie naar aardgasvrije wijken en de Transitievisie 

Warmte opgesteld door gemeenten? 

◦ Wat is de houding van huiseigenaren tegenover de Transitievisie Warmte en de rol van de gemeente?

◦ Wat hebben huiseigenaren nodig van de gemeente om de transitievisie warmte te realiseren?



AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK
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Methode en doelgroep

> Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. 

> In totaal hebben 1.504 huiseigenaren de vragenlijst helemaal ingevuld. 

> De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit huiseigenaren met een woning die is aangesloten op het 

aardgas. De bruto steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd, opleiding en regio. 

Leeswijzer

> In dit rapport noemen wij de deelnemers aan het onderzoek ‘huiseigenaren’

> Antwoorden op open vragen zijn op een kwalitatieve wijze geanalyseerd. We gaan niet alleen in op de 

meest genoemde antwoorden, maar ook op de naar onze mening inhoudelijk belangrijke antwoorden. 

> We illustreren uitkomsten met relevante quotes van deelnemers, deze zijn cursief weergegeven. 

> De verschillen tussen doelgroepen hebben we getoetst op significantie. De percentages in het rapport zijn 

afgerond. Daardoor kan het totaal incidenteel optellen tot meer of minder dan 100%.

> Indien significant en relevant worden verschillen tussen Nielsenregio’s en provincies tekstueel 

weergegeven per pagina.



Hoofdconclusie

Deelconclusie Deelconclusie Deelconclusie

paginanummer paginanummer paginanummer

Resultaten Resultaten Resultaten

Resultaten Resultaten Resultaten

Resultaten Resultaten Resultaten

De hoofdconclusie 

geeft antwoord op de 

hoofdvraag van het 

onderzoek

De deelconclusies 

onderbouwen de 

hoofdconclusie, deze 

vormen de onderdelen 

van het hoofdstuk 

‘Deelconclusies’

Dit zijn de 

onderzoeksresultaten 

waarop de conclusies 

gebaseerd zijn en 

werken we per 

deelconclusie uit

De paginanummers 

linken direct naar de 

bijbehorende 

deelconclusie

OVER EEN PIRAMIDAAL RAPPORT

Opbouw rapport

> We hebben dit rapport geschreven op basis 

van het principe van ‘Pyramid Thinking’. 

> We starten op pagina 8 met een overzicht van 

de hoofdconclusie, deelconclusies en 

belangrijkste resultaten van dit onderzoek: de 

‘piramide’.

> Na dit overzicht presenteren wij onze visie op 

de resultaten. We plaatsen de resultaten van 

het onderzoek in een breder kader en geven 

onze aanbevelingen.

> Vervolgens bespreken we elk van de 

deelconclusies aan de hand van de resultaten 

uit het onderzoek.

Bijlagen

> In de bijlage hebben we een uitgebreide 

onderzoeksverantwoording opgenomen. Hierin 

zijn ook de gebruikte vragenlijst, de tabellen 

en een uitdraai van alle antwoorden op de 

open vragen terug te vinden. 
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Plan voor het verduurzamen van de woning speelt bij een deel van de huiseigenaren. Over de Transitievisie Warmte van de gemeente bestaat 
nog veel onduidelijkheid: huiseigenaren worden nauwelijks betrokken, terwijl hier wel behoefte aan is

Kennis
Dat woningen van het aardgas afgesloten 

gaan worden, is bij de meeste huiseigenaren 
bekend. De plannen en de 

verantwoordelijkheid van de gemeente zijn 
voor velen nog niet helder

Betrokkenheid
De mate waarin huiseigenaren betrokken 

worden door hun gemeente bij de 
warmtetransitie is laag, terwijl de wens om 

betrokken te worden er wel is. Er bestaat met 
name behoefte om geïnformeerd te worden

Houding
De houding van huiseigenaren over het 

verplicht afsluiten van het aardgas en de 
plannen van de gemeente loopt sterk uiteen. 

Een deel van de huiseigenaren maakt zich 
zorgen, met name over de kosten

Gedrag
Een redelijk deel van de huiseigenaren is van 
plan zijn woning energiezuiniger te maken 

op korte termijn en is bereid om geld en tijd 
hierin te investeren

Pagina 11-16 Pagina 17-20 Pagina 21-27 Pagina 28-32

Zes op de tien huiseigenaren weten dat alle 
woningen voor 2050 afgesloten moeten 

worden. Slechts een enkeling weet niet dat 
het aardgas afgesloten gaat worden

Huiseigenaren worden weinig betrokken 
door hun gemeente bij de plannen om het 

aardgas af te koppelen

De houding van huiseigenaren over het 
verplicht afsluiten van het aardgas is 

verdeeld. Men is negatief vanwege de hoge 
investeringskosten en positief vanwege de 

voordelen voor het milieu

Twee derde van de huiseigenaren geeft aan 
dat de woning duurzamer kan worden 

gemaakt, de helft van hen heeft hier plannen 
voor op korte termijn

Huiseigenaren denken dat de grootste 
verantwoordelijkheid voor het aardgasvrij 

maken van woningen bij de landelijke 
overheid ligt. Eén op de vijf huiseigenaren 

denkt dat gemeentes een 
verantwoordelijkheid hierin hebben

De meeste huiseigenaren hebben wél 
behoefte om betrokken te worden. Er 

bestaat met name behoefte aan 
informatievoorziening

Tegenover de plannen van de gemeente is 
men meestal positief of neutraal. Een 
collectieve aanpak wordt genoemd als 

positief punt, terwijl onduidelijkheid en 
traagheid leiden tot een negatiever 

sentiment

Plannen bestaan met name uit het plaatsen 
van zonnepanelen, isolerend glas of een 

hybride warmtepomp en uit kleine 
energiebesparende maatregelen

Transitievisie warmte is vrij onbekend onder 
huiseigenaren, de helft heeft hier nog nooit 

van gehoord

Huiseigenaren geven hun gemeente vooral 
als tip om hen informatie te verschaffen en 

beter te betrekken bij de plannen

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
vormde duurzaamheid een belangrijk thema 
voor bijna vier op de tien huiseigenaren. Zij 

zijn positiever over de plannen van hun 
gemeente

Bijna de helft van de huiseigenaren is bereid 
tijd en geld te investeren in verduurzamen

Slechts een enkeling is goed bekend met de 
plannen van de gemeente. Wanneer hun 
wijk/buurt aan de beurt is, weten ook zij 

echter vaak niet goed te zeggen

Bijna één op de drie huiseigenaren maakt 
zich zorgen over de verduurzamingsplannen 
van hun gemeente. Zorgen gaan met name 

over de kosten, de snelheid en de 
beschikbare alternatieven

Om mee te gaan in de energietransitie, 
hebben huiseigenaren behoefte aan 

financiële ondersteuning van hun gemeente: 
een laag en duidelijk kostenplaatje, subsidie 

en een goede terugverdientijd

Snel van het aardgas af is voor de meeste 
huiseigenaren ondergeschikt aan 
investeringskosten en inspraak



CENTRALE PUNTEN VISIE

Gemeentes hebben hun burgers nog onvoldoende betrokken bij het opstellen van de Transitievisie Warmte, terwijl 

dit voor huiseigenaren wel belangrijk is.

> Verplicht afsluiten van het aardgas roept veel op bij huiseigenaren; zowel positief als negatief. De helft van de 

huiseigenaren is bereid om te investeren in verduurzaming, maar zij hebben hulp nodig bij de financiering.

> Men maakt zich vooral zorgen over de kosten, maar ook de traagheid waarmee alles gebeurt en de beschikbare 

alternatieven zijn onzekere factoren.

> Het voelt voor veel huiseigenaren niet goed om iets opgelegd te krijgen zonder dat je er zelf iets over te 

zeggen hebt en je het tegelijkertijd (grotendeels) zelf moet betalen.

> Huiseigenaren willen goed geïnformeerd worden en voldoende mogelijkheid krijgen om te participeren, omdat 

het hen allemaal aangaat. Gemeentes moeten in gesprek met hun bewoners; dat gebeurt momenteel nog veel 

te weinig. 

Gemeentes kunnen er beter voor kiezen burgers meer te betrekken bij de plannen en te kijken naar het zo laag 

mogelijk houden van de kosten, dan naar een versnelde aanpak.

> Hoewel de traagheid van sommige gemeentes zorgen oproept, is het niet aan te raden snelheid te verkiezen 

boven inspraak en kosten. 

> Huiseigenaren vinden het belangrijkst dat de kosten voor verduurzaming zo laag mogelijk gehouden worden 

en er subsidie vrij wordt gemaakt vanuit de gemeente. Daarnaast willen ze betrokken worden bij de plannen 

van hun gemeente. Versneld van het aardgas af is van ondergeschikt belang voor huiseigenaren.

In de oostelijke regio’s en in de randstad leeft de Transitievisie Warmte het meest en is men het best op de 

hoogte van de plannen van de gemeente

> In Nielsen 4 regio (Overijssel, Gelderland, Flevoland) heeft men al iets vaker gehoord van de Transitievisie 

Warmte; in Nielsen 1 is men het meest bekend met de plannen van de gemeente. In het Zuiden (Nielsen 5) en 

Westen (Nielsen 2) is de bekendheid het laagst.

> Gemeentes in de regio’s waar bekendheid lager is, kunnen leren hoe ze het in de regio’s waar de bekendheid 

hoger is hebben aangepakt. 
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KENNIS

DAT WONINGEN VAN HET AARDGAS AFGESLOTEN GAAN WORDEN, IS BIJ DE

MEESTE HUISEIGENAREN BEKEND. DE PLANNEN EN DE VERANTWOORDELIJKHEID

VAN DE GEMEENTE ZIJN VOOR VELEN NOG NIET HELDER
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ZES OP DE TIEN HUISEIGENAREN WETEN DAT ALLE WONINGEN VOOR 2050 AFGESLOTEN MOETEN WORDEN. 
SLECHTS EEN ENKELING WEET NIET DAT HET AARDGAS AFGESLOTEN GAAT WORDEN

6%

35%

59%

Wist je voor dit onderzoek dat alle huizen in Nederland in 2050 van het aardgas 

afgesloten moeten worden?

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

Ja

Ja, maar ik wist niet dat dit in 2050 gedaan moet zijn

Nee
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> 55-64 jarigen (62%) en 65 plussers (66%) zijn 

beter op de hoogte dan de jongere 

doelgroepen (18-25 jaar: 45% en 25 t/m 34 

jaar: 52%).



HUISEIGENAREN DENKEN DAT DE GROOTSTE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET AARDGASVRIJ MAKEN VAN

WONINGEN BIJ DE LANDELIJKE OVERHEID LIGT. EÉN OP DE VIJF HUISEIGENAREN DENKT DAT GEMEENTES EEN

VERANTWOORDELIJKHEID HIERIN HEBBEN

> Huiseigenaren uit Nielsen 1 (23%) en Nielsen 2 regio’s (21%), denken vaker 

dat er verantwoordelijkheid bij hun gemeente ligt dan huiseigenaren uit 

Nielsen 3 (19%), Nielsen 4 (19%) en Nielsen 5 (18%). 

> Jongeren (18-24 jaar) schrijven relatief het meeste verantwoordelijkheid toe 

aan de gemeentes (27%); 65-plussers het minst (17%).
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21%

54%

24%

Deel van de totale verantwoordelijkheid die de gemeente krijgt 

volgens huiseigenaren

Basis: huiseigenaren, exclusief ‘weet niet’ (n=1.283)

51-100% van de totale

verantwoordelijkheid

26%-50% van de totale

verantwoordelijkheid

1-25% van de totale

verantwoordelijkheid

Geen verantwoordelijkheid

19%

54%

16%

10%

Bij wie denk jij dat de verantwoordelijkheid ligt om huizen van 

het aardgas af te sluiten? 

Gemiddelde verantwoordelijkheid per partij

Basis: huiseigenaren, exclusief ‘weet niet’ (n=1.283)

Gemeentes Landelijke overheid Huiseigenaren Bedrijven



DE TRANSITIEVISIE WARMTE IS VRIJ ONBEKEND ONDER HUISEIGENAREN, DE HELFT HEEFT HIER NOG NOOIT VAN

GEHOORD

52%

41%

8%

In hoeverre had je voor dit onderzoek al eens gehoord van de Transitievisie Warmte?

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

Goed mee bekend

Wel eens van gehoord, maar weet niet precies wat het inhoudt

Nog nooit van gehoord
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> Een grotere groep huiseigenaren van 18 t/m 

24 jaar was voorheen al goed bekend met de 

Transitievisie Warmte (17%) dan 45-jarigen en 

ouder (7%).



SLECHTS EEN ENKELING IS GOED BEKEND MET DE PLANNEN VAN HUN GEMEENTE. WANNEER HUN WIJK/ BUURT

AAN DE BEURT IS, WETEN OOK ZIJ ECHTER VAAK NIET GOED TE ZEGGEN
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43%

17%
26%

2%

34%

Elektrische

oplossingen, zoals

een warmtepomp

Hernieuwbaar gas,

zoals groen gas of

biogas

Collectief systeem,

zoals warmtenet of

stadsverwarming

Anders, namelijk... Weet ik niet

Naar welke alternatieve warmtevoorziening(en) wordt er in jouw wijk of buurt 

waarschijnlijk overgeschakeld?

Basis: huiseigenaren bekend met plannen van de gemeente (n=423)

72%

24%

4%

In hoeverre ben je bekend wat de plannen 

van jouw gemeente inhouden voor jouw 

buurt of wijk?

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

Goed mee bekend

Enigszins mee bekend

Niet mee bekend

3%

15% 14%
9%

59%

Binnen nu en 2025 Tussen 2026 en

2030

Tussen 2031 en

2040

Tussen 2041 en

2050

Weet ik niet

Wanneer gaat jouw buurt of wijk van het aardgas af?

Basis: huiseigenaren bekend met plannen van de gemeente (n=423)



BETROKKENHEID

DE MATE WAARIN HUISEIGENAREN BETROKKEN WORDEN DOOR HUN GEMEENTE

BIJ DE WARMTETRANSITIE IS LAAG, TERWIJL DE WENS OM BETROKKEN TE

WORDEN ER WEL IS. ER BESTAAT MET NAME BEHOEFTE OM GEÏNFORMEERD TE

WORDEN
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HUISEIGENAREN WORDEN WEINIG BETROKKEN BIJ DE PLANNEN VAN HUN GEMEENTE OM HET AARDGAS AF TE

KOPPELEN

5% 27% 29% 31% 8%

In hoeverre ben je betrokken door jouw gemeente bij het maken van de plannen om van het aardgas af te gaan?

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

Zeer goed betrokken Goed betrokken Niet goed/ niet slecht betrokken Slecht betrokken Zeer slecht betrokken Weet ik niet
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DE MEESTE HUISEIGENAREN HEBBEN WÉL BEHOEFTE OM BETROKKEN TE WORDEN. ER BESTAAT MET NAME

BEHOEFTE AAN INFORMATIEVOORZIENING

* Door een fout in de antwoordcategorieën tijdens de eerste helft van de dataverzameling, zijn slechts de antwoorden van de helft van steekproef bruikbaar voor analyse. De resultaten op deze 

vragen zijn apart terug gewogen naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau en daarom representatief voor het totaal.

18

85%

36%

15%

5%

2%

Ik wil informatie ontvangen over de plannen

van de gemeente

Ik wil mijn mening geven door bijvoorbeeld

te stemmen over belangrijke beslissingen

Ik wil meedoen met (interactieve)

bijeenkomsten

Ik wil een voortrekkersrol hebben binnen

mijn gemeente om buurtbewoners mee te

krijgen in de transitie

Anders, namelijk...

Op welke manier zou je betrokken willen worden bij de plannen van 

jouw gemeente om van het aardgas af te gaan?

Basis: huiseigenaren met behoefte aan betrokkenheid (n=497)*

16% 50% 28% 6%

In hoeverre heb je behoefte om betrokken te worden bij de 

plannen van jouw gemeente om van het aardgas af te gaan?

Basis: huiseigenaren (n=750)*

Veel behoefte Enigszins behoefte Geen behoefte Weet ik niet
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> Gemeentelijk referendum dat 
bindend is (liefst landelijk!).

> Ze zouden 'best practices' 
moeten verzamelen en 
inwoners daar een stem in 
moeten geven.

> Online enquêtes.



HUISEIGENAREN GEVEN HUN GEMEENTE VOORAL ALS TIP OM MET HEN TE COMMUNICEREN, HEN INFORMATIE TE

VERSCHAFFEN EN BETER TE BETREKKEN BIJ HET MAKEN VAN DE PLANNEN
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Daarnaast geven huiseigenaren als tip dat gemeentes de kosten zo laag 

mogelijk moeten houden.

> Zorg ervoor dat de kosten voor de normale burger zo laag mogelijk blijft.

> Duidelijk wat het kost en wat de gemeente hierin kan betekenen voor 

subsidie

> Houd de prijzen laag en stimuleer door subsidies te geven.

> Transparantie over de kosten.

> Zo min mogelijk kosten voor huiseigenaren.

Sommige huiseigenaren zien het liefst dat hun gemeente volledig afziet van 

de plannen.

> Een tip voor de gemeente: zeggen tegen de regering dat deze plannen 

onhaalbaar en onrealistisch zijn. Eerst goed zorgen voor voldoende 

andere energie: Kern, wind en zonne-energie en dan pas eventueel van 

het gas af.

> Hou hier mee op! Het is allemaal zinloos want de klimaatsopwarming 

stopt echt niet bij 2 graden.

> Nee! Iedereen moet zelf beslissen wat ze willen. De meeste mensen 

kunnen deze waanzin niet betalen.

> Negeer het idiote plan om van het aardgas af te gaan en kom in verzet. 

In België en Duitsland krijg je subsidie als je aan het aardgas gaat en wij 

moeten tienduizenden euro's investeren per huishouden om er vanaf te 

gaan. Hoe gek kun je als land zijn.

Huiseigenaren willen tegen hun gemeente zeggen dat ze hen beter moeten 

informeren over en betrekken bij de plannen.

> Communiceren met de buurt, bijvoorbeeld d.m.v. flyers en website.

> Buurtgespreksgroepen, adviseurs uit eigen buurt.

> Bijeenkomsten organiseren bijvoorbeeld regiobeurzen.

> Actief en vroegtijdig informeren. Mee laten denken/praten.

> Begin met te vertellen wat de plannen überhaupt zijn.

> Betere informatievoorziening en bewoners benaderen on mee te 

denken/ te participeren.

> Duidelijke informatie voor de inwoners van de gemeente.

> Een huis-aan-huis brief met daarin de datum van een 

voorlichtingsavond en de mogelijkheid je aan te melden als je mee wil 

denken.

> Eigen fb-pagina oprichten en op social media mensen informeren.

> Informatieavonden organiseren. Adverteren in plaatselijk blad wat de 

bedoeling is en wat bewoners zelf al kunnen doen.

> Meer communiceren over de plannen die zij maken.

> Meer praten met de bewoners.

> Organiseer bijeenkomsten om plannen te verduidelijken en maak 

gebruik van social media om de plannen te verspreiden.

> Transparantie over plannen, investeringen en te behalen resultaten.

> Voorlichting, inzage in mogelijkheden, techniek en kosten, mee kunnen 

overleggen en beslissen, keuze hebben uit mogelijkheden.
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HOUDING

DE HOUDING VAN HUISEIGENAREN OVER HET VERPLICHT AFSLUITEN VAN HET

AARDGAS EN DE PLANNEN VAN DE GEMEENTE LOOPT STERK UITEEN
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DE HOUDING VAN HUISEIGENAREN OVER HET VERPLICHT AFSLUITEN VAN HET AARDGAS IS VERDEELD. MEN IS

NEGATIEF VANWEGE DE HOGE INVESTERINGSKOSTEN EN POSITIEF VANWEGE DE VOORDELEN VOOR HET MILIEU
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9% 24% 34% 16% 12% 4%

Hoe sta je er tegenover dat jouw woning in de toekomst verplicht van het aardgas afgesloten 

wordt?

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

Zeer positief Positief Neutraal Negatief Zeer negatief Weet ik niet

Men is vooral positief omdat het afsluiten van het aardgas goed is voor het 
milieu en het behalen van de klimaatdoelen
> Belangrijke stap voor het klimaat. We moeten van de fossiele brandstoffen 

af anders gaat het mis. Dus hoe eerder hoe beter. Het zal wel gedoe en 
kosten geven maar dat heb ik er voor over.

> Aardgas is niet goed voor het milieu, het winnen ervan brengt schade toe 
aan de omgeving. Het is schaars en duur.

Daarnaast wordt gas gezien als duur en wil men onafhankelijk zijn van 
Rusland
> Gas is duur, komt deels uit Rusland, er zijn betere energiebronnen: weg 

ermee.
> Ik wil van Russische gas af!

Sommige huiseigenaren vinden het verplichten noodzakelijk 
> Zonder verplichting komt het nooit voor elkaar.

Men is vooral negatief omdat men vreest voor de hoge investeringskosten
> Ik ben bang dat de kosten erg hoog worden voor de nieuwe 

warmte/energiebron.
> Wie gaat dat betalen? Ik heb er het geld er niet voor.

Daarnaast stuit het verplichten sommige huiseigenaren tegen de borst
> Betutteling van de staat zoals ze alles willen bepalen.
> Ben niet meer baas over mijn eigen huis.
> Ik vind het niet oké dat een ander beslist dat ik van het gas af moet.

Ook vindt een groep de beschikbare alternatieven nog onvoldoende en ziet 
men aardgas al als een groene energiebron 
> Aardgas is een zeer schone bron van energie en Nederland heeft een 

fijnmazig netwerk voor de distributie.
> Aardgas is juist een redelijke schone energiebron. Hier in Nederland ervan 

af...in Duitsland krijgen mensen subsidie om er juist op te gaan??
> Geen goede alternatieven beschikbaar voor een redelijke prijs.

> Huiseigenaren van 45 jaar en ouder zijn 

negatiever over het verplicht afsluiten van 

het aardgas (45-54: 32%, 55-64: 36%, 

65+: 34%) dan huiseigenaren tot 45 jaar 

(18-24: 13% (zeer) negatief, 25-34: 16%, 

35-44: 22%). 



TEGENOVER DE PLANNEN VAN DE GEMEENTE IS MEN MEESTAL POSITIEF OF NEUTRAAL. EEN COLLECTIEVE

AANPAK WORDT GENOEMD ALS POSITIEF PUNT, TERWIJL ONDUIDELIJKHEID EN TRAAGHEID LEIDEN TOT EEN

NEGATIEVER SENTIMENT
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3%
5%

11%

39%

34%

8%

Hoe sta je tegenover de plannen van jouw gemeente om 

jouw wijk of buurt aardgasvrij te maken?

Basis: huiseigenaren bekend met plannen (n=423)

Zeer positief

Positief

Neutraal

Negatief

Zeer negatief

Weet ik niet

Huiseigenaren die positief zijn over de plannen van de gemeente, vinden het 
goed om verduurzaming gezamenlijk, als collectief, aan te pakken. De 
gemeente wordt daarbij gezien als bemiddelaar
> Goed georganiseerd om niet alleen als individu hierover een beslissing te 

maken, maar voor een hele groep.
> Je kunt dit niet alleen, daar heb je wel hulp van de gemeente bij nodig, of 

dat er iets van subsidie komt om het betaalbaar te maken.
> De gemeente geeft aan dit met de bewoners te doen, dus hopelijk geen 

'dwang’.
> Goed dat de plannen collectief bedacht worden.

Sommigen benoemen als positief punt dat er al concrete stappen zijn gezet in 
hun gemeente
> Proberen mensen te informeren en zelf al initiatief te laten nemen door 

warmtepompen.
> Er is een vrij grote werkgroep die zich met e.e.a. bezighoudt.

Onduidelijkheid over de plannen en traagheid leiden tot een negatief sentiment 
onder huiseigenaren
> Er is teveel onduidelijk waardoor je niet al zelf aan de slag kan met 

maatregelen in lijn van wat gaat komen, en het duurt te lang. We wonen op 
een grensgebied waar een warmtenet komt voor 2034 en een gebied waar 
alles nog onduidelijk is en pas uiterlijk in 2050 van het gas af is. Daar valt 
zelf niet op te plannen.

> Gemeente is erg traag.
> Heeeel weinig respons van de gemeente zelf, na  ruim 2 jaar een e-mail 

gekregen voor zonnepanelen heel veel gemiste kansen.

> Huiseigenaren tot 45 jaar zijn positiever over de plannen van de 

gemeente (18-24: 51%, 25-34: 51%, 35-44: 52%) dan 65-

plussers (30%).
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TIJDENS DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN, VORMDE DUURZAAMHEID EEN BELANGRIJK THEMA VOOR BIJNA VIER

OP DE TIEN HUISEIGENAREN. ZIJ ZIJN POSITIEVER OVER DE PLANNEN VAN HUN GEMEENTE
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5%

6%

11%

40%

30%

8%

In hoeverre was duurzaamheid belangrijk of onbelangrijk bij het 

bepalen op welke partij je ging stemmen?

Basis: huiseigenaren die gestemd hebben bij de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 (n=1.249)

Zeer belangrijk

Belangrijk

Niet belangrijk, niet onbelangrijk

Onbelangrijk

Zeer onbelangrijk

Weet ik niet, geen mening

11%

4%

50%

7%

26%

44%

7%

18%

3%

22% 4%

Duurzaamheid was

(zeer) belangrijk

bij stem (n=182)

Duurzaamheid was

(zeer) onbelangrijk

bij stem (n=45)

Hoe sta je tegenover de plannen van jouw gemeente om jouw 

wijk of buurt aardgasvrij te maken?

Basis: huiseigenaren die gestemd hebben bij de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 en bekend zijn met de plannen 

van de gemeente (n=423)

Helemaal eens Mee eens Neutraal

Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet



BIJNA EEN OP DE DRIE HUISEIGENAREN MAAKT ZICH ZORGEN OVER DE VERDUURZAMINGSPLANNEN VAN HUN

GEMEENTE. ZORGEN GAAN MET NAME OVER DE KOSTEN, DE SNELHEID EN DE BESCHIKBARE ALTERNATIEVEN

13%

8%

21%

37%

17%

3%

In hoeverre ben je het eens met onderstaande stelling?

Ik maak mij zorgen over de plannen van mijn gemeente om te 

verduurzamen

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

Helemaal oneens

Oneens

Niet eens, niet oneens

Eens

Helemaal eens

Weet ik niet, geen mening

Waar maak jij je zorgen over?

Basis: huiseigenaren die zich zorgen maken 
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Grootste bron van zorg onder huiseigenaren zijn de kosten voor het 
verduurzamen van de woning
> Wie gaat dat betalen?
> Dat de kosten verhaald worden op de inwoners.
> Dat de prijs hiervan bij de burger terecht komt. Wat gebeurt er als ik het niet 

kan betalen?
> Dat ik in de schuld kom te zitten en niet meer normaal zal kunnen leven.
> Ik kan me dit financieel niet veroorloven, maar word wel verplicht.

Sommige huiseigenaren hebben weinig vertrouwen in de plannen van hun 
gemeente, vinden deze onduidelijk, hebben nog niks gehoord of denken dat 
het te langzaam gaat
> Meestal duurt het lang en wordt het niet goed uitgevoerd.
> Het komt allemaal zo langzaam van de grond.
> Het is volstrekt onduidelijk wat de plannen zijn.
> Geen info gekregen, geen vertrouwen in de gemeente.
> Ik heb nog heel weinig berichten hierover gezien van de gemeente.

Daarnaast maakt men zich zorgen over het gebrek aan inspraak en de 
verplichting die wordt opgedrongen
> Dat het opgelegd wordt zonder overleg of tegemoetkoming kosten.
> Betrek burgers erbij, maar dat gebeurt dus niet, het wordt opgelegd!
> Dwang om dit te doen.
> Meestal vragen ze de burgers niet wat ze willen en doen maar gewoon.

> Huiseigenaren tot en met 44 jaar maken zich meer zorgen om de 

plannen van de gemeente om te verduurzamen dan 

huiseigenaren van 45 jaar en ouder. 



DE HOUDING TEN OPZICHTE VAN HET AFSLUITEN VAN HET AARDGAS EN DE PLANNEN VAN DE GEMEENTES

VERSCHILLEN NIET TUSSEN DE REGIO’S
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Nielsen 1
(3 grote steden plus 

randgemeenten)

Nielsen 2
(Noord-Holland, Zuid-

Holland en Utrecht)
Nielsen 3 (Groningen, 
Friesland en Drenthe)

Nielsen 4
(Overijssel, Gelderland en 

Flevoland

Nielsen 5
(Zeeland, Noord-Brabant 

en Limburg)

n=138 n=474 n=175 n=300 n=145

Verplicht van het 
aardgas af*

33% 33% 33% 36% 32%

Plannen gemeente voor 
eigen buurt/ wijk**

46% 39% 44% 48% 37%

Houdig per regio 

% (zeer) positief

* Volledige stelling: Hoe sta je ertegenover dat jouw woning in de toekomst verplicht van het aardgas afgesloten wordt?

** Volledige stelling: Hoe sta je tegenover de plannen van jouw gemeente om jouw wijk of buurt aardgasvrij te maken?
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SNEL VAN HET AARDGAS AF IS VOOR DE MEESTE HUISEIGENAREN ONDERGESCHIKT AAN LAGE

INVESTERINGSKOSTEN EN INSPRAAK

20%

62%

18%

Als je zou moeten kiezen tussen snel van het aardgas af of veel 

inspraak bij de plannen van de gemeente, wat heeft dan jouw 

voorkeur?

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

Sneller van het aardgas af met minder inspraak

Minder snel van het aardgas af met meer inspraak

Weet ik niet

9%

78%

12%

Als je zou moeten kiezen tussen snel van het aardgas af of lage 

investeringskosten, wat heeft dan jouw voorkeur?

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

Sneller van het aardgas af met hogere kosten

Minder snel van het aardgas af met lagere kosten

Weet ik niet
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GEDRAG

EEN REDELIJK DEEL VAN DE HUISEIGENAREN IS VAN PLAN ZIJN WONING

ENERGIEZUINIGER TE MAKEN OP KORTE TERMIJN EN IS BEREID OM GELD EN TIJD

HIERIN TE INVESTEREN
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TWEE DERDE VAN DE HUISEIGENAREN GEEFT AAN DAT DE WONING DUURZAMER KAN WORDEN GEMAAKT; DE

HELFT VAN HEN HEEFT HIER PLANNEN VOOR OP KORTE TERMIJN

> Huiseigenaren uit Groningen, 

Friesland en Drenthe (Nielsen 3) 

zijn vaker van plan om hun woning 

te gaan verduurzamen binnen twee 

jaar (39%) dan huiseigenaren uit de 

randstad (Nielsen 1, 26%). 

> Onder 65-plussers is er een 

grotere groep die aangeeft dat de 

woning al heel energiezuinig is en 

er geen verbeteringen mogelijk 

zijn (33%).
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19%

34%

34%

9%

4%

Mijn woning is al heel zuinig, er zijn geen verdere

verbeteringen mogelijk

Mijn woning kan energiezuiniger gemaakt worden, en ik

ben van plan dit te gaan doen binnen 2 jaar

Mijn woning kan energiezuiniger gemaakt worden, maar ik

ben niet van plan dit te gaan doen binnen 2 jaar

Mijn woning is niet zuinig, maar ik heb niet de mogelijkheid

om het energiezuiniger te maken

Ik weet het niet

In welke mate is jouw woning energiezuinig of heb je plannen om je woning energiezuiniger te 

maken?

Basis: huiseigenaren (n=1.504)
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PLANNEN BESTAAN MET NAME UIT HET PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN, ISOLEREND GLAS OF EEN HYBRIDE

WARMTEPOMP EN UIT KLEINE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

> Huiseigenaren in de noordelijke provincies 

(Nielsen 3) denken het vaakst aan het volledig 

afsluiten van het gas (22%) en het installeren 

van een zonneboiler (19%).

> In Overijssel, Gelderland en Flevoland (Nielsen

4) wordt vaker gedacht aan kleine 

energiebesparende maatregelen (35%). 
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44%

26%

23%

21%

19%

19%

18%

17%

15%

14%

10%

1%

3%

Zonnepanelen

Isolerend glas

Kleine energiebesparende maatregelen

Hybride warmtepomp

Vloerisolatie

Spouwmuurisolatie

Dakisolatie

Advies van energiedeskundige

Gas afkoppelen

Elektrische warmtepomp

Zonneboiler

Geen van deze maatregelen

Weet ik niet

Je hebt aangegeven dat je van plan bent om je woning energiezuiniger te maken. Welke 

plannen heb je?

Basis: huiseigenaren met plannen binnen 2 jaar (n=504)



BIJNA DE HELFT VAN DE HUISEIGENAREN IS BEREID TIJD EN GELD TE INVESTEREN IN VERDUURZAMEN; MET NAME

IN DE NOORDELIJKE PROVINCIES IS MEN HIERTOE BEREID

6% 42% 30% 12% 7% 3%

Ik ben bereid om tijd en geld te

investeren in het verduurzamen

van mijn woning

In hoeverre ben je het eens met onderstaande stelling?

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens Weet ik niet, geen mening

> Huiseigenaren uit Groningen, Friesland en 

Drenthe (Nielsen 3) zijn vaker bereid om tijd 

en geld te investeren (52%) in het 

verduurzamen van hun woning dan 

huiseigenaren in de randstad (Nielsen 1; 40%).

> Huiseigenaren in Noord en Zuid-Holland en 

Utrecht (Nielsen 2) zijn het vaakst niet bereid 

om te investeren in verduurzaming (23% is hier 

niet toe bereid, ten opzichte van 14% in 

Nielsen 3 regio).

> Huiseigenaren uit Nielsen 1 (randstad) weten 

vaak nog niet of ze hier toe bereid zijn of zijn 

neutraal (41%).

> Jongere huiseigenaren (<44 jaar: 55%) zijn 

vaker bereid tot het investeren van tijd en geld 

dan ouderen (65+: 38%)
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2%

3%

6%

15%

20%

21%

32%

37%

39%

40%

41%

43%

49%

61%

Ik heb niets nodig van mijn gemeente

Anders, namelijk …

Weet ik niet

...mij tegen goede voorwaarden geld laat lenen voor het nemen van de maatregelen

...mij inzicht geeft in hoeverre ik mijn huis moet isoleren om van het aardgas af te kunnen

...mij betrekt in de plannen die ze hebben en ik mee kan praten over de maatregelen in mijn wijk

...mij duidelijke informatie en advies geeft over wat slimme maatregelen zijn

...mij snel duidelijkheid geeft over wat aardgasvrij voor mijn huis betekent

...mij ontzorgt, zodat het mij geen gedoe geeft

...mij snel duidelijkheid geeft over wanneer mijn wijk van het aardgas af gaat

...ervoor zorgt dat ik de investeringskosten terugverdien door een lagere maandelijkse energierekening

...subsidie verleent voor isolatiemaatregelen

...mij snel duidelijkheid geeft over wat de kosten zullen zijn om van het aardgas af te gaan

...de kosten zo laag mogelijk houdt

Wat heb je van jouw gemeente nodig om van het gas af te gaan? Dat mijn gemeente…

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

OM MEE TE GAAN IN DE ENERGIETRANSITIE, HEBBEN HUISEIGENAREN BEHOEFTE AAN FINANCIËLE

ONDERSTEUNING VAN HUN GEMEENTE: EEN LAAG EN DUIDELIJK KOSTENPLAATJE, SUBSIDIE EN EEN GOEDE

TERUGVERDIENTIJD
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> Dat de gemeente de volledige kosten betaalt als 
de gemeente wil dat ik van het aardgas af ga.

> Geld. Heel veel geld.
> Ik vind dat de gemeente het moet regelen en 

betalen.
> Waterstof mogelijkheden.
> Dat mijn gemeente de VVE aanmoedigt om te 

investeren in duurzaamheid.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING
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Methode
> Online kwantitatief onderzoek

> 28 vragen

> Invulduur: 7,5 minuten

Doelgroep & steekproef
> Doelgroep: huiseigenaren met een 

woning aangesloten op het 

aardgas

> Representatief naar geslacht, 

leeftijd, opleidingsniveau en 

Nielsenregio

> Representativiteit bereikt door 

quotering en weging van de bruto 

steekproef.

> Referentiedata: Gouden Standaard 

2021

> Steekproefkader: online 

consumentenpanel Panelclix

Veldwerk
> Vragenlijst ingevuld: 3.103 

deelnemers, waarvan 1.531 

binnen doelgroep (maximale 

marge is 3% bij 95% 

betrouwbaarheid)

> Dataverzameling: 28 maart 2022 

tot en met 11 april 2022

> Respons: 18%



100%

56%
48%

Nederland algemeen 18+ Eigenaar koopwoning Aangesloten op aardgas

Doelgroep binnen populatie huiseigenaren
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46% VAN DE NEDERLANDSE POPULATIE (18+) VALT BINNEN DE DOELGROEP VAN DIT ONDERZOEK
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(n=3.106) (n=1.730) (n=1.504)
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Leeftijd

11%

16%

15%

18%

17%

24%

18 t/m 24 jaar

25 t/m 34 jaar

35 t/m 44 jaar

45 t/m 54 jaar

55 t/m 64 jaar

65 jaar en ouder

Opleidingsniveau

27%

42%

31%

Laag

Middel

Hoog

Geslacht

Mannen

51%

Vrouwen

49%



PROFIEL DEELNEMERS

36

B
IJ

L
A

G
E

N

Stemgedrag gemeenteraadsverkiezingen ‘22

25%

11%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

17%

7%

Lokale partij

VVD

GroenLinks

CDA

D66

PvdA

Anders

PVV

ChristenUnie

SP

Partij voor de Dieren

SGP

Ik heb niet gestemd

Zeg ik liever niet

Op welke partij heb je tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 of 16 maart 

2022 gestemd?

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

Regio

14%

29%

11%

20%

26%

Nielsen 1: 3 grote steden plus randgemeenten

Nielsen 2: Noord-Holland, Zuid-Holland en

Utrecht

Nielsen 3: Groningen, Friesland en Drenthe

Nielsen 4: Overijssel, Gelderland en Flevoland

Nielsen 5: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
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0%

1%

2%

11%

15%

17%

22%

32%

Woonboot

Anders

Boven- of

benedenwoning

Appartement / flat

Hoekwoning

Vrijstaand huis

Twee onder één kap

Tussenwoning /

rijtjeshuis

Welke omschrijving past het beste bij 

jouw woning?

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

17%

80%

4%

Is er sprake van een VVE? 

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

VVE Grondgebonden Weet niet

33%

2%

3%

5%

8%

18%

16%

16%

Weet ik niet

G

F

E

D

C

B

A

Welk energielabel heeft jouw woning?

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

21%

39%

36%

4%

Heeft de stijging van energieprijzen tot nu 

toe invloed gehad op je maandelijkse lasten?

Basis: huiseigenaren (n=1.504)

Veel invloed Enigszins invloed

Geen invloed Weet ik niet
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Respons

> In totaal hebben 1.531 

Nederlandse huiseigenaren 

aangesloten op het aardgas de 

vragenlijst helemaal ingevuld. 

> Er zijn vanaf 28 maart 2022 

18.800 uitnodigingen voor het 

onderzoek verstuurd.

> De respons bedraagt 18%.

Omschrijving Aantal 

Aantal uitnodigingen (bruto steekproef) 18.800

Gestart met vragenlijst 4.334

Uitgescreend (geen doelgroep) 256

Uitgescreend (quotum vol) 907

Afgehaakt 57

Uitgescreend (niet goed ingevuld) 11

Gekwalificeerde deelnemers (netto steekproef) 3.103

Gekwalificeerd deelnemers binnen doelgroep 1.531
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Weging

> In de tabel zijn de 

wegingsvariabelen terug te vinden 

met een overzicht van de 

aantallen voor en na weging van 

de bruto steekproef. 

> Als referentiebestand hebben we 

gebruik gemaakt van de Gouden 

Standaard, editie 2021.

Geslacht en leeftijd Ongewogen n Gewogen n

Opleidingsniveau

Man Laag Middel Hoog Laag Middel Hoog

18 t/m 24 jaar 19 92 17 46 107 19

25 t/m 34 jaar 28 119 101 35 116 100

35 t/m 44 jaar 45 97 93 45 94 89

45 t/m 54 jaar 65 120 97 63 118 93

55 t/m  64 jaar 72 110 83 70 109 84

65 jaar en ouder 118 134 99 118 129 97

Vrouw

18 t/m 24 jaar 19 102 29 34 105 28

25 t/m 34 jaar 28 101 124 27 99 120

35 t/m 44 jaar 39 92 105 39 89 102

45 t/m 54 jaar 67 126 88 65 122 88

55 t/m 64 jaar 90 113 70 87 109 68

65 jaar en ouder 219 114 65 211 114 64
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