Friese Energie
V000

Friese Energie
In de Klimaatwet stelt Nederland zich tot doel om in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% te hebben
verminderd ten opzichte van 1990. De voorgestelde klimaatmaatregelen raken aan het wonen, werken en
leven van burgers. In deze vragenlijst zijn wij benieuwd naar uw kijk op klimaatverandering en de
energietransitie.
Het is niet mogelijk om terug te bladeren. Leest u rustig de vragen en geef het antwoord dat het eerst bij u
opkomt.

V001

Wat zijn volgens u de drie belangrijkste onderwerpen waar onze samenleving op dit
moment aandacht aan moet besteden?
Onderwijs
Inrichting van de openbare ruimte
Politiek en bestuur (overheid)
Inkomen en economie
Criminaliteit en veiligheid
Vrijheden
Immigratie en integratie
Energie en klimaat
Gezondheids- en ouderenzorg
Internationaal/NL in de wereld
Cultuur en tradities
Mobiliteit, verkeer en vervoer
Werkgelegenheid
Samenleven en normen en waarden
Sociaal stelsel/verzorgingsstaat
Jeugd en gezin
Weet ik niet/geen mening

V002A

In welke mate maakt u zich zorgen over klimaatverandering?
1 betekent 'helemaal geen zorgen', 10 betekent 'veel zorgen'.
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Helemaal geen
zorgen

Veel zorgen

In welke mate vindt u het onbelangrijk of belangrijk om klimaatverandering tegen
te gaan?
1 betekent 'heel onbelangrijk', 10 betekent 'heel belangrijk'.
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Heel belangrijk

In welke mate ziet u zichzelf als een milieuvriendelijk persoon?
1 betekent 'helemaal niet', 10 betekent 'in zeer sterke mate'.
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V004

Hoe onbelangrijk of belangrijk zijn de volgende waarden voor u?
1 betekent dat de waarde niet belangrijk is, 8 betekent dat de waarde uiterst belangrijk is voor u.

1
Eenheid met de natuur (je verbonden
voelen met de natuur)
Gelijkheid (gelijke kansen voor iedereen)
Ambitieus (hardwerkend, strevend)
Plezier (genot, vervulling van verlangens)
Respect voor de aarde (in harmonie leven
met andere soorten)
Rijkdom (materiële bezittingen, geld)
Macht (controle over andere mensen,
dominantie)
Een vreedzame wereld (vrij van oorlog,
conflict)
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V005

Met fossiele energiebronnen bedoelen we steenkool, olie en gas. Met niet-fossiele energiebronnen bedoelen we
bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en aardwarmte.
De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele energie naar hernieuwbare energie.

In welke mate bent u het oneens of eens met de volgende stellingen?
Niet
Weet ik
Helemaal
oneens,
Helemaal
Oneens
Eens
niet/geen
oneens
niet
eens
mening
eens
Het is mogelijk om zonder fossiele
energiebronnen aan de
energiebehoefte van de
maatschappij te voldoen
Ik zie de noodzaak van duurzame
energiebronnen niet zo
Er is nog steeds niet overtuigend
aangetoond dat het gebruik van
fossiele energiebronnen grote
invloed heeft op het klimaat
Nederland moet het gebruik van
fossiele energiebronnen
verminderen
Vervanging van fossiele
energiebronnen door duurzame
energiebronnen is noodzakelijk om
klimaatverandering te verminderen

V006

Hoe negatief of positief bent u over of is uw indruk van het opwekken van energie
uit de volgende energiebronnen?
Het opwekken van ...
Niet
Weet ik
Heel
negatief,
Heel
Negatief
Positief
niet/geen
negatief
niet
positief
mening
positief
... energie door middel van
zonneparken
... energie door middel van
windmolens op land
... energie door middel van
windparken op zee
... energie uit biomassa (bestaat
uit allerlei organische materialen,
zoals hout, gft-afval, mest)
... energie door middel van
zonnepanelen op daken
... kernenergie
... energie uit
aardwarmte/geothermie
... energie door middel van
windparken op land

V007

Windmolens op land in Fryslân zijn ...
... altijd onacceptabel
... soms (on)acceptabel
... altijd acceptabel

V008

Windmolens op land in Fryslân zijn acceptabel als ...
Vinkt u de twee belangrijkste aspecten aan.

... ze in afgelegen gebieden worden geplaatst
... ze niet verspreid worden geplaatst, maar in windparken
... de omwonenden een deel van de opbrengst ontvangen
... omwonenden gebruik kunnen maken van de opgewekte energie
... ze helpen de klimaatdoelen te behalen
... ze goed in het landschap passen
... omwonenden tijdig worden betrokken bij de plan- en besluitvorming
... de overlast voor omwonenden beperkt is
... ze niet in windparken, maar verspreid worden geplaatst

V009

Zonneparken in Fryslân zijn ...
... altijd onacceptabel
... soms (on)acceptabel
... altijd acceptabel

V010

Zonneparken in Fryslân zijn acceptabel als ...
Vinkt u de twee belangrijkste aspecten aan.

... ze goed in het landschap passen
... ze in afgelegen gebieden worden geplaatst
... ze helpen de klimaatdoelen te behalen
... omwonenden gebruik kunnen maken van de opgewekte energie
... de overlast voor omwonenden beperkt is
... omwonenden tijdig worden betrokken bij de plan- en besluitvorming
... de omwonenden een deel van de opbrengst ontvangen

V011

In welke mate bent u het oneens of eens met de volgende stellingen?
Niet
Weet ik
Helemaal
oneens,
Helemaal
Oneens
Eens
niet/geen
oneens
niet
eens
mening
eens
Klimaatdoelen en de
energietransitie mogen niet ten
koste gaan van het landschap
Ingrepen in het Friese landschap
zijn niet wenselijk, maar wel
onvermijdelijk in de energietransitie
Klimaatdoelen en de
energietransitie zijn ondergeschikt
aan behoud van het Friese
landschap
De ruimte in Fryslân moet volop
worden benut voor het behalen van
de klimaatdoelen
Ik voel mij verbonden met het
Friese landschap

V012

Het kabinet heeft besloten dat in 2050 alle woningen aardgasvrij moeten zijn.

Heeft u hierover iets gehoord, gezien of gelezen?
Nee, ik wist dit niet
Ik heb dit zijdelings meegekregen
Ja, ik ben hiervan goed op de hoogte

V013

Het kabinet heeft besloten dat in 2050 alle woningen aardgasvrij moeten zijn.

Heeft u informatie ontvangen over wat dit besluit voor u en uw energievoorziening
betekent?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Nee
Ja, van mijn gemeente
Ja, van de provincie
Ja, van de landelijke overheid
Ja, van een andere overheidsorganisatie
Ja, van mijn energieleverancier
Ja, van een andere organisatie, namelijk:

V014A

Het kabinet heeft besloten dat in 2050 alle woningen aardgasvrij moeten zijn.

Deze maatregel is …
… te ambitieus
… ambitieus genoeg
… niet ambitieus genoeg
Weet ik niet/geen mening

Kunt u dat toelichten?
U kunt nog 255 karakters gebruiken

V016

In welke mate bent u het oneens of eens met de volgende stellingen?
Niet
Weet ik
Helemaal
oneens,
Helemaal
Oneens
Eens
niet/geen
oneens
niet
eens
mening
eens
Ik wil graag zelf mijn eigen keuzes
maken als het gaat om de
warmtevoorziening van mijn woning
De overheid moet de leiding nemen
in de transitie naar aardgasvrije
woningen
Ik wacht af tot ik iets hoor van de
overheid voor ik actie onderneem in
mijn woning
Ik ben bereid te investeren in het
aardgasvrij maken van mijn woning
De overheid moet financieel
bijdragen aan het aardgasvrij
maken van mijn woning
Als de overheid mij meer zou
helpen en informeren, zou ik mijn
woning eerder aardgasvrij maken

V017

Woont u in een koop- of huurwoning?
Koopwoning
Huurwoning

V018

Ik woon in een …
Vrijstaande woning
2-onder-1-kapwoning
Tussenwoning
Hoekwoning
Flat/appartement, laagbouw (max. 4 woonlagen)
Flat/appartement, hoogbouw (5 woonlagen of meer)
Boerderij
Woonwagen
Woonboot
Seniorenwoning/aanleunwoning/serviceflat
Verzorgingstehuis/verpleegtehuis
Zeg ik liever niet
Anders, namelijk:

V019A

Wat is het bouwjaar van uw woning?
Bijvoorbeeld '1978'. Als u het bouwjaar niet precies weet, doet u dan een schatting (bijv. ‘1950’)

Wat betaalt u maandelijks aan energiekosten (elektriciteit en gas)?
Gemiddeld per maand in euro.

euro
Zeg ik liever niet

V021

Hoe wordt uw huis momenteel verwarmd?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Gas (CV)
Warmtepomp
Zonnepanelen
Houtkachel/Open haard
Pelletkachel
Elektriciteit
Stadsverwarming
Anders, namelijk:

V022

Welke van de onderstaande uitspraken zijn op u van toepassing?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Ik ga binnenkort overstappen op een andere energiebron
Ik overweeg serieus over te stappen naar een andere energiebron
Ik wil wel overstappen op een andere energiebron, maar ik weet niet waar ik moet
beginnen
Ik wil wel overstappen op een andere energiebron, maar ik kan het me financieel niet
veroorloven
Ik wil wel overstappen naar een andere energiebron, maar ik wacht de plannen van de
overheid af
Ik stap pas over naar een andere energiebron als de overheid me hiertoe verplicht
Mijn woning is niet geschikt voor een andere energiebron
Ik zie de noodzaak van een andere energiebron niet zo
Ik blijf mijn woning hoe dan ook met gas verwarmen
Geen van deze

V023

Als ik over moet stappen naar een andere energiebron …
... doe ik dat liever in een collectief (in een energiecoöperatie, met de buurt, enzovoort)
dan individueel
... doe ik dat liever individueel dan in een collectief (in een energiecoöperatie, met de
buurt, enzovoort)
Weet ik niet/geen mening

V024

Heeft u in de afgelopen 5 jaar iets gedaan om uw woning energiezuiniger te maken?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Nee
Ja, zonnepanelen/zonneboiler aangelegd
Ja, andere verwarmingsketel aangeschaft
Ja, dubbelglas of HR-glas geplaatst
Ja, spouwmuren geïsoleerd
Ja, vloerisolatie aangelegd
Ja, dak geïsoleerd
Ja, beter ventilatiesysteem aangelegd
Ja, iets anders, namelijk:

V024B

Wat is (zijn) de belangrijkste reden(en) dat u uw woning energiezuiniger heeft
gemaakt in de afgelopen 5 jaar?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Het was een goede investering
Zo draag ik bij aan een beter klimaat – minder CO2
Het draagt bij aan een groter wooncomfort
Goede ervaringen van anderen (bijvoorbeeld buren, vrienden, kennissen, familie)
Voor een lagere energierekening
Waardevermeerdering van de woning

V024C

Wat is (zijn) de belangrijkste reden(en) dat u uw woning niet energiezuiniger heeft
gemaakt in de afgelopen 5 jaar?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Mijn huis is al energiezuinig/Ik heb mijn woning eerder energiezuiniger gemaakt
Ik ben onvoldoende bekend met de mogelijkheden
Ik zie op tegen de rompslomp
De overheid draagt financieel onvoldoende bij
Ik heb te weinig vertrouwen in alternatieven voor het verwarmen van mijn woning
Ik weet niet waar of hoe ik moet beginnen
Ik vind het niet belangrijk
Ik kan het me financieel niet veroorloven
Ik ga dat niet terugverdienen
Ik wacht af tot ik iets hoor van de overheid voor ik actie onderneem

V025

Bent u van plan in de komende 2 jaar iets te doen om uw woning energiezuiniger te
maken?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Nee
Ja, zonnepanelen/zonneboiler aanleggen
Ja, andere verwarmingsketel aanschaffen
Ja, dubbelglas of HR-glas plaatsen
Ja, spouwmuren isoleren
Ja, vloerisolatie aanleggen
Ja, dak isoleren
Ja, beter ventilatiesysteem aanleggen
Ja, iets anders, namelijk:

V025B

Wat is (zijn) de belangrijkste reden(en) dat u van plan bent in de komende 2 jaar
iets te doen om uw woning energiezuiniger te maken?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Het is een goede investering
Zo draag ik bij aan een beter klimaat – minder CO2
Het draagt bij aan een groter wooncomfort
Goede ervaringen van anderen (bijvoorbeeld buren, vrienden, kennissen, familie)
Voor een lagere energierekening
Waardevermeerdering van de woning

V025C

Wat is (zijn) de belangrijkste reden(en) dat u niet van plan bent in de komende 2
jaar iets te doen om uw woning energiezuiniger te maken?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Mijn huis is al energiezuinig/Ik heb mijn woning eerder energiezuiniger gemaakt
Ik ben onvoldoende bekend met de mogelijkheden
Ik zie op tegen de rompslomp
Ik kan het me financieel niet veroorloven
De overheid draagt financieel onvoldoende bij
Ik heb te weinig vertrouwen in alternatieven voor het verwarmen van mijn woning
Ik weet niet waar of hoe ik moet beginnen
Ik vind het niet belangrijk
Ik ga dat niet terugverdienen
Ik wacht af tot ik iets hoor van de overheid voor ik actie onderneem

V026

Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende instellingen voor informatie over
(duurzame) energie en de energietransitie?
1 betekent 'geen enkel vertrouwen', 10 betekent 'alle vertrouwen'.

1
Wetenschappelijke
onderzoeksinstellingen
De regering
Uw gemeente
Energiemaatschappijen (Eneco,
Essent, etc.)
Milieuorganisaties
Consumentenorganisaties
(Consumentenbond, Vereniging
Eigen Huis, etc.)
De provincie
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V027

Tot slot, wilt u aangeven hoe onbelangrijk of belangrijk de volgende waarden zijn
voor u?
1 betekent dat de waarde niet belangrijk is, 8 betekent dat de waarde uiterst belangrijk is voor u.
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Bescherming van het milieu (behoud van
milieukwaliteit, natuur)
Gezag (het recht om te leiden of op te
dragen)
Jezelf verwennen (aangename dingen doen)
Sociale rechtvaardigheid (herstel van
onrecht, zorg voor zwakken)
Milieuvervuiling voorkomen (natuurlijke
hulpbronnen beschermen)
Invloedrijk (invloed hebben op mensen,
gebeurtenissen)
Behulpzaamheid (werken voor het welzijn
van anderen)
Genieten van het leven (eten, ontspanning,
etc.)

V028B

Niet alles kan worden gevangen in een vragenlijst. Begin februari gaan wij daarom graag met een aantal panelleden in gesprek
over de thema's die in deze vragenlijst aan de orde zijn gekomen. Deze gesprekken vinden plaats in groepjes van ongeveer zes
personen.

Zou u met ons in gesprek willen gaan over (aspecten van) de energietransitie?
Nee, liever niet
Ja, en u kunt mij bereiken op dit telefoonnummer/via dit e-mailadres:

V028C

Welke van de onderstaande uitspraken zijn op u van toepassing?
U kunt meerdere antwoorden aanvinken.

Ik ben betrokken bij een energiecoöperatie
In mijn directe woonomgeving is een zonne-/windpark
Geen van deze

V029

Aan het einde van deze vragenlijst nog een paar vragen over wat u van deze vragenlijst vond.

Vond u het onderwerp van deze vragenlijst interessant?
Helemaal niet interessant
Niet interessant
Neutraal
Interessant
Heel interessant

Vond u het moeilijk of makkelijk om de vragen te beantwoorden?
Heel moeilijk
Moeilijk
Neutraal
Makkelijk
Heel makkelijk

Wat vond u van de lengte van deze vragenlijst?
Te lang
Lang
Niet lang en niet kort
Kort
Te Kort

Heeft u ten slotte opmerkingen over deze vragenlijst?
U kunt nog 255 karakters gebruiken

Nee, ik heb geen opmerkingen

V032

- EINDE VRAGENLIJST Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.
Uw antwoorden zijn opgeslagen, u kunt deze pagina sluiten.

