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Via deze memo wil ik u graag informeren over het onderzoek dat is uitgevoerd door
PON naar de houding en het gedrag van de Brabanders ten opzichte van de
energietransitie.
In het Uitvoeringsprogramma Energie hebben wij op het gebied van draagvlak voor
de energietransitie de volgende doelen gesteld:
• 100.000 Brabanders doen actief mee via energiecoöperaties, NOMrenovatie eigen woning, buurkracht, etc.
• 500.000 Brabanders hebben geïnvesteerd in opwekking van duurzame
energie.
In 2016 hebben wij aan PON opdracht gegeven om een ‘nulmeting’ uit te voeren
van de houding van Brabanders.
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Dit is een tussenmeting om vast te stellen of onze doelen op dit gebied, zoals
geformuleerd in het Uitvoeringsprogramma Energie, nog binnen bereik zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat 5% van de respondenten deelneemt aan een
energiecoöperatie. Dat komt overeen met 130.000 inwoners.
Uit het onderzoek blijkt ook dat 18% van de mensen zonnepanelen heeft, 6% een
zonneboiler, 3% een warmtepomp. Rekening houdend met een beperkte overlap
heeft circa 24% geïnvesteerd in de opwekking van duurzame energie. 24% van de
Brabantse bevolking is 600.000.
Het Brabantpanel dat hiervoor is ondervraagd is een representatieve afspiegeling
van de Brabantse bevolking. De uitkomst van het onderzoek is op enkele punten wel
gunstiger dan wij hadden verwacht, zodat de representativiteit op dit gebied
mogelijk niet 100% is. Aan de andere kant zijn opties als deelname in winddelen of
een postcoderoos investering niet in de vragenlijst meegenomen.
Onze conclusie is dat wij goed op weg zijn om de doelen op het gebied van
betrokkenheid van de Brabanders te realiseren.

Met vriendelijke groet,
M.J.G. Spierings
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