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De gemeente Nieuwegein maakt de overgang naar duurzame energie en warmte. Voor 

huidige en toekomstige generaties is de gemeente daarom vandaag al bezig met de energie 

van morgen. De gemeente wil inwoners hier graag bij betrekken. Hoe denken inwoners 

over aardgasvrij wonen en over het gebruik van aardwarmte voor het duurzaam 

verwarmen van de stadsverwarming. Daarover gaat dit onderzoek. 

Het doel van dit onderzoek was om een eerste perspectief in kaart te brengen van inwoners 

op aardgasvrij wonen en het gebruik van aardwarmte. Hoe kijken zij hier tegenaan? Wat 

vinden ze belangrijk en welke belemmeringen, kansen, risico’s, zien zij? Maar ook hoe 

willen de inwoners betrokken worden bij het vervolg op deze thema's. Er is daarom niet 

alleen gevraagd of en hoe inwoners betrokken willen worden. Het onderzoek diende ook 

als opstap naar duurzame betrokkenheid, waar de gemeente rondom bijvoorbeeld de 

Nieuwegeinse Warmteweken gebruik van kan maken. 

Dit onderzoek naar aardgasvrij wonen en aardwarmte is onderdeel van een breder traject 

in de gemeente Nieuwegein. In de maanden april en mei 2020 heeft Citisens in Nieuwegein 

een draagvlakonderzoek uitgevoerd op het thema verduurzaming van woning en klimaat 

adaptieve maatregelen. Beide onderzoeken hangen met elkaar samen. In deze rapportage 

wordt daarom ook naar de uitkomsten van dit eerdere draagvlakonderzoek verwezen.  

Uiteraard is er ook nog een bredere context. In Nederland worden op dit moment veel 

onderzoeken gedaan naar duurzaamheid of aardgasvrij wonen. Op een aantal plekken in 

deze rapportage worden de uitkomsten van dit onderzoek ook vergeleken met deze 

inzichten.  
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In totaal hebben 1.141 inwoners aan dit onderzoek naar aardwarmte en aardgasvrij wonen 

deelgenomen. Het onderzoek is onder meer onder de aandacht gebracht via sociale media, 

kanalen van de gemeente en een ansichtkaart die aan de huishoudens in Nieuwegein is 

bezorgd. De inzichten uit deze consultatie en meer over de onderzoeksverantwoording 

leest u in hoofdstuk 4.  

Alle toelichtingen van inwoners op de open vragen zijn in een separate bijlage 

weergegeven. 
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Inwoners zijn in grote mate bekend met de doelstellingen voor aardgasvrij wonen, de steun 

voor de doelstelling ligt echter een stuk lager. Andere onderzoeken laten vergelijkbare 

patronen zien; het draagvlak voor aardgasvrij wonen is niet gegeven of neemt zelfs af1. 

Voor veel inwoners ligt de verantwoordelijkheid voor het aardgasvrij maken van woningen 

in eerste instantie bij de gemeente en niet bij henzelf. Onder meer praktische bezwaren 

(net een nieuwe cv-ketel gekocht), onzekerheid en de kosten zijn de reden dat nu slechts 

één derde (35%) van de woningeigenaren zou willen dat hun woning aardgasvrij wordt. 

 

Bij aardgasvrij wonen zijn de kosten voor inwoners erg belangrijk, dit komt op zeer veel 

plekken in dit onderzoek terug. Zo maken inwoners zich onder meer zorgen over de kosten,  

het is een reden om geen aanpassingen aan de woning te doen en de gemeente kan vooral 

helpen door (een gedeelte) van deze kosten te betalen. Rondom aardgasvrij wonen zijn de 

kosten veel belangrijker dan rondom bijvoorbeeld het verduurzamen van de woning. 

Tegelijkertijd is voor meer de helft (57%) van de woningeigenaren (nog) niet duidelijk wat 

de kosten zijn om hun woning aardgasvrij te maken. 

 

Inwoners vinden het belangrijk dat de mogelijkheden voor aardwarmte in Nieuwegein 

worden onderzocht en (zij het in minder mate) wordt gebruikt voor het verduurzamen van 

de stadsverwarmingen. De duurzaamheid van de warmte maakt het voor veel inwoners een 

goed alternatief. Vooral de veiligheid en de kans op aardbevingen zijn redenen waarom 

inwoners er minder positief tegenover staan. Ook de locatie waar aardwarmte gewonnen 

gaat is voor inwoners belangrijk. Dit is nu al te zien in de opvatting van inwoners die 

rondom de eerder gecommuniceerde locatie wonen (gebied rond het kruispunt 

Batauweg/A.C. Verhoefweg/Symfonielaan), zij zijn negatiever over aardwarmte.  

 
1 www.hier.nu/themas/nieuws-voor-professionals/een-vijfde-nederlanders-verandert-mening-over-
aardgas-door-corona  

https://www.hier.nu/themas/nieuws-voor-professionals/een-vijfde-nederlanders-verandert-mening-over-aardgas-door-corona
https://www.hier.nu/themas/nieuws-voor-professionals/een-vijfde-nederlanders-verandert-mening-over-aardgas-door-corona
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Inwoners willen graag vroeg in het proces betrokken worden bij aardwarmte in 

Nieuwegein, voordat er een locatie gekozen is waar aardwarmte wordt gewonnen. 

Betrokken worden betekent voor de meeste inwoners van Nieuwegein dat ze graag 

informatie willen ontvangen. Er zijn echter ook 151 inwoners, uit verschillende wijken, die 

hier met de gemeente over mee willen praten.  

In het algemeen is de betrokkenheid van inwoners bij aardgasvrij wonen en aardwarmte 

groot. In het volgende hoofdstuk staat hoeveel inwoners op de verschillende onderdelen 

betrokken willen zijn of blijven.  
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De visie van Citisens is dat elk contactmoment met inwoners kan worden gebruikt als 

startpunt voor verder participatie. In de inwonersconsultatie is daarom op verschillende 

onderdelen aan inwoners gevraagd of ze betrokken wilden blijven bij de thema's 

aardgasvrij wonen en aardwarmte. Daarbij konden inwoners op verschillende niveaus 

betrokken blijven. Zowel op een laag niveau (geïnformeerd worden) als op een hoger 

niveaus (bijvoorbeeld met de gemeente meepraten over aardwarmte). 

In totaal heeft 81% van de deelnemers aan het onderzoek aangegeven op één of meerdere 

manieren betrokken te willen blijven. Hieronder staan de verschillende vormen waarop de 

inwoners betrokken willen blijven: 

⁄ 877 inwoners willen graag eenmalig op de hoogte worden gehouden over de 

uitkomsten van het onderzoek; 

⁄ 524 inwoners willen vaker hun mening geven over duurzaamheid in de gemeente 

Nieuwegein; 

⁄ 462 inwoners willen graag ingeschreven worden voor de digitale nieuwsbrief van 

de gemeente Nieuwegein over aardgasvrij wonen en aardwarmte;  

⁄ 151 inwoners willen meepraten of meedenken over aardwarmte; 

⁄ 102 inwoners willen meepraten of meedenken over aardgasvrij wonen. 

 

In het eerdere onderzoek (mei 2020) naar duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn inwoners 

ook gevraagd of ze vaker hun mening wilden geven of dat ze zich wilden inschrijven voor de 

digitale nieuwsbrief van de gemeente. In totaal, zonder mensen die zich twee keer hebben 

ingeschreven, zijn er nu ruim 1.180 inwoners uit Nieuwegein die vaker mee willen denken 

over duurzaamheid en 725 inwoners die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief. 
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Om gemeenten te helpen om betrokkenheid van inwoners te organiseren en faciliteren 

heeft Citisens de betrokkenheidsprofielen ontwikkeld. De betrokkenheidsprofielen 

categoriseren inwoners in acht onderscheidende groepen. Centraal in deze categorisatie 

staat de vierdeling betrokkenheid, vertrouwen, communicatie en participatie. Door de 

koppeling met big is het mogelijk op straatniveau inzicht te bieden in de 

participatievoorkeuren van inwoners.  

Eerder dit jaar heeft de gemeente Nieuwegein van Citisens de betrokkenheidsanalyse 

ontvangen. In deze betrokkenheidsanalyse is per wijk weergegeven welke 

betrokkenheidsprofielen het grootst zijn en hoe profielen zich onderling tot elkaar 

verhouden. Daarnaast is in de betrokkenheidsanalyse per profiel kort weergegeven hoe zij, 

in het algemeen, denken over duurzame maatregelen.  

In deze rapportage wordt ook kort ingezoomd op de belangrijkste verschillen tussen de 

betrokkenheidsprofielen. In deze uitsplitsing richten we ons op de drie grootste profielen in 

de gemeente: (1) Honkvaste Buurtbewoners, (2) Gevestigde Beïnvloeders en (3) 

Geïnformeerde Gezinsdrukte. Hieronder worden deze drie profielen kort beschreven, 

tussen haakjes staat het percentage van de huishoudens in Nieuwegein die in het 

betreffende profiel valt. Voor meer informatie over de betrokkenheidsprofielen, zie: 

www.citisens.nl/betrokkenheidsprofielen-citisensmodel/.  

Honkvaste Buurtbewoners (33%) Voelen zich sterk verbonden met familie en vrienden, die 

vaak ook in de buurt wonen. Hebben een laag vertrouwen in de overheid. Geloven dat ‘het 

niks uitmaakt’ wat zij doen. Hun wil om te participeren is dan ook laag.  

Gevestigde Beïnvloeders (20%) Zeer betrokken groep, bij zowel lokale als nationale 

onderwerpen. Willen graag invloed hebben. Het politiek-bestuurlijke speelveld is 

belangrijker dan het maatschappelijke speelveld. Kennen ‘de wegen’ in het gemeentehuis.    

Geïnformeerde Gezinsdrukte (16%) Zijn goed geïnformeerd over en betrokken bij wat er 

speelt in hun directe omgeving (school, sportvereniging van de kinderen). Dit uit zich echter 

niet in betrokken gedrag. Participeren doen ze graag online, op een moment dat het hen 

schikt. 

http://www.citisens.nl/betrokkenheidsprofielen-citisensmodel/
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Onderstaand zijn de belangrijkste verschillen tussen drie grootste betrokkenheidsprofielen 

in Nieuwegein weergegeven. Alleen significante en relevante verschillen tussen de 

profielen staan hier beschreven. Om deze reden staat er niets beschreven over de wijze 

waarop de betrokkenheidsprofielen denken over aardwarmte. Uit de analyse blijkt dat er 

tussen de betrokkenheidsprofielen weinig of geen verschil zichtbaar is, andere factoren 

lijken hiervoor bepalender. 

De Gevestigde Beïnvloeders hebben de meeste maatregelen genomen om in woning 

minder aardgas te gebruiken. Dit profiel noemt ook het minst vaak dat de gemeente 

verantwoordelijk is voor het aardgasvrij maken van de woningen. Dit in tegenstelling tot de 

Geïnformeerde Gezinsdrukte, van alle betrokkenheidsprofielen noemen zij het meest dat 

de verantwoordelijkheid voor aardgasvrij maken van de woning bij de gemeente ligt. De 

Geïnformeerde Gezinsdrukte geven het meest aan dat ze willen dat hun woning aardgasvrij 

wordt. Ook geven ze aan dat de gemeente hen hierbij op veel verschillende manieren kan 

helpen, vooral door informatie te geven (zowel algemeen als afgestemd op hun situatie). 
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Evenals in het onderzoek naar duurzaamheid noemen de betrokkenheidsprofielen 

verschillende redenen waarom ze aanpassingen aan hun woning hebben gedaan. Binnen dit 

onderzoek valt daarnaast vooral op dat voor de Gevestigde Beïnvloeders de zorgen om 

kosten voor aardgasvrij wonen een minder belangrijke rol speelt.  

De manieren waarop de betrokkenheidsprofielen informatie over aardgasvrij wonen willen 

ontvangen, is gelijk aan de wijze waarop zij informatie over duurzaamheid willen 

ontvangen. 

De Honkvaste Buurtbewoners zijn van alle profielen het best op de hoogte waar de warmte 

van de stadsverwarming vandaag komt. Tegelijkertijd zijn zij het minst tevreden over de 

manier waarop hun woning wordt verwarmd. Dit laatste kan te maken hebben met het 

type woningen van de Honkvaste Buurtbewoners. Voor de Geïnformeerde Gezinsdrukte is 

het omgekeerde zichtbaar. Zij zijn het minst op de hoogte van de herkomst van de 

stadverwarming terwijl zij hier wel het meest tevreden over zijn. 
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De inwonersconsultatie bestond uit vier onderdelen: (1) houding tegenover aardgasvrij 

wonen, (2) aardgasvrij maken van de woning, (3) stadsverwarming en (4) aardwarmte. Het 

eerste en laatste onderdeel van het onderzoek is door alle respondenten ingevuld. De wijze 

waarop de woning van de respondenten op dit moment wordt verwarmd bepaalde of ze 

deel 2 of 3 in hebben gevuld. Zodat de inhoud van het onderzoek aansloot bij de 

woonsituatie van de invuller.  

Wanneer de woning van de respondent met een cv-ketel wordt verwarmd hebben ze deel 2 

van het onderzoek ingevuld en deel 3 overgeslagen. Voor de inwoners wiens woning is 

aangesloten op de stadsverwarming geldt het omgekeerde. Van de deelnemers aan het 

onderzoek woont 40% in woning die aangesloten op de stadsverwarming. 

De eerste vraag in het onderzoek was of inwoners konden toelichten wat hun associaties 

zijn met de term aardgasvrij wonen. Het antwoord dat door de meeste inwoners genoemd 

wordt is dat woningen op een andere manier verwarmd moeten worden, hier wordt als 

voorbeeld vaak de stadsverwarming genoemd. Daarnaast wordt een andere manier van 

koken door veel inwoners genoemd. Dit is een zichtbaar element van het gebruik van 

aardgas, terwijl koken op aardgas slechts verantwoordelijk is voor een klein gedeelte van 

het totale gasverbruik van Nederlandse huishoudens. 

In totaal hebben ruim duizend inwoners hun associaties rondom aardgasvrij wonen 

gedeeld. Opvallend is dat de achterliggende redenen voor aardgasvrij wonen, zoals het 

beperken van de CO2 uitstoot of andere milieueffecten slechts weinig worden genoemd. 

Daarentegen worden kosten om een woning aardgasvrij te maken een associatie is die door 

veel inwoners wordt genoemd. Waarbij men vooral de hoogte van de kosten bezwaarlijk 

vindt. 
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Inwoners kregen een aantal vragen over de doelstellingen van het kabinet dat in 2050 alle 

woningen in Nederland aardgasvrij worden verwarmd. Voorafgaand daaraan kregen ze de 

onderstaande toelichting te lezen: Op dit moment worden veel Nederlandse woningen nog 

verwarmd met gas. Ook koken veel mensen op gas. Om klimaatverandering tegen te gaan, 

is landelijk afgesproken dat steenkool, aardolie en aardgas vervangen moeten worden door 

duurzame energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan zon- en windenergie en aardwarmte.  Het 

kabinet heeft als doel gesteld dat alle woningen in 2050 aardgasvrij zijn. Uiteindelijk moeten 

alle woningen en gebouwen in Nederland dus duurzaam worden verwarmd. Fossiele 

brandstoffen, zoals aardgas (cv-ketel, gaskachel), worden dan vervangen door bijvoorbeeld 

een elektrische warmtepomp, groen gas of de stadsverwarming. 

Een meerderheid (71%) van de inwoners geeft in meer of mindere mate aan op de hoogte 

te zijn van de afspraken dat in 2050 woningen in Nederland aardgasvrij moeten zijn. De 

hoge bekendheid met deze doelstelling, leidt echter niet per se tot een positieve houding 

ten opzichte van deze doelstellingen. De groep inwoners die het eens (43%) is met de 

doelstelling voor aardgasvrij wonen in 2050 is even groot als de groep inwoners die het hier 

mee oneens zijn (45%).  

Over het algemeen zijn inwoners, die aangeven minder goed op de hoogte te zijn van de 

plannen, hier ook negatiever over. Echter, ook onder de inwoners die goed op de hoogte 

zijn van de plannen rondom aardgasvrij wonen, is er een grote groep die het hier niet mee 

eens is. 

Andere wijze verwarmen woning

Andere wijze koken

Kosten om woning aardgasvrij te maken

Wonen zonder gebruik te maken van aardgas

Zonnepanelen en/of zonneboilers

Waterstof

Aardwarmte
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De verantwoordelijkheid voor het aardgasvrij maken van de woningen ligt volgens inwoners 

vooral bij de gemeente (72%). Een veel kleinere groep (14%) geeft aan dat deze 

verantwoordelijkheid vooral bij de inwoners zou moeten liggen.  
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Alle vragen rondom het aardgasvrij maken van de woning zijn alleen gesteld aan de 

inwoners die een woning hebben die niet is aangesloten op het warmtenet en die voor het 

verwarmen van hun woning gebruik maken van een cv-ketel.   

Verreweg de meest inwoners (95%), die niet zijn aangesloten op het warmtenet, maken 

voor het verwarmen van hun woning en water in hun woning gebruik van een cv-ketel. 

Voor koken zijn de alternatieven voor aardgas al een stuk meer gemeengoed. 39% van de 

deelnemers gebruikt om te koken een alternatief voor aardgas. 

 

 

 

 

Voorafgaand aan onderstaande vragen kregen inwoners de volgende toelichting te lezen: 

Het doel van het kabinet is om in 2050 alle woningen en gebouwen duurzaam te 

verwarmen. Dat betekent dat er geen aardgas meer gebruikt wordt voor het verwarmen 

van de woning of om te koken. Voor veel woningen betekent dit dat op termijn 

aanpassingen gedaan moeten worden.  

Voor de helft van de inwoners (46%) is het onduidelijk wat er in hun woning moet 

gebeuren, voordat deze aardgasvrij kan worden verwarmd. De groep inwoners die hier, in 

meer of mindere mate, wel een idee van heeft is ongeveer even groot (42%)2. Voor slechts 

een klein gedeelte van de inwoners (12%) is het zonneklaar wat ze moeten doen om hun 

woning aardgasvrij te verwarmen (meest rechter balk in de figuur).  

 
2 Het kennisniveau van huurders als kopers op dit gebied komt in grote mate met elkaar overeen. 
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Onder inwoners leven veel zorgen over wat aardgasvrij wonen voor hen betekent. Drie 

kwart van de respondenten (72%) maakt zich hier in meer of mindere mate zorgen over. Er 

is een sterk verband tussen de mate waarin inwoners zich zorgen maken en de houding van 

inwoners ten opzichte van de plannen dat in 2050 alle woningen aardgasvrij verwarmd 

worden. 

 

Wanneer inwoners aangaven zich zorgen te maken is gevraagd waarover ze zich zorgen 

maken. Verreweg de meeste genoemde antwoord zijn de kosten om hun woning 

aardgasvrij te maken. Dit kwam in de meerderheid van de toelichtingen terug. Andere 

zorgen die inwoners noemden zijn:   

⁄ Alternatieven - onvoldoende vertrouwen in alternatieven of te weinig zicht op 

alternatieven; 

⁄ Onduidelijkheden - over bijvoorbeeld de planning voor aardgasvrij wonen; 

⁄ Overlast - van warmtepompen of andere methoden van energieopwekking. 
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De vragen over gedrag en concrete maatregelen op het gebied van aardgasvrij wonen zijn 

alleen gesteld aan de deelnemers die in een koopwoning wonen. 

Minder dan de helft (43%) van de woningeigenaren heeft een idee van de kosten die 

gemoeid zijn met het aardgasvrij maken van hun woning. Aan de inwoners die een idee 

hebben van de kosten is gevraagd hoe veel zij denken dat het kost om hun woning 

aardgasvrij te maken. De bedragen die inwoners noemden zijn in het onderstaande 

overzicht gecategoriseerd3. De grootste groep inwoners denkt dat het aardgasvrij maken 

van hun woning tussen de 10 en 20 duizend euro of tussen de 20 en 40 duizend euro kost. 

Onder 'iets anders' noemde inwoners geen concreet bedrag, maar dat de kosten ‘veel te 

veel’ zijn.  

 

 

 

 
3 Inwoners konden zelf een bedrag invullen. Wanneer ze daarin geen getal noemden maar twee 
getallen, bijvoorbeeld “tussen 20.000 - 30.000 euro” dan is voor de categorisering het gemiddelde 
van beide getallen genomen, in dit geval 25.000 euro. 
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Twee derde (69%) van de woningeigenaren heeft in de afgelopen jaren maatregelen 

genomen om thuis minder aardgas te gebruiken. Het merendeel van deze inwoners heeft 

zijn/haar woning beter geïsoleerd (50%), onder meer door het installeren van dubbel glas. 

Onder 'iets anders' noemden inwoners vooral het installeren van zonnepanelen op het dak 

of de aankoop van een zuinigere cv-ketel. 

 

Zowel aan de woningeigenaren die maatregelen hebben genomen om minder aardgas te 

gebruiken, als aan de groep die geen maatregelen heeft genomen is gevraagd waarom ze 

dit hebben gedaan. Wanneer we deze redenen vergelijken met de redenen die inwoners 

noemen voor het verduurzamen van de woning (uit het vorige onderzoek) valt het 

volgende op: 

inwoners noemen min of meer dezelfde redenen waarom ze wel maatregelen hebben 

genomen, echter de redenen waarom ze geen maatregelen hebben genomen laten grote 

verschillen zijn. 

Woningeigenaren die de afgelopen jaren geen maatregelen hebben genomen noemen 

daarbij vooral dat het te veel geld kost (69%). De kosten zijn daarmee verreweg de 

belangrijkste reden. Ik zie op tegen werkzaamheden in woning (24%) is de reden die 

daarnaast het meest vaak wordt genoemd. Onder om een andere reden (27%) wordt vooral 

genoemd dat men recentelijk is verhuisd, van plan is binnenkort te gaan verhuizen of dat ze 

in de afgelopen jaren al nieuwe (niet aardgasvrije) apparatuur hebben gekocht, 

bijvoorbeeld een keuken waar op aardgas wordt gekookt. 
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Het besparen van kosten (64%) is de belangrijkste reden om maatregelen te nemen om zo 

minder aardgas in hun woning te gebruiken. Gevolgd door het is beter voor het milieu (55%) 

en het helpt om prettiger te wonen (51%). 
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Woningeigenaren die een cv-ketel in hun woning hebben kregen een viertal stellingen 

voorgelegd over de mogelijke vervanging hiervan. Deze stellingen zijn, met een paar kleine 

aanpassingen, overgenomen uit het onderzoek van het SCP4 naar aardgasvrij wonen. Voor 

deze vragen kregen ze de volgende toelichting te lezen: De cv-ketel zorgt voor het 

opwarmen van water (bijvoorbeeld om te douchen en om de verwarming op te warmen) in 

uw woning. In veel woningen is de cv-ketel verantwoordelijk voor meer dan 95% van het 

totale gasgebruik. 

Eerst is aan woningeigenaren gevraagd of ze, wanneer hun huidige cv-ketel kapotgaat, een 

aardgasvrij alternatief zouden overwegen. Een kwart (24%) antwoordt hier positief op, 

terwijl de helft (51%) dit niet ziet zitten. Er is een sterk verband tussen de intentie van 

woningeigenaren voor de vervanging van hun cv-ketel en het vertrouwen dat men heeft in 

beschikbare alternatieven. Onder woningeigenaren die geen vertrouwen hebben in 

alternatieven, is de intentie voor een aardgasvrij alternatief minder groot. Voor bijna 

driekwart (71%) geldt dat ze op dit moment (te) weinig vertrouwen hebben in beschikbare 

alternatieven voor hun cv-ketel. 

Er zijn ook twee vragen gesteld over hun kennis over mogelijk alternatieven voor de cv-

ketel. In het algemeen weet 41% (in meer of mindere mate) wat mogelijke duurzame 

alternatieven zijn voor hun cv-ketel. De keuze voor het bepalen van een geschikt alternatief 

is voor woningeigenaren echter moeilijker. Een kwart (24%) vindt het makkelijk om te 

bepalen wat een goed alternatief zou zijn voor hun cv-ketel, terwijl de inwoners die dit 

moeilijk vinden bijna twee keer zo groot (54%) is. Daarnaast geeft, bij alle vier de stellingen 

over de vervanging van de cv-ketel, tussen één vijfde en een kwart van de woningeigenaren 

het antwoord weet ik niet of neutraal. 

  

 
4 SCP-rapport: Op weg naar aardgasvrij wonen 

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/05/25/op-weg-naar-aardgasvrij-wonen
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In vergelijking met de uitkomsten uit het SCP-rapport zijn Nieuwegeinse woningeigenaren 

negatiever over het vervangen van hun cv-ketel door een aardgasvrij alternatief. Op de 

overige stellingen zijn de uitkomsten meer vergelijkbaar met de landelijk uitkomsten. Zo is 

de groep die (te) weinig vertrouwen heeft in de beschikbare alternatieven even groot. 

Onder meer op basis van deze stellingen heeft het SCP een analyse gemaakt waarin ze vijf 

groepen woningeigenaren onderscheiden. Op basis van de antwoorden op deze stellingen 

lijkt het erop dat in Nieuwegein vooral de groepen ‘twijfelaars’ en ‘aarzelende 

achterblijvers’ groter zijn.  

Aan woningeigenaren die een cv-ketel in hun woning hebben is gevraagd of ze willen dat 

hun woning aardgasvrij zou worden. De groep woningeigenaren die hier negatief (39%) 

tegenover staat is iets groter dan het aantal die hier positief (35%) tegenover staan.  

De woningeigenaren die negatief staan tegenover het aardgasvrij maken van hun woning is 

gevraagd naar de reden hiervoor. Hierbij is een klein gedeelte per definitie tegen het 

aardgasvrij maken van woningen. Echter, voor de meeste woningeigenaren spelen meer 

praktische of andere logische overwegingen waarom zij op dit moment niet willen dat hun 

woning aardgasvrij wordt. Bijvoorbeeld omdat ze recentelijk een nieuwe cv-ketel hebben 

aangeschaft, dat ze niet weten wat het voor hun woning betekent, dat ze niet weten wat de 

planning is of dat ze niet weten hoe ze dit (op korte termijn) moeten betalen. 

helemaal oneens oneens beetje mee oneens neutraal beetje mee eens eens helemaal eens weet ik niet
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De gemeente kan inwoners op veel verschillende manieren informeren over aardgasvrij 

wonen. Driekwart van de woningeigenaren (71%) geeft aan informatie over aardgasvrij 

wonen bij voorkeur direct van de gemeente te willen ontvangen. De andere antwoorden 

zijn veel minder vaak genoemd. 16% van de inwoners willen hier niet over geïnformeerd 

worden.  

Op de vraag hoe de gemeente woningeigenaren het beste kan helpen om hun woning 

aardgasvrij te maken, wordt door twee derde van de woningeigenaren genoemd dat de 

gemeente vooral kan helpen door aanpassingen (gedeeltelijk) te betalen. Ook hier zien we 

dat de kosten rondom het aardgasvrij maken van de woning erg belangrijk zijn.  

Daarnaast wordt het geven van informatie veel genoemd. Zowel het geven van meer 

algemene informatie over de mogelijkheden (49%) als het geven van een op-maat-gemaakt-

advies (40%). Bij het antwoord door iets anders te doen wordt onder meer genoemd dat de 

gemeente alles moet betalen of dat men het oneens is met de plannen. 
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Voorafgaand aan onderstaande vragen kregen de inwoners onderstaande toelichting te 

lezen: Aardgasvrij wonen kan op verschillende manieren. U kunt zelf aan de slag, 

bijvoorbeeld door uw woning beter te isoleren en een warmtepomp te installeren. Ook kan 

het zijn dat de gemeente in uw buurt een stadsverwarming aanlegt waar uw woning op kan 

worden aangesloten. 

Vervolgens is aan zowel woningeigenaren als huurders gevraagd wat belangrijk zij vinden, 

als hun woning aardgasvrij moet worden. Voor zowel kopers als huurders is het 

belangrijkste dat de kosten niet te hoog zijn (respectievelijk 62% en 72%). Daarna is het 

belangrijkst dat het alternatief echt duurzaam is (respectievelijk 33% en 26%).  
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Het is een lang proces om te komen tot een aardgasvrij Nieuwegein. De gemeente werkt 

daar graag samen met de inwoners aan. Voor de meeste inwoners (71%) geldt dat ze door 

de gemeente op de hoogte willen worden gehouden over aardgasvrij wonen. Daarnaast wil 

één derde (29%) meepraten of meedenken met de gemeente.  

De inwoners die van de gemeente informatie willen ontvangen, geven de voorkeur aan een 

aan hen gericht bericht in de vorm van de digitale nieuwsbrief (72%) of een bewonersbrief 

per post (55%). In totaal hebben 462 inwoners zich naar aanleiding van de dit onderzoek 

ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief over zowel aardgasvrij wonen als aardwarmte. 
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Meepraten over aardgasvrij wonen doen inwoners bij voorkeur door middel van een 

(online) enquête5 (63%)  of op een bijeenkomst (61%). Opvallend hierbij is dat dat een 

'fysieke' bijeenkomst hierbij veel vaker wordt genoemd dan een digitale bijeenkomst via 

bijvoorbeeld Zoom of Teams. In totaal hebben 102 inwoners hun contactgegevens 

achtergelaten en de gemeente toestemming gegeven om hen te benaderen om te mee te 

praten over aardgasvrij wonen. 

 

 

 
5 Vanwege de manier waarop dit onderzoek is uitgevoerd, een online enquête, is het niet 
verwonderlijk dat deze vorm van meepraten vaak wordt gekozen. 
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Aan de bewoners wiens woning is aangesloten op de stadsverwarming van Eneco zijn ook 

een aantal vragen gesteld. Twee derde (64%) van de inwoners is tevreden over de 

stadsverwarming en de manier waarop hun woning en het water in hun woning worden 

verwarmd. Inwoners zijn vooral tevreden omdat het goed werkt, het betrouwbaar is 

(weinig storingen) en ze er geen omkijken naar hebben. Eén vijfde van de inwoners (22%) is 

minder tevreden over het warmtenet. Door hen wordt vooral genoemd dat de kosten hoog 

zijn (ook bij weinig verbruik), dat ze niet de mogelijkheid hebben om een andere aanbieder 

te kiezen en dat dat de buizen van de stadsverwarming ook in de zomer zorgen voor 

warmte in de woning. 

 

40% van inwoners weet waar de warmte voor de stadsverwarming van Nieuwegein nu 

wordt opgewekt. Voor de overige inwoners geldt dat ze hier een vermoeden van hebben 

(31%) of dat ze dit niet weten (30%).  
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Twee derde van de inwoners vindt het belangrijk om te weten waar de warmte voor de 

stadsverwarming vandaan komt. Vooral inwoners die hier nu al van op de hoogte zijn, 

geven aan dat ze dit belangrijk vinden. Deze groep inwoners vindt het over het algemeen 

ook belangrijker dat de energie voor de stadsverwarming duurzaam wordt opgewekt. 

Tegelijkertijd is er ook een groep inwoners voor wie dit minder is relevant is; zij weten niet 

waar op dit moment de warmte van de stadsverwarming vandaan komt, vinden dit ook niet 

belangrijk om te weten en hechten ook minder waarde aan het duurzaam opwekken van de 

warmte voor de stadsverwarming de stadverwarming. 

In totaal vindt een ruime meerderheid (71%) van de inwoners het belangrijk dat energie 

voor de stadsverwarming duurzaam wordt opgewekt.    
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Het laatste gedeelte van het onderzoek bestond uit vragen over aardwarmte. Deze vragen 

zijn aan alle deelnemers van het onderzoek gesteld.  

De kennis over aardwarmte in Nieuwegein is behoorlijk groot. Iets minder dan de helft van 

de inwoners (45%) geeft aan goed te weten dat aardwarmte gebruikt kan worden als 

energiebron. Een even grote groep (46%) heeft hier wel eens iets over gehoord of gelezen.  

Voordat inwoners vragen kregen over de mogelijke winning van aardwarmte in 

Nieuwegein, kregen ze onderstaande toelichting te lezen: Voor de overgang naar een 

duurzame, aardgasvrije warmtevoorziening, ziet het kabinet het gebruik van aardwarmte 

als belangrijke alternatief. In 2030 zullen er in heel Nederland wijken van het aardgas 

afgaan, waarvan een deel verwarmd zal worden met aardwarmte. Ook in Nieuwegein 

wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke locatie voor aardwarmtewinning. Hiervoor 

werken verschillende partners samen, waaronder de gemeente Nieuwegein, Provincie 

Utrecht en bedrijven.

De mogelijke winning van aardwarmte in Nieuwegein is bij een kwart (26%) van de invullers 

bekend. Voor één derde (33%) van de inwoners was dit nieuwe informatie, de overige 

inwoners (38%) hadden hier weleens iets van gehoord of gelezen. Er is een sterk (positief) 

verband tussen de kennis van inwoners over aardwarmte in het algemeen en de mogelijke 

plannen voor de winning van aardwarmte in Nieuwegein.  

45%

46%

10%

Ja, ik ben daar goed van op de hoogte

Ja, ik heb er wel eens iets over gehoord/gelezen

Nee



  Pagina 28 | Citisens 

 

Aan inwoners, die wisten van de mogelijke winning van aardwarmte in Nieuwegein, is 

gevraagd hoe ze over deze plannen gehoord hebben. De verschillende media zijn voor 

inwoners de voornaamste nieuwsbron geweest. De meeste inwoners weten van de plannen 

over aardwarmte door de lokale media (67%). De landelijke media en sociale media (beide 

23%) worden daarna het meest genoemd. Het aandeel inwoners die via bekenden 

(buren/bewonersvereniging of familie/vrienden) van de plannen heeft gehoord is relatief 

laag.   

 

 

26%

38%

36%

Ja, ik ben daar goed van op de hoogte

Ja, ik heb er wel eens iets over gehoord/gelezen

Nee

67%

23%

23%

15%

7%

6%

10%

5%

Via lokale media

Via landelijke media

Via sociale media

Via familie, vrienden of bekenden

Via de bewonersvereniging of buren

Via een informatiebijeenkomst

Op een andere manier

Weet ik niet meer



  Pagina 29 | Citisens 

Boven de vragen waarin inwoners werden gevraagd naar hun houding over aardwarmte, 

stond de volgende toelichting: Op dit moment wordt het water in stadsverwarming vooral 

verwarmd door de energiecentrale van Eneco. Bij de opwekking van elektriciteit komt 

warmte vrij die voor de stadverwarming wordt gebruikt. De opwekking van elektriciteit 

gebeurt nu vooral door het verbranden van aardgas (80%) en biomassa (20%). Er wordt 

gekeken naar verschillende duurzame alternatieven, zoals het gebruik van aardwarmte om 

het warmtenet te verwarmen. Ook wordt in de gemeente Nieuwegein gezocht naar 

mogelijke locaties voor het winnen van aardwarmte. 

Om de houding van inwoners over aardwarmte in Nieuwegein te meten zijn twee stellingen 

voorgelegd: 

/ Het is belangrijk dat aardwarmte als duurzame energiebron in Nieuwegein wordt

 onderzocht 

/  Ik vind het belangrijk dat aardwarmte wordt gebruikt om de stadverwarming van

 Nieuwegein te verduurzamen. 

De samenhang tussen beide stelling is zeer sterk. Wanneer inwoners positief antwoorden 

op de ene stelling, zijn zij in veel gevallen ook positief over de andere ander stelling en 

andersom. Twee derde van de inwoners (64%) vindt het belangrijk dat aardwarmte als 

duurzame energiebron in Nieuwegein wordt onderzocht. Over de toepassing van 

aardwarmte in Nieuwegein wordt minder positief gedacht. Minder dan de helft (45%) van 

de inwoners vindt het belangrijk dat aardwarmte wordt gebruikt om de stadsverwarming in 

Nieuwegein te verduurzamen.  

Ten tijde van het onderzoek was er door de gemeente één mogelijke locatie voor het 

winnen van aardwarmte aan inwoners gecommuniceerd, namelijk het gebied rond het 

kruispunt Batauweg/A.C. Verhoefweg/Symfonielaan. In de wijken rondom dit gebied is de 

houding van inwoners tegenover aardwarmte negatiever. 
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Ruim 900 inwoners hebben in een open toelichting ingevuld wat de belangrijkste redenen 

zijn voor hun houding ten opzichte van aardwarmte in Nieuwegein. Het meest noemen 

inwoners de veiligheid, zowel op korte termijn, bijvoorbeeld het grondwater, als de 

gevolgen op lange termijn. Daarnaast noemen inwoners ook aardbevingen vaak als losse 

reden voor hun zorgen. Voor anderen (die over het algemeen positiever tegenover 

aardwarmte staan) is het doorslaggevend dat aardwarmte een goed alternatief is om 

stadsverwarming van warmte te voorzien en dat dit een duurzame oplossing is. 

Tegelijkertijd is voor een heel aantal inwoners hun mening over aardwarmte afhankelijk van 

de uitkomsten van onderzoek naar onder meer de veiligheid van deze optie én van de 

locatie waar naar aardwarmte geboord gaat worden. Tot slot wordt Groningen door 

inwoners genoemd. Hierbij wordt zowel verwezen naar dat we moeten stoppen met boren 

naar gas in Groningen, als dat we een 'tweede' Groningen (met aardbevingen en schade 

aan woningen) moeten voorkomen. 
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Drie kwart van de inwoners (76%) wil betrokken blijven rondom het thema aardwarmte.  

Inwoners willen betrokken blijven als de boorlocatie bij hun in de buurt is (34%) of als de 

boorlocatie in Nieuwegein is (42%). De overige inwoners willen niet betrokken worden of 

weet dit (nog) niet.  

 

Wanneer inwoners betrokken willen zijn bij aardwarmte, willen ze vooral op de hoogte 

gehouden worden over de ontwikkeling (80%). Daarnaast is er ook een groep van inwoners 

(21%) die aangeeft te willen meepraten of meedenken. In totaal hebben 151 inwoners 

toestemming gegeven aan de gemeente om hen voor dit doel uit te nodigen en hun 

contactgegevens daarvoor met de gemeente gedeeld. Van deze inwoners wonen er 

verhoudingsgewijs meer rondom de eerder gecommuniceerd locatie voor het winnen van 

aardwarmte. Echter, ook uit andere wijken in Nieuwegein hebben inwoners aangegeven 

dat ze mee willen praten over aardwarmte. 

 

 

Wanneer het over aardwarmte gaat worden inwoners het liefst zo vroeg mogelijk in het 

proces door de gemeente betrokken. Twee derde van de inwoners geeft aan betrokken te 

willen worden, voordat er een locatie waar de aardwarmte gewonnen wordt is gekozen. Dit 

geldt zowel voor de inwoners die geïnformeerd willen worden, als voor de inwoners die 

willen meepraten of meedenken. 
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De manier waarop inwoners geïnformeerd willen worden over aardwarmte en mee willen 

praten over aardwarmte is in grote lijnen hetzelfde als voor aardgasvrij wonen. Om 

informatie over aardwarmte te ontvangen zijn de digitale nieuwsbrief (64%) en 

bewonersbrief per post (58%) het meest populair. In totaal hebben 462 inwoners 

toestemming gegeven aan gemeente om hun in te schrijven voor de nieuwsbrief over 

aardwarmte en aardgasvrij wonen. Van de kanalen die specifiek over aardwarmte gaan, is 

de website www.ikbennieuwegein.nl/aardwarmte het meest geselecteerd (26%), voor het 

ICO (17%) en de BAN-groep (9%). 
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Om mee te praten over de aardwarmte zijn een bijeenkomst en een (online) enquête (beide 

65%) het meest populair. In vergelijking met aardgasvrij wonen is het belangrijkste verschil 

dat inwoners bij aardwarmte vaker de voorkeur geven aan een digitale bijeenkomst (37%). 

 

Tot slot is aan inwoners gevraagd of ze nog ideeën, zorgen of vragen hebben over 

aardwarmte. Het meest noemen inwoners daar kosten, zowel voor de winning van 

aardwarmte zelf als eventuele financiële vergoeding bij schade door de boring. Daarnaast 

wordt ook genoemd dat er ook gekeken moet worden naar andere alternatieven (naast 

aardwarmte), willen inwoners graag betrokken worden en maken ze zich zorgen over de 

gevolgen van boringen. 
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Op deze pagina zijn de relevante achtergrondkenmerken van de invullers weergeven. Op de 

meeste variabelen vormen de invullers een behoorlijk goede verdeling van de 

daadwerkelijke samenstelling in de gemeente Nieuwegein. De verdelingen van leeftijd,  

betrokkenheidsprofielen en opleidingsniveau zijn door middel van weging gecorrigeerd. 

Voor de indeling in wijken is de CBS-indeling van de wijken in Nieuwegein aangehouden. 
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Minder dan 1 jaar

1 tot 3 jaar

3 tot 5 jaar

5 tot 10 jaar

Meer dan 10 jaar

5%

83%

13%

Ja

Nee

Weet ik niet
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25%

43%

32%

Jonger dan 45 jaar

45 - 65 jaar

Ouder dan 65 jaar

12%

13%

3%

11%
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2%

9%

3%

1%
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7%
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Batau Noord
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Doorslag
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Huis de Geer

Jutphaas Wijkersloot

Lekboulevard

Merwestein

Rijnhuizen

Stadscentrum

Vreeswijk

Zandveld

Zuilenstein
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Dit onderzoek is uitgevoerd in juli 2020. De vragenlijst kon worden ingevuld van 1 tot en 

met 21 juli. In totaal hebben 1.141 personen de vragenlijst ingevuld.  

De resultaten van dit onderzoek zijn gewogen aan de hand van de variabelen leeftijd, 

opleidingsniveau en betrokkenheidsprofielen6. De betrokkenheidsprofielen zijn door 

Citisens ontwikkeld en waarin onder meer achtergrondkenmerken zoals 

huishoudsamenstelling en sociaaleconomische status ingebed. De uitkomsten zijn op deze 

kenmerken representatief zijn voor Nieuwegein.  

Het onderzoek was via de open link 

www.nieuwegeinaardgasvrij.nl in te vullen.  

Inwoners uit Nieuwegein zijn op 

verschillende manieren uitgenodigd om mee 

te doen aan het onderzoek. Zo hebben alle 

huishoudens een ansichtkaart (zie hiernaast) 

ontvangen. Daarnaast is een online 

campagne, via de sociale media kanalen van 

de gemeente, en via NU.nl ingezet om 

inwoners te wijzen op het onderzoek. Ook 

konden inwoners telefonisch een papieren 

vragenlijst aanvragen. Tot slot zijn de 

inwoners die in het eerdere onderzoek naar duurzaamheid en klimaatadaptatie hadden 

aangegeven vaker hun mening te willen geven uitgenodigd om deel te nemen aan het 

onderzoek. 

Door middel van verschillende verificatiemethoden is achteraf gecontroleerd dat 

deelnemers werkelijk woonachtig zijn in de gemeente Nieuwegein. Ook zijn dubbele 

invullers uit de resultaten gefilterd en zijn controles uitgevoerd om eventueel misbruik van 

de vragenlijst te achterhalen. Onderdelen van het verificatieproces waren onder meer een 

check op postcode, IP-adres en e-mailadres. 

 

 
6 Voor meer informatie over de betrokkenheidsprofielen, zie: 
www.citisens.nl/betrokkenheidsprofielen-citisensmodel/ 

http://www.nieuwegein.nl/duurzaam
http://www.citisens.nl/betrokkenheidsprofielen-citisensmodel/
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Voor de in deze rapportage getoonde resultaten, geldt een foutmarge van 5% met een 

betrouwbaarheidsinterval van 95%. Naarmate het aantal respondenten dat een vraag heeft 

beantwoord kleiner wordt, wordt de foutmarge en daarmee de onzekerheid groter.  

Per vraag zijn verschillende aantallen invullers genoemd. Door routing in de vragenlijst is 

niet elke vraag aan elke invuller voorgelegd. Daarnaast zijn de antwoordcategorieën weet ik 

niet of niet van toepassing alleen meegenomen in de figuren indien deze extra inzicht 

bieden.  Door afronding tellen de percentages per vraag niet altijd op tot precies 100%.  
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Citisens.nl 

Organisaties zoeken nieuwe vormen om het publiek 

directer te bevragen, te verbinden. Merk jij dat ook?  

Dat is wat Citisens biedt.  

Wij organiseren betrokkenheid. Met een veelzijdig team 

staan we voor je klaar: ervaren onderzoekers, data-

analisten en campagnespecialisten. 

 

 

 

 

 


