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Onderzoeksopzet en -verantwoording

• Dataverzameling via verspreiding van online vragenlijst

• Analyse en rapportage zijn gebaseerd op antwoorden van respondenten die deze vragenlijst 
volledig hebben ingevuld (completes)

• De doelpopulatie bestaat uit alle inwoners van Nijeveen en buitengebied met postcode 7948

• De omvang van de populatie bestaat uit 1.650 huishoudens 

• Het onderzoek is als volgt verspreid of kenbaar gemaakt onder de doelpopulatie:

Vooraankondiging via dorpskrant De Molen, oplage 1.650 

Gerichte oproep met vermelding link in De Molen

Verspreiding huis-aan-huisflyer, oplage 1.650 

Reminder in De Molen

Artikel met oproep in Meppeler Courant, oplage 17.650 

Via digitale nieuwsbrief onder leden ECDN, 195 e-mailadressen 

• Methode & steekproef



Onderzoeksopzet en -verantwoording

• De vragenlijst is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het bestuur van ECDN en 
Satori. Met behulp van de deze vragenlijst wordt inzicht gegeven in eerder genoemde 
onderzoeksvragen 

• De vragenlijst is geprogrammeerd via software van MWM2, een aanbieder van softwaresystemen 
voor professioneel marktonderzoek

• Respons veldwerkperiode (van 30-06-2020 t/m 13-09-2020):

• Van de 1650 huishoudens in Nijeveen hebben 259 respondenten de vragenlijst ingevuld. Dat is een 
netto-respons van 16%. Dat is lager dan de verwachtte respons (20%)

• Echter; overwegende dat respondenten relatief veel moeite moesten doen om de 
enquête in te vullen (van offline naar online), is de respons vrij hoog

• Met een doelpopulatie van 1.650 huishoudens, een steekproefgrootte van 259 en een 
foutmarge van 5% is het betrouwbaarheidsniveau 90%

• De uitkomsten zijn indicatief van aard

• Vragenlijst & veldwerk

Tabel 1. Respons veldwerkperiode

Aantal

Omvang populatie 1.650

Deelnamepogingen 415

Wel begonnen, niet afgemaakt 21,2%

Non respons 16,4%

Complete respons 259

Netto respons 16%



Onderzoeksopzet en -verantwoording

• 85 respondenten hebben de enquête via een andere device dan een desktop (laptop/computer) 
ingevuld. Een aantal vragen kon door deze respondenten niet worden beantwoord

• 174 personen hebben de enquête via een desktop ingevuld 

• Bij vragen waar n = <259 is dit aangegeven bij de betreffende vraag

• Alle respondenten hebben aangegeven in postcodegebied 7948 te wonen

• Na afronding van het veldwerk is data verwerkt in Excel en is de dataset opgeschoond (vreemde of 
tegenstrijdige antwoorden verwijderd)

• In deze rapportage zijn de antwoorden op de vragen weergegeven in grafieken en tabellen

Dataverwerking & rapportage



Conclusies



‘Ik weet dat wij wat moeten doen met onze 
energielevering. Dus duurzaamheid is heel 
goed, maar ik heb er weinig verstand van 

en laat het graag over aan mensen die daar 
wel verstand van hebben. Ik hoop dat ECDN 

Nijeveen hier goed in kan 
vertegenwoordigen en goede beslissingen 

kan nemen voor ons milieu’



1-12-2020

1 Kende u Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen 
(ECDN), voordat u uitgenodigd of geattendeerd werd 
op dit onderzoek?
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Nee

Anders

Ik ben lid van ECDN

Informatiebijeenkomsten

Acties

De braderie

De Molen

Ja, ik ken deze van:

n=174



1-12-2020

2 Bent u lid van Energie Coöperatie Duurzaam 
Nijeveen (ECDN)? 

12%

88%

Ja

Nee

n=162



1-12-2020

3 Kunt u aangeven waarom u lid bent geworden van ECDN? Welke twee redenen zijn 
voor u het meest van toepassing?

4%

10%

62%

34%

54%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Anders, nl

Ik verwacht door mijn lidmaatschap inkoopvoordeel te krijgen

bij het duurzamer maken van mijn woning

Ik vind het belangrijk dat we samen als dorp optrekken bij het

duurzamer maken van Nijeveen

Ik vind het belangrijk dat het dorp inspraak heeft bij

gemeentelijke energievraagstukken

Ik vind het belangrijk dat ECDN opkomt voor het dorpsbelang

als het gaat om de gevolgen van beslissingen die de gemeente

neemt op het gebied van (duurzame) energie

Ik verwacht dat ik door mijn lidmaatschap meer kom te weten

over duurzaamheid

n=90

Maximaal twee antwoorden mogelijk



4 U bent geen lid van ECDN. Kunt u aangeven waarom niet?

1-12-2020

11%

22%

24%

7%

4%

1%

41%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Anders, nl

Ik ken ECDN niet

De thema’s spreken mij aan, maar ik regel dit zelf

De thema’s spreken mij wel aan, maar ik denk dat het voor mij te duur 
is om mij daar mee bezig te houden

De thema’s (op duurzame en verantwoorde wijze omgaan met energie, 
grondstoffen en onze leefomgeving) spreken mij niet aan

Ik vind de contributie van EDCN te hoog

Ik heb onvoldoende een beeld van wat EDCN voor mij zou kunnen

betekenen

Ik heb een huurwoning en verwacht dat de

verhuurder/woningbouwcorporatie zich bezighoudt met het…

n=169

Meerdere antwoorden mogelijk



5 Wanneer zou u overwegen lid te worden van ECDN?

1-12-2020

5%

61%
39%

4% 17%

Als de contributie lager zou zijn

Als ik weet wat ECDN voor mij persoonlijk kan betekenen

Als ik weet wat ECDN voor het dorp Nijeveen kan betekenen

Als ik in een koopwoning zou wonen

Anders, namelijk

- Als kernenergie en waterstof bespreekbaar wordt en 
biomassa gebruik uitgebannen wordt

- Als er geen contributie zou zijn
- Geen behoefte aan of ik zie geen meerwaarde

Meerdere antwoorden mogelijk



6 Bent u bekend met de term Energietransitie?

1-12-2020

80%

20%

Ja

Nee



7 U geeft aan bekend te zijn met de term ‘energietransitie’. Wat betekent het dan in 
uw ogen voor u?

1-12-2020

4

9

17

18

54

61

98

146

Dat ik zoveel mogelijk zonnepanelen moet aanschaffen

Dat er biomassacentrales worden gebouwd

Dat ik subsidie kan aanvragen om mijn huis duurzamer te maken

Dat mijn energierekening hoger wordt de komende jaren

Dat er zonneparken en/of windmolens in de omgeving worden

aangelegd

Dat ik in de toekomst geen gas meer kan gebruiken

Dat ik moet nadenken hoe ik mijn woning duurzamer kan maken

Dat ik geen elektriciteit en warmte meer kan halen uit fossiele

brandstoffen (zoals olie, kolen en gas) maar over moet stappen naar…

0 20 40 60 80 100 120 140 160

n = 206

Meerdere antwoorden mogelijk



8 Denkt u dat u de gevolgen gaat merken van de 
energietransitie?

78%

6%

6%

10%

Ja Nee Dat bepaal ik zelf Weet ik niet



10 Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met 
onderstaande stellingen?

17%

26%

34%

16%

8%

0% 10% 20% 30% 40%

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet eens/niet oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

1. Ik ben van plan binnen 0 - 5 jaar mijn woning 
duurzamer te maken

18%

39%

24%

13%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet eens/niet oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

2. Ik bepaal zelf of ik mee doe aan de 
energietransitie of niet



10 Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met 
onderstaande stellingen? 

5%

17%

33%

31%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet eens/niet oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

3. De overheid bepaalt wat ik moet doen als het gaat 
om de energietransitie

24%

51%

19%

4%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet eens/niet oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

4. De energietransitie gaat mij geld kosten



10 Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met 
onderstaande stellingen? 

13%

40%

21%

20%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet eens/niet oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

5. Ik vind het lastig om te bepalen wat ik nu precies zelf 
moet doen als het gaat om de energietransitie

3%

13%

40%

28%

16%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet eens/niet oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

6. De energietransitie levert mij geld op (denk aan een lagere 
energierekening)



10 Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met 
onderstaande stellingen? 

6%

32%

32%

24%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet eens/niet oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

7. Ik verwacht dat de overheid met meer subsidie komt zodat ik mijn 
huis (meer) energieneutraal kan maken



9 Woont u in een huur- of koopwoning?

14

245

Ik woon in een huurwoning Ik woon in een koopwoning



11 Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met 
onderstaande stellingen?

57%
43%

0%
0%
0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Helemaal mee eens

Niet eens/niet oneens

Helemaal mee oneens

1. De woningbouwcorporatie of verhuurder is 
verantwoordelijk voor het energieneutraal maken van mijn 

woning

0%

14%

14%

50%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet eens/niet oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

2. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het energieneutraal 
maken van de woning

n = 14



11 Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met 
onderstaande stellingen?

7%

29%

29%

29%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet eens/niet oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

3. Ik vind niet dat ik moet meebetalen aan het 
energieneutraal maken van mijn woning

0%

29%

21%

36%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet eens/niet oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

4. Als mijn energielasten omlaag gaan, doordat mijn huis duurzamer is 
gemaakt, is het logisch dat ik meer huur moet betalen

n = 14



12 Bent u bekend met de term RES?

24%

76%

Ja

Nee



13 U geeft aan bekend te zijn met de term RES. Wat 
betekent het in uw ogen?

80%

95%

70%

69%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Het duurzaam opwekken van energie in een regio

Dat er per regio uitgezocht wordt waar en hoe het best

duurzame elektriciteit opgewekt kan worden en welke
warmtebronnen gebruikt kunnen worden zodat wijken en

gebouwen van het aardgas af kunnen

Dat iedere regio zich moet houden aan het Klimaatakkoord

dat het kabinet vorig jaar heeft gesloten

Dat er afspraken gemaakt worden hoe we de CO-2 uitstoot
gaan verminderen

Dat we zoveel mogelijk van het gas af gaan en andere

warmtebronnen gaan gebruiken

Meerdere antwoorden mogelijk

n = 61



15 Na uitleg RES: Kunt u zich vinden in het voorstel van de 
gemeente?

56%

10%

6%

7%

6%

26%

31%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ja, ik vind het een goede zaak dat er meer

duurzame energie wordt opgewekt

Ja, de energietransitie moet toch gebeuren en

hoe ze dat doen maakt mij niet zoveel uit

Ja, ik vind de gemeente de meest deskundige
partij om dit te regelen

Nee, ik vind de hele energietransitie onzin

Nee, ik ben tegen het opwekken van (meer)

zonne-energie in onze regio

Nee, ik ben tegen het opwekken van (meer)

windenergie in onze regio

Nee, dit moeten we als dorp zelf bepalen

Ik weet het niet

Meerdere antwoorden mogelijk



16 Denkt u dat het voorstel van de gemeente gevolgen 
heeft voor Nijeveen?

5%

1%

7%

22%

5%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ik weet het niet

Nee, ik denk niet dat dit gevolgen voor Nijeveen heeft

omdat

Ja, namelijk (licht uw antwoord toe)

Ja, ik denk dat er (meer) windmolens op het
grondgebied van Nijeveen komen

Ja, ik denk dat er (meer) zonneparken op het

grondgebied van Nijeveen komen

Ja, ik denk dat er zowel (meer) windmolen als

zonneparken op het grondgebied van Nijeveen komen

16. Denkt u dat het voorstel van de gemeente gevolgen heeft voor Nijeveen? 



17 Denkt u dat het voorstel van de gemeente persoonlijk 
gevolgen voor u heeft?

40%

13%

47%

17. Denkt u dat het voorstel van de gemeente persoonlijk 
gevolgen voor u heeft? 

Ja, namelijk Nee, dat denk ik niet omdat Ik weet het niet



17 Denkt u dat het voorstel van de gemeente persoonlijk 
gevolgen voor u heeft?

(Samenvattend):

- ‘Windmolennarigheid’ (horizonvervuiling, geluid- en slagschaduwoverlast)

- Aantasting landschap zowel bij plaatsing windmolens als zonneparken

- Het gaat veel geld kosten

• Ja, namelijk



17 Denkt u dat het voorstel van de gemeente persoonlijk gevolgen 
voor u heeft?

(samenvattend)

• In het dorp/kern waar ik woon zal niet zoveel gebeuren, het zal meer in de buitengebieden zijn 

• Ik niet denk dat de gemeente meer subsidie gaat geven op de plaatsing van zonnepanelen voor 
particulieren

• We al een duurzaam huis/zonnepanelen hebben

• Het grootschalig zal zijn

• Ik niet mee doe als het geld kost

• Ik zelf bepaal wat er in mijn woning gebeurd en zelf goed in staat ben om keuzes te maken

Nee, omdat…



18 Wilt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande 
stellingen eens bent?

1%

2%

6%

41%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

1. De gemeente moet met de inwoners overleggen bij het opstellen van de 
RES 

34%

42%

21%

3%

0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

2. De gemeente heeft mij goed geïnformeerd over de RES 



18 Wilt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande 
stellingen eens bent?

46%

34%

15%

4%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

3. De gemeente heeft mij gevraagd mee 
te denken over de RES 

29%

38%

23%

7%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

4. Ik weet welke gevolgen de RES voor 
Nijeveen heeft 



18 Wilt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande 
stellingen eens bent?

30%

38%

24%

6%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

5. Ik weet welke gevolgen de RES voor mij persoonlijk heeft 

1%

2%

21%

37%

39%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

6. ECDN moet een rol spelen bij het opstellen van de RES voor 
de regio Nijeveen 

‘Ik heb geen goed idee wat mij 
allemaal boven het hoofd hangt. Ik 
vind ook dat de gemeente mij niet 
goed heeft geïnformeerd over het 

proces, waar we nu staan en wat er 
gaat gebeuren.’



19 Er zijn steeds meer dorpen en regio’s die nadenken over zogenaamde grootvolume 
oplossingen. Dat wil zeggen dat er in of bij een dorp een (groot) gebied aan wordt gewezen 
waar duurzame energie wordt opgewekt. Denk daarbij aan zonne- of windmolenparken of 
biomassacentrales. 
Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen?

24%

24%

22%

24%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

1. Ik ben voor een groot zonnepark aan de rand van het 
dorp 

28%

20%

23%

23%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

2. Ik ben voor het plaatsen van meerdere windmolens op 
het grondgebied van Nijeveen 



19 Wilt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande 
stellingen eens bent?

14%

11%

34%

30%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

3. Een vergister die van mest energie maakt, is voor Nijeveen interessant 

25%

19%

34%

16%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

4. Ik vind een biomassacentrale die van GFT-afval energie maakt een goede 
oplossing voor Nijeveen 



19 Wilt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande 
stellingen eens bent?

9%

13%

24%

42%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

5. Ik ben voor grootvolume 
oplossingen, mits het dorp er ook van 

profiteert 

10%

14%

35%

33%

9%

0% 10% 20% 30% 40%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

6. Ik ben voor grootvolume oplossingen, 
mits ik daar zelf ook van profiteer door bijv.  

lagere energielasten 



19 Wilt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande 
stellingen eens bent?

7%

13%

25%

41%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

7. Ik ben voor grootvolume oplossingen; we moeten met elkaar zorgen voor 
schonere energie en een beter milieu 

14%

32%

27%

15%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

8. Ik ben tegen iedere vorm van een dergelijke oplossing op het 
grondgebied van Nijeveen; het heeft grote impact op Nijeveen en 

omgeving 



19 Wilt u aangeven in hoeverre u het met onderstaande 
stellingen eens bent?

18%

15%

41%

21%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Niet eens/niet oneens

Mee eens

Helemaal mee eens

9. Als ik weet wat het precies inhoudt, vind ik het interessant om financieel te 
participeren in grootvolume oplossingen 



20 Terugkomend op ECDN Wat vindt u de belangrijkste 
taken van ECDN. ECDN….

totaal ranking

…moet de vertegenwoordiger zijn van Nijeveen bij de gemeente of energieregio op het gebied 
van de RES en energietransitie 2,86 1

…moet nadenken over voordelige duurzame oplossingen voor Nijeveense huishoudens 3,42 2

…moet, als onafhankelijke partij, mij op de hoogte houden van de gevolgen van beslissingen die de 
gemeente of energieregio neemt als het gaat om de RES en energietransitie 3,58 3

…moet de voor- en nadelen van de verschillende grootvolume oplossingen op een rij zetten en het dorp 
daarover informeren 3,59 4

…moet mij goed en onbevooroordeeld informeren over alles wat met duurzame energie te maken heeft 3,82 5

…moet mij actief informeren over subsidies die ik kan krijgen als het gaat om het duurzamer maken van 
mijn woning 5,27 6

…moet (ook) opkomen voor de belangen van huurders als het gaat om de energietransitie en de RES 5,47 7



22 & 23 Lid of vrijwilliger worden

34%

52%

14%

22. Wilt u lid worden van ECDN? 

Ik ben al lid (zoals in het begin aangegeven)

Nee

Ja, stuur mij meer informatie. Dit is mijn emailadres:

4%

9%

86%

23. Wilt u zich als vrijwilliger inzetten 
voor de ECDN? 

Ja, Neem contact met mij op per e-mail of telefoon

Misschien, ik wil graag eerst weten wat dat inhoudt.

Neem contact met mij op per e-mail of telefoon

Nee



• 1/3 van de respondenten is het eens met grootvolume oplossingen als een zonnepark aan het rand van 
het dorp, windmolens of een vergister

• Bijna de helft is het hier niet mee eens

• 1/5 deel weet het niet (niet mee eens/niet mee oneens)

• Als het gaat om biomassacentrales dan is 1/5 het hier mee eens en 44% oneens

• Meer dan de helft van de respondenten is voor grootvolume oplossingen al het dorp profiteert

• 41% is voor als men er zelf financieel van profiteert

• Meer dan de helft is voor grootvolume oplossingen om te zorgen voor schonere energie/beter milieu

• Slechts 26% is tegen iedere vorm van grootvolume oplossingen i.v.m. de impact op Nijeveen

Wat vinden de inwoners van Nijeveen van grootvolume oplossingen?

Grootvolume oplossingen


