
Resultaten Peiling Duurzaamheid Neder-Betuwe
December 2021 – Januari 2022



Peiling Duurzaamheid Neder-Betuwe!

Klimaat en Duurzaamheid zijn actuele onderwerpen, ook in onze 

gemeente. De gevolgen van de klimaatverandering zijn merkbaar 

door droogte, wateroverlast, hittestress, het verdwijnen van 

planten- en diersoorten en soms zelfs overstromingen. 

Wetenschappers vragen zich nu al af of we niet te laat zijn met 

maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Wat vinden onze inwoners?

Van 8 december 2021 t/m 8 januari 2022 konden inwoners hun 

mening geven over duurzaamheidsonderwerpen zoals: energie 

besparen, het verduurzamen van je woning, aardgasvrij wonen, 

windturbines en zonneweides en elektrisch rijden. 

Wat doen we met de antwoorden?
De resultaten van de peiling gebruiken we voor onze plannen, 

acties en communicatie. Natuurlijk was het een teleurstelling 

dat maar 15 mensen de peiling hebben ingevuld. Daarom is 

het onderzoek helaas niet representatief. Maar we krijgen toch 

een beeld van wat onder onze inwoners leeft. Ook kwamen de 

deelnemers met goede ideeën en suggesties, waar we 

rekening mee houden en waarmee we aan de slag gaan.

Deze rapportage van de peiling Duurzaamheid hebben we ook 

teruggeplaatst op de website, zodat iedereen dit kan lezen. 

Peiling Duurzaamheid Neder-Betuwe: 
https://projecten.nederbetuwe.nl/duurzaamheid

https://projecten.nederbetuwe.nl/duurzaamheid


Totaal 15 respondenten

60%

40%

Man / Vrouw

Man

Vrouw

7%

33%

47%

13%

Leeftijd

< 30 jaar

31-50 jaar

51 - 70 jaar

> 70 jaar

Maar 15 mensen hebben de peiling ingevuld, daarom is dit onderzoek helaas niet representatief. 
Toch krijgen we een beeld van wat onder onze inwoners leeft. 
Ook gaan we aan de slag met goede ideeën en suggesties, die zijn gedaan. 

Woonplaats:
Kesteren: 5
Opheusden: 3
Ochten: 1
Echteld: 2
Dodewaard: 2
IJzendoorn: 1
Lienden: 1 *

* Eén respondent komt uit Lienden 
(gemeente Buren). Deze respondent 
hebben we toch bij de resultaten 
meegenomen.



2.  In de media komen veel berichten langs over klimaatverandering. Wat vindt u daarvan?

Stennismakerij

Eén van de 
problemen waar 

we mee te 
maken hebben.

De gevolgen van 
klimaatverandering 
kunnen we niet 
negeren.

Goed, want het dringt nog 
steeds niet goed door dat 
we jarenlang de aarde 
uitgeput hebben voor 
eigen vermaak.

Heftig, maar nodig.

Het is een steeds groter 
wordend probleem dat we 
alleen gezamenlijk kunnen 
oplossen.

Ik vind dat de overheid en 
bedrijven te weinig doen om 

klimaatverandering tegen te gaan. 
Er wordt teveel gepraat en te 

weinig gedaan.

Interessant. Goed 
om een standpunt in 
te nemen.

Goed dat we geïnformeerd worden, want het is iets wat ons allemaal aangaat. Jammer dat er 
veel tegenstrijdige berichten zijn, want dat maakt de boodschap niet helder. En helaas: soms 
lijken economische belangen het 'tegendraads werken' goed te praten. Bijvoorbeeld veel te 
goedkope tickets en brandstof binnen de vervuilende luchtvaart. 



2.  In de media komen veel berichten langs over klimaatverandering. Wat vindt u daarvan?

Goed en informatief, maar het gesprek had wat mij betreft eerder in de tijd gevoerd mogen worden, zagen 
we dit niet aankomen dan! En nu mag het nog wel breder en concreter vertaald worden naar 'wat kunnen 
wij als persoon/bedrijf thuis en overal waar we komen' doen. Niet puur vanuit financiële prikkels maar 
benoem nog vaker concreet en positief het resultaat: doe je dit, dan bereik je uiteindelijk dat.... Laat het 
dan ook niet vooral gaan over energiezuinigheid en ingrepen waar mensen in de portemonnee zelf voor op 
moeten draaien (gaat niet altijd en is te traag) maar implementeer en creëer ook mogelijkheden via andere 
routes. En heb het bijvoorbeeld ook over meer bomen, meer groen en niet op afgebakende plekken maar 
als normale aanwezigheid in je leefomgeving. 

Prima dat er aandacht voor is. 
Consumptiemaatschappij kon 

niet op, maar heeft veel 
negatieve gevolgen.

Klimaatverandering is er 
al miljoenen jaren, dus 

dat is niet tegen te 
houden. Maar misschien 
als het wereldwijd wordt 
aangepakt te vertragen.

Sterk overtrokken, bijna hetzerig. Typisch links 
gezwam van groene figuren die denken de 
wereld te redden maar niets begrijpen van 
ijstijden en tropische bossen. Die hebben we in 
die miljoenen jaren geschiedenis hier ook al 
gehad.

Goed

Merendeels 
propaganda.



3.  Wat kunnen we volgens u nog doen aan klimaatverandering?

Consuminderen (9x)
• Minder consumeren (2x)
• Kijk naar koopgedrag: wat heb je echt nodig? 
• Minder vlees eten (2x)
• Biologisch vlees eten 
• Minder vliegreizen
• Zuinig met kleding en spullen, kringloop stimuleren 
• Andere houding aannemen bij de aanschaf van 

goederen, bouwen en dienstverlening

Verduidelijken wat mensen zelf kunnen 
doen (10x)
• Duidelijk zijn wat mensen zelf kunnen doen

• Wat kunnen we zelf doen?

• Klimaatnieuws op positieve manier in dorpskranten 

• Persoonlijke duurzame successen van dichtbij benoemen

• Publiek verbreden: niet alleen de vanuit zichzelf gemotiveerde 

mensen bereiken

• Maak het leuk: interactief en creatief. Niet te informatief, dan 

haakt een groot deel af

• Wedstrijd 'groene' burger

• Wat en hoe op ieders eigen niveau: iedereen kan een steentje 

bijdragen en alle kleine beetjes helpen!

• Het is een wereldwijd probleem en niet alleen in Nederland en 

in onze gemeente

• Mensen moeten beter doen wat gezegd wordt, indien mogelijk 

Minder energie verbruiken (6x)
• CO2-uitstoot verminderen: energiegebruik verminderen en 

verduurzamen
• Isoleren
• Bewustwording dat alles energie kost
• Lampen om het huis s’avonds uit 
• Meer handwerk doen: stoep vegen, tuin harken en niet alles 

elektrisch 
• Onnodige verlichting uit, nadenken over je vervoer, enz.



3.  Wat kunnen we volgens u nog doen aan klimaatverandering?

Natuur en omgeving (3x)
• Zuinig omgaan met natuur en omgeving
• Openhaarden: de luchtverontreiniging is slecht 

voor gezondheid en natuur 
• Bewust omgaan met de natuur: geen afval 

weggooien in de natuur

Afval recyclen (5x)
• Inruilactie voor materialen, die door de omschakeling naar 

duurzaam onbruikbaar zijn. 
• Stimuleer en creëer nieuwe deel- en leen-initiatieven.  
• Geen zwerfafval in de natuur gooien 
• Kringloop stimuleren 
• Wereldwijd is er een zwerfvuilprobleem (Azië of Indonesië)

Duurzame mobiliteit (5x)
• Meer laadpunten elektrisch rijden
• Fietsen en wandelen stimuleren (2x)
• Parkeren bij scholen moeilijker maken 
• Nadenken over je vervoer
• Niet zoals we nu bezig zijn allemaal elektrisch 

rijden en opwekken in een centrale (behalve 
kerncentrale) 

Kosten verduurzaming verlagen (3x)
• Minder kosten voor het verduurzamen, maak het 

haalbaar
• Verduurzamen voor mensen met een beperkt budget 

bereikbaar maken en zonder dat mensen een extra schuld 
te moeten aangaan

• Samenwerken aan goedkopere mogelijkheden voor 
verduurzaming, waardoor een breder publiek bereikt 
wordt



3.  Wat kunnen we volgens u nog doen aan klimaatverandering?

Geboortebeperking (2x)
• Geboortebeperking!!
• De wereldbevolking zou eigenlijk niet meer mogen groeien. 

Er is een grens aan wat onze planeet kan leveren om ons op 
de huidige wijze in leven te houden.

Klimaatadaptatie (3x)
• Graszoden in plaats van tegels
• Geef korting op een regenton 
• Niet meteen de airco aan: met rolluiken en gezond verstand 

kun je je huis ook koel houden

Duurzaam ondernemen (2x)
• Bedrijven verplichten klimaatneutraal te zijn
• Bedrijven betrekken bij recyclen van materialen, die bij de 

omschakeling naar duurzaam onbruikbaar zijn geworden

Er is niets meer aan te doen (2x)
• Klimaatverandering is van alle tijden, daar doe je weinig aan. Om 

dat om te keren zijn zulke enorme maatregelen nodig dat dit 
maatschappelijk niet haalbaar is.

• Bijna net zo veel (of net zo weinig) als bijvoorbeeld de cro-
magnonmens. 



4.    Vindt u dat u zelf ook iets kunt of moet doen?

Wat doen de deelnemers al zelf?   

Groene tuin (4x), isoleren (2x), elektrische auto, 
meer vegetarisch, zonnepanelen op het dak, 
duurzaam huis, sparen voor verduurzaming 
woning, geen wasdroger, fietsen, verwarming 
laag, ledlampen, minder vliegen (2x), recycling, 
2e-handskleding en spullen (2x), geen onnodige 
aankopen, afval scheiden, bomen planten.

Ja, iedereen vindt dat ze zelf iets kunnen doen.



5. Heeft u al iets gedaan aan energiebesparing? 
Bv. Isoleren, LED-lampen, verwarming lager, etc.

Maatregelen die mensen al hebben gedaan:
• LED-lampen (9x)
• Isolatie (spouwmuur, vloer- en/of dakisolatie) (7x)
• Zonnepanelen(6x)
• Gedragsverandering (verwarming laag, lichten uit, warme 

kleding, meer fietsen) (5x)
• Elektrische auto (3x)
• Warmtepomp (2x)
• HR++ glas (2x)
• Energiezuinige apparatuur (2x)
• Rolluiken
• Lage temperatuurverwarming, verwarming aangepast via TADO 

en smart-radiatorknoppen 
• Leidingen geïsoleerd
• Geen gasaansluiting
• Elektrisch koken
• Minimaal autogebruik
• Meewerken aan de ontwikkeling van wind- en zonneparken

‘Vervelend dat subsidies alleen 
aangevraagd kunnen worden als je 

meerdere isolaties tegelijk in één jaar 
doet. Dat betekent dat mensen die 

moeten sparen voor steeds één ding 
misgrijpen en de rijke mensen die het 
allemaal tegelijk kunnen betalen ook 

nog eens het geld opstrijken.’

‘Ik vond het een heel goed 
initiatief van de gemeente om 
een warmtescan gratis te laten 

uitvoeren.‘



6. Alle woningen moeten aardgasvrij zijn in 2050. 
Wat vindt u daarvan?

27%

46%

27%

Mening over 
aardgasvrij wonen

Negatief

Uitdaging

Positief

De meningen van de deelnemers lopen uiteen. Sommigen 
zijn negatief, anderen denken dat het wel gaat lukken. De 
meeste deelnemers vinden het een hele uitdaging.

Positief over aardgasvrij wonen
‘Een goede ontwikkeling, niet alleen vanuit het oogpunt van 
klimaatverandering maar ook omdat we ons niet afhankelijk moeten 
maken van gas uit landen met bedenkelijke regimes.’

‘Helemaal prima. Maar ik heb hier, langs de dijk, nog geen andere 
verwarmingsoptie dan CV. Alle installateurs geven aan dat CV de 
enige optie is om het huis fatsoenlijk te verwarmen.’

‘Aangezien in mijn huis nooit aardgas is aangelegd zegt dat 
aardgasvrij me niets. We koken ondertussen al jaren op een 
elektrisch fornuis na afscheid van propaangasflessen te hebben 
genomen.’

‘Dat vind ik prima. Dat gaat mij lukken.’



Aardgasvrij wonen: een hele uitdaging
‘Een uitdaging om dit voor alle huizen te realiseren. Er moet een vervanger voor aardgas komen om 
doelstelling te halen.’

‘Met de elektriciteitsnetten die nu al tegen hun max aan lopen en een tekort aan (elektro) technici 
ben ik benieuwd hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen.’

‘Ben benieuwd, niet alle woningen lenen zich voor warmtepomp. Oude huizen teveel isoleren levert 
gezondheidsproblemen op en schimmel (te weinig ventilatie).’

‘Hoe dan? Aardgas is vrij schoon in vergelijk met olie en steenkool. Lang niet alle woningen zijn 
geschikt voor warmtepompen. En met zonnepanelen alleen lukt het niet.’

‘Ja, dat wordt interessante uitdaging. We willen onze kachel verbouwen zodat hij warm water door 
de verwarming gaat laten stromen, maar horen ook geruchten dat de kachel wordt verboden.’

‘Hele uitdaging. En niet perse een punt op de horizon wat star is. Ik vind dat er eerst ingezet moet 
worden op het goed isoleren van huizen. Vervolgens op thuis-accu's voor mensen met 
zonnepanelen en er daarvoor subsidie moet zijn. Verder zijn warmtepompen nu nog steeds veel te 
duur. Beter zou zijn mensen veel beter te informeren hoe ze met slimme trucjes als ‘gordijnen dicht’ 
hun gasverbruik kunnen verminderen.’

Negatief over aardgasvrij
‘Typisch links geneuzel, in het buitengebied 
hebben velen zo'n aansluiting niet eens.’

‘Weer extra kosten burger, veel materiaal 
verspilling, wat zijn kosten/baten op lange 
termijn?, weinig creatieve initiatieven om de 
omschakeling makkelijker te maken voor de 
portemonnee en behoud van een 
aangename groene leefomgeving/ natuur.’

‘Lijkt me niet haalbaar.’

‘Belachelijk, omdat woningen zoals er veel in 
Neder-Betuwe staan niet met een 
warmtepomp te verwarmen zijn.’



7. Vindt u dat het bedrijfsleven ook moet verduurzamen? 
Wat kan het bedrijfsleven bijvoorbeeld doen volgens u?

Ja, alle deelnemers vinden dat het bedrijfsleven ook 
moet verduurzamen.

Wat kan het bedrijfsleven doen?  
• Zonnepanelen op bedrijfsdaken (ook voor burgers!) (4x)
• Zuiniger werken en minder verspilling in het productieproces (4x)
• Duurzame (verpakkings-)materialen en producten (4x)
• Ruimte voor groen, bomen planten, groene daken en gevels,  en 

adaptatieprojecten (3x)
• Bedrijfsleven moet ook van het gas af, het bedrijfsleven verbruikt meer 

gas dan woningen. Moeten dus meedoen om de doelstellingen te 
halen. (3x) 

• Strengere controle op milieuregels (2x) 
• Bedrijven moeten een verduurzamingsplan hebben
• Het bedrijfsleven moet juist meer verduurzamen, zij zijn een voorbeeld 

naar hun medewerkers en omgeving. Bedrijfsleven laat zich vaak leiden 
door financiële prikkels terwijl ze op ideëel gebied veel invloed hebben.



7. Vindt u dat het bedrijfsleven ook moet verduurzamen? 
Wat kan het bedrijfsleven bijvoorbeeld doen volgens u?

Vervolg: Bedrijfsleven moet ook verduurzamen:

Wat kan het bedrijfsleven doen?  
• Het bedrijfsleven kan ook een goede boterham verdienen aan 

verduurzamen en de energietransitie (new business). 
• Medewerkers aannemen die uit regio komen (weinig km rijden)
• Groene parkeerplaatsen met bomen en plantsoen
• Grote parkeerplaatsen overdekken met zonnepanelen
• Wateropvang- en waterloslaat-boxen onder de grond
• Kleine windturbines
• Elektrisch vervoer- en transport
• Gevelverlichting uit na sluitingstijd of tussen 22.00-06.00 uur
• Winkels in de winter hun deuren dicht en bordje erop: wij zijn open. 
• Principe dat de vervuiler betaald is vaak het meest effectief, dit geeft 

het bedrijfsleven een prikkel om duurzamer te worden. 
• Datacentrales e.d. moeten we weren 



8.  We gaan steeds meer van fossiele brandstoffen naar duurzame 
energie van zonneparken en windparken. Hoe kijkt u daar tegen aan?

57%

43%

Mening over 
wind- en zonneparken

Positief

Negatief

Suggesties en bedenkingen: 
• Liever zon op daken (4x)
• Zonnepanelen vooral op bedrijfsdaken in het buitengebied
• Zonneparken niet op landbouwgrond (4x) 
• Zonneparken niet tegen de wil van omliggende bewoners
• Zonnepanelen op overkappingen voor parkeerterreinen bij winkelcentra, 

opladen elektrische auto’s. Dit zorgt ook meteen voor verkoeling. 
• Windmolens prima, maar vooral langs de snelweg.
• Bewoners mee laten verdienen en niet alleen de verkopende boer van de 

grond
• Gebrek aan transportcapaciteit (ook internationaal) en opslag (accu's en 

waterstof). De kunst is om de opwek en de vraag naar duurzame energie aan 
elkaar te koppelen.

• Waarom lange kabels van zonnepark in buitengebied naar de gebruikers 
trekken? Korte lijntjes (letterlijk) is toch veel slimmer... 

• Gedragsverandering: waarom moet elke puber een elektrische fiets in plaats 
van  gewoon zelf trappen?

• Geen datacentra in de Neder-Betuwe
• Liever kernenergie



9. Het klimaat verandert en dat merken we door meer 
periodes van droogte, hete zomers, hevige regenbuien en 
overstromingen. Merkt u hier zelf iets van? 
Wat denkt u dat we daar tegen kunnen doen?

Wat kunnen we er tegen doen?
• Groenere tuin met schaduw en koelte (5x)
• Wateropslag (4x)
• Waterafvoer en regenpijpen afkoppelen (3x)
• Tegel-tax: mensen met een groene tuin voordeel geven op 

gemeentelijke belasting of mensen laten betalen als ze een (te) groot 
percentage van hun tuin betegeld hebben (2x)

• In nieuwe wijken hagen en heggen aanplanten, zodat  er geen 
schuttingen en hekken komen. 

• Parkeerterreinen half-open bestraten
• Meer bomen in de openbare ruimte (schaduw en biodiversiteit)
• Regentonnen plaatsen bij woningen en bedrijven
• Ondergrondse catch- en release-boxen voor water  plaatsen
• Alle houtkachels weg

80%

20%

Merkt u zelf iets van de 
klimaatverandering? 

Ja Nee



10. Onder invloed van klimaatverandering verdwijnen steeds meer soorten planten, 
dieren en insecten. Wist u dit? Maakt u zich hier zorgen om?

Merkt u hier zelf iets van?
Ja: 8      Nee: 7

Ja, ik maak me er zorgen om
‘We hebben dit nodig om te overleven.’

‘Niet alleen over de bijen, maar alle insecten.’

‘Zorgen om schimmels, virussen, invasieve planten en dieren. 
Insecten zijn ook dieren.’ 

Nee, geen zorgen

‘Het uitsterven van soorten is van alle tijden. Er komen ook weer 
andere terug.’(3x)

‘Nee, want die arme dinosaurussen zijn ook al ruim 60 miljoen jaar 
geleden uitgestorven.’ 

Oplossingen en ideeën:
• Insectenhotels
• Bloemenmengsels zaaien 
• Geen gif spuiten in bermen
• Bermen zo laat mogelijk maaien (2x)
• Geen gif spuiten bij fruitbedrijven
• Tuinen meer laten verwilderen



11. We gaan minder fossiele brandstoffen gebruiken, zoals benzine en gas. 
Steeds meer mensen kiezen voor elektrisch rijden, hoe staat u daar tegenover?

53%
19%

28%

Mening over 
elektrisch rijden

Positief

Neutraal

Negatief

Bedenkingen bij elektrisch rijden: 
• Lange termijn: recycling van de accu’s wordt een groot probleem (4x)
• Elektrische energie wel duurzaam opwekken (3x)
• Nog niet voor iedereen betaalbaar (3x)
• Belangrijk om voldoende tijd te nemen voor de omschakeling naar elektrisch 

rijden
• Infrastructuur is nog niet klaar
• Actieradius verbeteren
• Minder trekkracht voor een aanhanger of caravan
• Gevaarlijke situaties door stille auto’s
• Huidige nieuwe diesels gebruiken meer CO₂ 
• Voor de productie van de accu's zijn veel zeldzame metalen nodig waardoor 

er in derdewereldlanden veel milieuschade optreedt
• Autogebruik juist terugdringen
• Meer thuiswerken en minder woon-werkverkeer
• Meer elektrische scooters

Zelf een elektrische auto: 2



12. Bij afvalinzameling willen we zoveel mogelijk afval recyclen en opnieuw gebruiken. 
Scheidt u ook al uw afval? 

Ja, iedereen scheidt zijn afval

Reacties
‘Ik schrik hoeveel plastic ik steeds naar de container moet brengen.’

‘Mijn grootste afval nu zijn luiers, maar zodra de baby er in past gaan we 
over op wasbare luiers.’ 

‘Weer terug naar de melkboer met glazen flessen die hergebruikt werden? 
Patat in een pan halen.’

‘Een duurzamer gebruik van materialen start met het niet te gebruiken.’

‘Laat middelbare scholieren hun eigen troep opruimen! Daar kunnen de 
scholen toch op aangesproken worden door gemeente.’

‘Helaas is onze denkwijze vaak een wegwerp-mentaliteit.’

‘Ik kijk steeds meer naar wat ik in de supermarkt en winkels koop. 
Uiteindelijk bepaalt de keuze daar, wat ik aan restafval (vooral 
verpakkingsmaterialen) overhoud.’ 



12. Bij afvalinzameling willen we zoveel mogelijk afval recyclen en opnieuw gebruiken.
Wat denkt u dat andere oplossingen zijn voor een duurzamer gebruik van materialen?

Oplossingen:
• Minder plastic verpakkingen (2x)
• Meer papieren en kartonnen verpakkingen
• Verpakkingen van gerecyclede materialen
• Hergebruik (verpakkingen, houten pallets) (4x)
• Consuminderen = minder gebruik van materialen
• Gedrag: probleem is de wegwerpmentaliteit
• Het begint in de supermarkt en de winkels
• Hergebruiken: spullen een 2e leven of 2e hands kopen
• Wasbare luiers
• Meer afvalbakken (tegen zwerfafval)
• Scholieren eigen troep op laten ruimen
• Hondenpoep: mensen met een hond verplicht op cursus doen



Peiling Duurzaamheid Neder-Betuwe
Periode van 8 december 2021 t/m 8 januari 2022

Gemeente Neder-Betuwe

Team Duurzaamheid

Januari 2022
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