Resultaten Enquete
Mogelijke oprichting coöperatie voor duurzame
energie in De Broekstreek

Achtergronden
• De Broekstreek zou een (bescheiden) bijdrage
kunnen leveren aan de energietransitie
• De inwoners van De Broekstreek zouden
➢ kunnen profiteren van subsidies en regelingen
➢ van elkaar kunnen leren op het vlak van duurzaamheid
en energiegebruik

• In de noordelijke provincies zijn al vele succesvolle
coöperaties opgericht

Doel enquete
Het verkennen:
• .. of er draagvlak is voor het oprichten van een
energie coöperatie
• .. het inventariseren van eerste ideeën en zorgen
• .. wie er op welke wijze mee zou willen doen.

Enqueteresultaat
Aantal inzendingen: 55
(29% van de huishoudens in de Broekstreek)
Vraag 1. Welke stappen heeft u reeds gezet voor het
duurzamer maken van uw energieverbruik?
Bewuste overstap naar energiezuinige apparatuur

31

Isolatie

40

Zonnepanelen

18

Warmtepomp

4

Andere maatregelen genoemd:
Elektrische/hybride auto: 4

Enqueteresultaat
Vraag 2. Welke vragen en/of zorgen heeft u op het
vlak van duurzame energie en de energietransitie?
- het beleid mbt duurzaamheid
- de rol van waterstof
- de kosten
- de rol van de landbouw
- brandgevaar mbt zonnepanelen
- opslag van elektriciteit
- buitenlandse investeerders
- haalbaarheid van gasloos wonen, wanneer?
- de toekomst van de salderingsregeling
- het realisme van lokaal opwekken > lokaal gebruik
- transport van elektriciteit, capaciteit hoogspanningsnetwerk
- effectiviteit warmtepompen
- isolatie

Enqueteresultaat
Vraag 3. Heeft u nog andere ideeën of plannen op
het vlak van de energietransitie?
Diverse plannen:
• Zonnepanelen
• benutting regenwater
• Isolatie
• elektrisch rijden.

Ideeën:
• Mega powerwall en eigen transportnet voor
de Broekstreek
• De kleinere gasvelden worden momenteel
leeggezogen. De boorput in Eleveld zou dan
wellicht kunnen benut voor een (mega)
warmtepomp c.q. het opwekken van
aardwarmte.
• Wachten op verbeterde ontwikkelingen,
met name waterstof.

Enqueteresultaat
Vraag 4. Zou u op enigerlei wijze deel uit willen maken van een collectief
dat zonne-energie gaat opwekken voor eigen gebruik?
Ja

31

Nee

10

Misschien/Onder voorwaarden

11

Weet niet/Geen antwoord

3

Vraag 5. Hoe denkt u erover als er in de Broekstreek een
zonnepanelenakker wordt gerealiseerd voor het gezamenlijk opwekken van
zonne-energie?
Ja

29

Nee

14

Misschien/Onder voorwaarden

9

Weet niet/Geen antwoord

3

Enqueteresultaat
Vraag 6. Ziet u mogelijkheden voor andere collectieve vormen van
energieopwekking (bijvoorbeeld warmtepompen, windenergie enz.)?

De volgende suggesties werden onder andere
gedaan:
- biomeiler(s)
- kleine windmolens
- warmtepomp, via de grond
- biogas
- fruitbomen
- collectieve aardwarmte
- restwarmte uit mestopslag

Enqueteresultaat
Vraag 7. Bent u bereid om op enigerlei wijze mee te doen in een coöperatie
in de Broekstreek? (Kopen en/of huren panelen, afnemen van elektriciteit,
investeren, certificaten, etc.)
Ja

35

Nee

7

Misschien/Onder voorwaarden

10

Weet niet/Geen antwoord

3

Vraag 8. Zou u zichzelf willen inzetten voor een activiteit in het kader van
een duurzame Broekstreek? Zo ja, waar denkt u dan aan?
Van de inzenders gaven 18 personen aan dat ze zich wel willen inzetten
voor het duurzaamheidsinitiatief (waaronder de werkgroepleden).

Conclusies
• Uitgebreide respons met goede suggesties
• Er lijkt draagvlak te zijn voor het gezamenlijk
opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld via
een coöperatie
• Over de precieze vorm zijn er verschillende
meningen:
➢wel/geen zonneakker
➢wel/geen wind

