Energie- en warmtetransitie
In september/ oktober 2020 heeft er een onderzoek over energie- en
warmtetransitie plaatsgevonden onder de leden van het inwonerspanel Kaag en
Braassem Spreekt. Graag delen wij enkele belangrijke onderzoeksresultaten met u.

Energietransitie

362

In totaal hebben 362 van de 842 panelleden uit gemeente Kaag en Braassem
deelgenomen aan het onderzoek; een
deelnemerspercentage van 43%.

72%

Vindt het (heel) belangrijk dat de
gemeente Kaag en Braassem zich
actief inzet om in de gemeente meer
duurzame energie op te wekken

75%

58%

Vindt de overgang van energie uit
o.a. gas, olie en steenkool naar
duurzame energie uit o.a. zon en
wind (zeer) belangrijk

Vindt het (zeer) belangrijk dat
gemeente Kaag en Braassem
energieneutraal wordt

Top 3 aan zet binnen Kaag en Braassem voor het
behalen van de energie- en klimaatafspraken

Landelijke overheid (Rijksoverheid)

Top 3 rollen die het best passen bij de gemeente
om afspraken over energie en klimaat te behalen

71%

61%

Gemeenten

Gemeente als
verbinder en
samenwerker

52%

Inwoners

33%

Gemeente als
dienstverlener
en facilitator

Gemeente als
opdrachtgever en
uitvoerder

27%

16%

Welke situatie heeft u het liefst?
Windturbines
en zonnevelden

42%

Alleen
zonnevelden

17%

7%

Top 3 plaatsing windturbines/windmolens
Langs bestaande A-/N-wegen, spoor- en
vaarwegen

Alleen
windturbines

89%

Geen duurzame
energie opwekken

22%
Top 3 plaatsing zonnevelden

Op of nabij bedrijven- of industrieterreinen 80%

Op of nabij bedrijven- of industrieterreinen 80%

Langs bestaande A-/N-wegen, spoor- en
vaarwegen

Op akker- en/of landbouwgronden

Op plekken waar andere problemen tegelijk 53%
worden opgelost/verbeterd

33%

69%

Warmtetransitie

48%

87%

Vindt de overstap naar aardgasvrij
(warmtetransitie) (zeer) belangrijk

Is (een beetje) bekend
met de warmtetransitie

22%

13%

Vindt de overstap naar aardgasvrij
(warmtetransitie) (zeer) onbelangrijk

Is niet bekend met
de warmtetransitie

Heeft u een koop- of huurwoning?

Koopwoning 88%

Huurwoning 12%

Hoe draagt u bij om in uw woning
warmte te besparen?

Isolatieglas

85%

Wat is er al (gedaan) in uw woning
om warmte te besparen?

Dakisolatie

Spouwmuurisolatie

Isolatieglas

Dakisolatie

Spouwmuurisolatie

69%

63%

51%

47%

41%

Wanneer zou u energiebesparende maatregelen in uw woning nemen? - Top 3
Wanneer zou u geld uitgeven aan het (uiteindelijk) aardgasvrij maken van uw woning? - Top 3

Als in redelijke tijd
geld terugverdiend is

48%/37%

Als energierekening
omlaag gaat

43%/ 33%

Top 3 manieren om informatie te krijgen over de
warmte- en energietransitie

Via een brief van
de gemeente

Via de website
van de gemeente

Via de lokale
(digitale) krant

56%

36%

29%

Als dat helpt tegen
klimaatverandering

37%/ 29%
Voelt u zich als inwoner door de gemeente
betrokken bij de overgang naar schone energie?

34%

42%

Ja

Nee

24%
Weet ik niet/
geen mening

Wat gebeurt er met de resultaten?
We willen u als panellid van ‘Kaag en Braassem spreekt’ bedanken voor het invullen van de vragenlijst over de
Energie- en warmtetransitie!
Wij vinden het belangrijk dat de manier waarop er uiteindelijk actie wordt ondernomen zo veel mogelijk
aansluit bij wat wij met elkaar in Kaag en Braassem belangrijk vinden. Uw bijdrage is daarom van groot belang!
Roadshow-duurzaamheid
Om straks besluiten te nemen die zo dicht mogelijk aansluiten bij ‘wat wij in Kaag en Braassem belangrijk
vinden’ organiseren wij ook nog een digitale bijeenkomst, Roadshow-duurzaamheid, voor uw dorp. We
gebruiken de resultaten van “Kaag en Braassem spreekt” voor deze digitale bijeenkomsten. Tijdens de
Roadshow-duurzaamheid vertellen wij u meer over de opgaven waar wij voor staan, en gaan wij met de
aanwezigen in gesprek over wat voor uw wijk, dorp, gemeente en regio belangrijk is. U bent hiervoor
uitgenodigd als u aan het eind van de vragenlijst hebt aangegeven interesse te hebben. Heeft u dit niet gedaan,
maar wilt u wel mee denken dan kunt u zich alsnog aanmelden via kb.squares.live.
Regionale Energiestrategie
De resultaten van ‘Kaag en Braassem spreekt’ vormen daarnaast een belangrijke bouwsteen van onze inbreng
op de Regionale Energiestrategie (RES) van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland. Voordat
we onze reactie op de Regionale Energiestrategie aan Holland Rijnland sturen, bespreken we de opbrengst uit
de participatie in januari nog met de gemeenteraad van Kaag en Braassem.
Uw input wordt als onderdeel van het participatietraject door de gemeente aangeleverd aan Holland Rijnland.
Op basis van de Regionale Energiestrategie neemt de gemeente in de eerste helft van 2021 een besluit over
hoe wij in Kaag en Braassem omgaan met de opgaven duurzaamheid.
Warmtevisie
De gemeente wil graag in de eerste warmtevisie (gereed eind 2021) meerdere zaken scherp hebben. Ten
eerste wil ze duidelijk hebben welke uitgangspunten belangrijk zijn in Kaag en Braassem bij de overgang naar
schone, duurzame, groene energie. Ten tweede moet dan helder zijn welke rol de gemeente waar gaat pakken
en wat dit betekent voor inwoners en ondernemers. Ten derde zal er een grove planning komen voor de
komende jaren evenals een aantal wettelijke regels en voorwaarden. De resultaten van dit inwonerspanel
zullen voornamelijk als input en bouwstenen dienen voor de twee belangrijkste onderdelen van de
warmtevisie: wat vinden we belangrijk en welke rol zou de gemeente moeten pakken en wat betekent dit voor
de inwoners van Kaag en Braassem.

