Wat is belangrijk
bij duurzame energie?
Betaalbaarheid

Hoe denken inwoners van Hart van Brabant

Restruimte gebruiken

over duurzame energie en het klimaat?
Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de online enquête die 2.149 inwoners van Regio Hart
van Brabant hebben ingevuld. Het hele rapport is te lezen op regio-hartvanbrabant.nl/REKS

Hoe staan inwoners tegenover de energietransitie?

De meest efficiënte optie
Wat de inwoners het meest passend vinden
De opbrengsten investeren in de
woonomgeving
Afstemmen op het elektriciteitsnetwerk
Wind- en zonneparken combineren met
‘nieuwe landschappen’ (zoals natuur
en recreatie)
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Geschikte opties
voor aanpassingen
aan klimaatverandering

Aanpassingen aan klimaatverandering

(Regen)water vasthouden tegen droogte

Ik maak mij zorgen over…

Steden en dorpen vergroenen tegen hitte

68% vindt dat we de aanleg van
wind- en zonneparken moeten
combineren met het aanpassen
van de omgeving aan het
veranderende klimaat.

Overstromingen
Wateroverlast
Droogte
Hitte
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(Helemaal) eens

Nieuw bos aanplanten
Meer duurzame landbouw.
De samenstelling van de bodem aanpassen
Naaldbos vervangen door loofbos
Koele plekken langs randen van steden
en dorpen

Neutraal

(Helemaal) oneens

50%

Energiebesparing
en verwarming
67% is bezorgd over de kosten
om zijn huis aan te passen aan
een andere warmtebron
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65% maakt zich zorgen over de
macht van grote energiebedrijven
en de gevolgen voor de energierekening
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100%

60% vindt dat de overheid
het voortouw moet nemen
bij energiebesparing en geldt
beschikbaar moet stellen
om woningen te isoleren.
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35% denkt dat het haalbaar is
dat alle woningen in 2050 van het
aardgas af zijn

100%

Wat moet de overheid doen
bij energiebesparing?
Subsidie voor energiebesparing verlenen
Adviseren over energiebesparing
Collectieve acties organiseren

nrnrnrnrnr

Een kwart vindt dat huiseigenaren
zelf verantwoordelijk zijn en
moeten kiezen of ze wel of niet
willen isoleren.
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Leningen voor energiebesparing geven
Energiebesparende maatregelen verplichten
50%

100%

Zonne-energie

Meedenken, -doen en
-profiteren

Wat zijn geschikte locaties voor zonneparken?

Meer dan 80% van de mensen
vindt het (heel) belangrijk dat zij
kunnen meedenken bij winden zonneprojecten.

50%
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Meer dan de helft wil ook kunnen
meeinvesteren en mede-eigenaar
kunnen worden.
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Op restruimtes
langs
(snel)wegen en
spoorlijnen

Aan de randen
van woonkernen
en industrie

In combinatie
met windmolens

In recreatiegebie- In combinatie met
den en op open
(nieuwe) natuur
water (meren)

Geschikt

Wil je betrokken worden bij of
geïnformeerd worden over plannen
rondom duurzame energie?

Ongeschikt

Windenergie

Ja, geïnformeerd

Wat zijn geschikte locaties voor windparken?

Ja, betrokken
Ja, geïnformeerd
en betrokken

In het noorden
van de regio

Nee

Waar wil je bij betrokken
worden?
Rondom de ring
van Tilburg

Locaties van windmolens
Langs de A58
tussen Tilburg en
Eindhoven

Locaties van zonneparken
De besluitvorming rondom duurzame energie
van mijn gemeente
Woningen zonder aardgas verwarmen
Het besteden van de opbrengsten van
duurzame energie aan omwonenden

(Zeer) geschikt zoekgebied
Neutraal

Geen mening

(Zeer) ongeschikt zoekgebied

Hoe ik kan meedoen aan zonne-energie in
mijn gemeente

In het zuiden
van de regio

Hoe ik kan meedoen aan windenergie in mijn
gemeente

Financiële participatie

Het collectief besteden van de opbrengsten
van duurzame energie (zoals cultuur en sport)

Waar moeten de opbrengsten van wind- en zonneparken
(deels) naartoe gaan?
50%
Direct omwonenden, bijvoorbeeld voor de
verduurzaming van hun huis
Alle inwoners van een gemeente, bijvoorbeeld
voor de verduurzaming van een sportclub
Alle inwoners van de regio via een
investeringsfonds
50%

De investeerders, ook als deze niet direct in de
omgeving wonen
De grondeigenaren
Dat weet ik niet / anders

100%

100%

50%

100%

