Factsheet Tijd voor duurzaamheid?
Onderwerp peiling.... duurzaamheid bij inwoners en ondernemers
Opdrachtgever.......... Gemeente Enschede, programma Leefomgeving
Datum peiling ...........11 – 23 februari 2015
Deelname ................. 1.878 inwoners en 157 ondernemers met minimaal 1 personeelslid.
Responspercentage ….EnschedePanel 29 procent, ondernemers 12 procent
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Bewustheid
Hoe bewust bent u zich van het belang van onderstaande duurzaamheidsthema's?

De bewustheid van ondernemers komt aardig
overeen met inwoners. Ondernemers zijn zich in
vergelijking tot inwoners iets bewuster van het nut
van groene stroom of nieuwe energie en ook van
afval scheiden of recyclen. Inwoners zijn zich
daartegenover iets bewuster van het belang van
bewust kopen en eten, dan ondernemers met het
belang van duurzaam inkopen.

(percentage (heel) erg bewust)

Energiezuinige woning of
bedrijfspand

90%
87%

Afvalscheiden of recyclen

86%
92%

Bewuste omgang met energie en
water

Inwoners
(EnschedePanel)

79%

Groene stroom

88%

CO2 uitstoot verminderen via
<vraagtitel2>
vervoer

77%
74%

Bewust (in)kopen

76%
69%

Ondernemers

58%
57%

Wateroverlast voorkomen
0%
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NB De vraag over de energie zuinige woning is
alleen gesteld aan woningbezitters

80%
79%

25%

50%

75%

100%

Populaire duurzame maatregelen
En verder...

Top 10 van vaakst toegepaste duurzame maatregelen
INWONERS

% JA

ONDERNEMERS

% JA

1. Dubbel glas (alleen huiseigenaren)

99%

1. Dubbel glas

85%

2. Ik scheid papier en karton

93%

2. Apparatuur (ook klimaatinstallaties )
wordt ’s avonds (zoveel mogelijk) uitgezet

82%

3. Ik scheid glas

90%

3. Goede fietsenstalling

74%

4. Ik heb de lampen in mijn woning vervangen door spaarlampen en/of led-lampen

89%

4. De verlichting in het gebouw is
energiezuinig

73%

4. Ik lever oude kleding en textiel in

89%

4. Bedrijfsafval en/of bedrijfsafvalstoffen
worden door onszelf gescheiden ingezameld
en afgevoerd

88%

6. Bedrijfsafval en/of -afvalstoffen ingezameld en afgevoerd door de gemeente of
een erkende inzamelaar of afvalverwerker .

72%

6. Ik drink kraanwater in plaats van water
uit een fles of pak

88%

7. Bij de aanschaf van apparaten en
machines, letten op energieverbruik

71%

8. Ik draai alleen een was als de
wasmachine vol is

87%

7. Overtollig meubilair wordt naar de kringloop gebracht of aangeboden aan personeel

71%

9. Ik scheid plastic

85%

9. Dakisolatie

68%

10. Ik breng overbodige spullen naar de
kringloop of verkoop ze

83%

9. Er zit een spoelonderbreking op de
toilet(ten)

68%

83%

De populairste maatregelen zijn de maatregelen
die het vaakst worden toegepast. Voor zowel
ondernemers als inwoners is dit de aanwezigheid
van dubbelglas.

73%

6. Ik lever Klein Chemisch Afval (zoals
batterijen, led- en spaarlampen) in

10. Ik kijk eerst of ik spullen kan repareren
of recyclen

Inwoners en ondernemers hebben voor een hele
reeks duurzame maatregelen aangegeven of zij dit
doen, niet doen, of dat het niet van toepassing is.
Inwoners en ondernemers zijn deels dezelfde
maar ook deels verschillende maatregelen
voorgelegd.

Wat doen we het minst vaak?
Inwoners:
1. Boodschappen bij biologische super
2. Slimme snelsluitende deuren in huis
3. Warmtepomp in huis
Ondernemers:
1. Windenergie kopen
2. Aangesloten op warmtenet/ stadshaard
3. Een groene gevel

Factsheet EnschedePanel – Tijd voor duurzaamheid
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Redenen om duurzaam te handelen
Drie belangrijkste motivaties voor inwoners en ondernemers om duurzaam te handelen per thema
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NR 1

NR 2

NR 3

Bewuste omgang met
energie en water

Bespaart geld

Goed voor het milieu

Bijdrage aan groen
imago/gGemakkelijk

Energiezuinige woning of
bedrijfspand

Bespaart geld

Goed voor het milieu

Bijdrage aan groen
imago/ comfort

Afval scheiden of recyclen

Goed voor het milieu

Bijdrage aan groen imago/
gemakkelijk te doen

Het bespaart geld

Groene energie

Goed voor het milieu

Bijdrage aan groen imago

Het bespaart geld

Duurzaam (in)kopen

Goed voor het milieu

Bespaart geld

Gemakkelijk te doen

CO2 uitstoot verminderen
via vervoer

Bespaart geld

Goed voor het milieu

Bespaart tijd/ draagt bij
aan groen imago

Wateroverlast
voorkomen

Vanwege comfort/
goed voor het milieu

Gemakkelijk / behouden
waarde woning/pand

Bij bijna alle duurzaamheidsthema's voeren
twee argumenten de boventoon: duurzaam
handelen bespaart geld en is goed voor het
milieu. Voor ondernemers is een groen
imago vaak ook een motief om duurzaam te
handelen
Bij bijna alle duurzaamheidsthema’s zijn de
kosten een belangrijk argument om het niet
te doen. Daarnaast zijn de tijd en moeite die
duurzaam handelen kost de belangrijkste
argumenten om het niet te doen. Bij het
scheiden van afval en het verminderen van
het aantal autokilometers speelt het
kostenaspect een minder grote rol. Bij afval
scheiden zijn de grootste belemmeringen de
moeite en tijd die het kost en het
belangrijkste bezwaar van minder
autokilometers is het verminderde comfort

Belangstelling gezamenlijke buurtinitiatieven
Belangstelling voor gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven onder inwoners
Collectief inkopen van zonnepanelen 1%

45%

Maatregelen samen met buren om woningen
5%
duurzamer te maken
Meedoen aan opschoondagen in de buurt (zwerfafval)

9%

Spullen repareren in een Repair café 3%

41%

55%

34%

57%

34%

63%

Participeren in buurtenergiebedrijf 0%

36%

64%

Participeren in gezamenlijke windmolen 2%

33%

66%

Carpoolen met collega's of anderen

10%

22%

Een auto delen met familie, vrienden of buren 7% 18%
Samen met anderen papier inzamelen

12% 13%

Gezamenlijke moestuin 3% 20%
Gezamenlijk koken 2% 15%

Doe ik al

5
4

54%

Waar winst te behalen is, is in gezamenlijke
initiatieven. Op dit moment is het aandeel
inwoners dat gezamenlijk met anderen
duurzaamheidsmaatregelen treft nog
relatief klein, maar er is een aanzienlijk deel
dat hier wel belangstelling voor heeft.
Vooral voor collectief inkopen van
zonnepanelen en maatregelen samen met
de buren om de eigen woningen duurzamer
te maken is relatief veel belangstelling

68%
74%
75%
77%
84%

Wil ik wel

Geen belangstelling

Duurzame daden en plannen
Een greep uit de duurzame plannen en ideeën:





Met de fitnessapparaten in een
sportschool stroom opwekken, zodat
het gebouwenergieneutraal wordt.
Straatverlichting langzaam vervangen
door ledvervangers of door led
armaturen.Die schelen t.o.v.
gasontlading 50% energie maar gaan
ook 10X langer mee.
zonnebomen (een kunstmatige boom
met zonnepanelen als bladeren) in
parken plaatsen als schuilplaats voor de
regen, schaduw in de zomer, bron voor
verlichting en oplaadpunt voor fiets,
telefoon enz










Zelf een warmtepomp ( lucht water )
plaatsen om hiermee vloeren te
verwarmen in de winter en te koelen in
de zomer.
Meer gebruik van hout uit het landschap
Meer regentonnen plaatsen, indien deze
gesubsidieerd worden.
Zo simpel mogelijk leven .
De voortuinen in de straat zo in te richten
dat mensen hierin eetbare planten
kunnen laten groeien, volgens de
principes van permacultuur. Een
buurtmoestuin zou ook leuk zijn.
ik wil mijn bedrijf laten certificeren
volgens de groene barrometer en
investeren via geld groen wassen






Gezamenlijk energie inkopen of
opwekken. Bedrijfsauto gezamenlijk
gebruiken.
Gezamelijke zonnepanelen bij ons op
het dak.. Wij hebben een blok van 10
duplex woningen. (totaal 20). En 1 zijde
van het dak staat de hele dag in het
zonlicht. Ik heb hier een studie over
gedaan en ben overtuigd dat dit idee of
plan uiteindelijk geld oplevert voor alle
bewoners van het complex. En met een
subsidie is de investering er nog sneller
uit...
Minder gebruik van plastic
verpakkingen in supermarkten, gamma
e.d.

