
Duurzaamheid
In april 2020 heeft er een onderzoek plaatsgevonden over duurzaamheid. In totaal hebben 619 van de 1.253 panelleden van
Renkum Spreekt de vragenlijst ingevuld. Dit is een reactiepercentage van 49%. Graag delen wij enkele belangrijke resultaten
met u en laten we u weten wat we met de resultaten doen. Door het grote aantal deelnemers geeft dit onderzoek een
betrouwbaar en nauwkeurig beeld.

Energietransitie

Spreekt

De energietransitie is
de overgang van energie

uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, olie en 
steenkolen naar duurzame energie uit hernieuwbare

energiebronnen, zoals energie uit zon, wind en
waterkracht.

81% vindt
energietransitie

(zeer) belangrijk. 77% vindt het
(heel) belangrijk dat de gemeente

Renkum zich actief inzet om
duurzame energie op te wekken.

64% is ervan
op de hoogte dat iedereen

binnen de regio Arnhem-Nijmegen
samen moeten werken aan

de energiedoelstellingen van het
Klimaatakkoord.

Top 3 - Plaatsing zonnepanelenTop 3 - Plaatsing windmolens

Top 3 - Meest geschikte typen energieopwekking
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De belangrijkste
voorwaarden voor het aanleggen van
grootschalige duurzame energieopwekking
zijn bescherming van de natuur (69%) en dat
het in het landschap moet passen (61%).



Wat gebeurt er met de resultaten?

Warmtetransitie

Collectief energie opwekken

59% staat er (zeer) positief
tegenover dat buurtgenoten

samen aan de slag gaan
met het opwekken van

energie.

De meest genoemde
reden om mee te doen met
een project om met andere
inwoners collectief energie

op te wekken is dat het
goed is voor het klimaat

(52%).

Meer dan de helft (54%)
zou met buurtgenoten deel-

nemen aan grote zonnedaken op
gebouwen binnen de

bebouwde kom.

54% staat er (zeer)
positief tegenover om samen met
buurtgenoten energiebesparende

maatregelen te nemen.

De meest genoemde
motivatie om woningen aardgas

vrij te maken is dat de
investering binnen redelijke tijd

kan worden terugverdiend (25%).

Het meest genoemde
zorgpunt om woningen
aardgas vrij te maken is

dat de kosten te hoog zijn
(40%).

De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het klimaat- en energiebeleid van de gemeente Renkum.
In de Transitievisie Warmte zal worden beschreven op welke manier we onze huizen in de toekomst verwarmen.
In de Visie Grootschalige Opwek bekijken we hoe we onze energie in de toekomst op zullen gaan wekken.

Duurzame initiatieven

Om de opwarming van 
de aarde tegen te

gaan, nemen we afscheid 
van alle fossiele 

brandstoffen, zo ook het aardgas.
Dit wordt de warmtetransitie

genoemd.

90% is (enigszins)
bekend met warmte-

transitie. 62% vindt dit
(zeer) belangrijk.

57% vindt dat de regio
Arnhem-Nijmegen moet

investeren in het verwarmen van
huizen met waterstof of biogas

via de bestaande
gasleidingen.

38% tot 51% vindt
het Energieloket Midden 

Gelderland, Renkum 
verduurzaamt samen, 

Coörporatie ValleiEnergie
en Rijn en IJssel 

Energiecoörporatie(zeer)
interessant.25% is bekend met de

toekomstbestendig wonen lening
van de gemeente Renkum. 26%
wil hier in de toekomst gebruik

van maken.

29% is bekend met de
Landelijke investeringssubsidie

duurzame energie (ISDE). 37% wil
hier in de toekomst gebruik van

maken.


