
Duurzaamheid
In april/ mei 2021 heeft u meegedaan aan het onderzoek over duurzaamheid in de gemeente Epe. 
Hartelijk dank daarvoor! In totaal hebben 629 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld, waarvan 592 
via het inwonerspanel Epe Spreekt en 37 via de open link die gecommuniceerd is via de verschillende 
communicatiekanalen van de gemeente. Hieronder ziet u de belangrijkste resultaten en leest u wat we 
daarmee willen doen.

Maakt u zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering?

0 geen zorgen 6,4 gemiddeld 10 veel zorgen

Zijn onderstaande stellingen op dit moment 
op u van toepassing? Top 3 % Altijd/vaak

 Ik scheid afval
98%

 Ik gebruik 
energiezuinige 

apparaten
84%

Ik beperk mijn 
energie-
verbruik  

83%

Zijn onderstaande stellingen op dit moment 
op u van toepassing? Top 3 % Aanwezig

Ik koop groene 
stroom bij mijn 

energie-
leverancier 

63%

Ik kook 
elektrisch

49%

Ik heb zonne-
panelen voor 

elektriciteit op 
mijn dak 

42%

Welk van de onderstaande energiebesparende maatregelen zijn op dit moment op 
uw woning van toepassing? 

 Dakisolatie
74%

 Gevel/ 
spouwmuurisolatie

70%

 HR++ glas / triple glas
67%

Vloerisolatie
58%

Wat zijn de belangrijkste redenen waarom u een of meerdere duurzaamheidsmaatregelen (nog) niet 
heeft genomen in uw huis?

                                                      Ik vind het te duur 52%
           Ik weet niet welke maatregelen ik moet nemen of waar ik moet beginnen 11%
      Ik vind het niet belangrijk 7%



Duurzaamheid

Zijn onderstaande stellingen op dit moment op u 
van toepassing? Top 3 % Ja

Ik heb een 
groene tuin 

(meer 
beplanting dan 

bestrating)
80%

 Ik vang mijn 
regenwater 
op voor het 

hergebruik in 
de tuin

46%

Ik heb mijn 
regenpijp 

afgekoppeld 
van het riool

40%

Wat zijn, of zouden, voor u de redenen zijn om te 
investeren in een energiezuinigere woning? Top 3

Lagere 
energie-
rekening 

73%

Goed voor het 
milieu
68%

Comfort van 
de woning

48%

Welke punten zijn volgens u het belangrijkst als we plannen maken voor 
een aardgasvrije gemeente Epe? Top 3

Betaalbaarheid
59%

 Vrijheid van keuze, onafhankelijk 
van de keuze van mijn buren

39%

Rekening houden met de 
behoeften van alle inwoners

38%

Wat vindt u: hoe snel moeten wij van het aardgas af in de gemeente Epe? 
Meeste voorkeur

We hoeven niet voorop te lopen. 
Laten we voorlopig nog maar met aardgas doorgaan. 46%

Waar heeft u behoefte aan? Top 3

Informatie over de kosten, 
subsidie- en financierings-

mogelijkheden
31%

Informatie en advies (op maat) 
over de verschillende mogelijk-

heden om aardgas te vervangen
 26%

Een grote groep om het samen 
(voordeliger) aan te pakken

23%



Wat gebeurt er met de resultaten?

We merken dat deelnemers aan de enquête al veel affiniteit hebben met het onderwerp en dit zien we ook terug 
in de resultaten van het onderzoek. De resultaten zijn afgewogen en opgenomen in de Transitievisie Energie en 
Warmte. De visie is samen met inwoners, organisaties en ketenpartners opgesteld. In januari behandelt de raad 
de Transitievisie Energie en Warmte in een raadsvergadering. 
 
In het voorjaar van 2022 gaat de gemeente met de samenleving en organisaties gesprekken voeren over de 
uitvoering van de Transitievisie Energie en Warmte. Wat betekent het en hoe kunnen we samen met betrokkenen 
samenwerken, worden de vragen waarop we samen antwoord willen geven.
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