
Op weg naar een  
energie-onafhankelijke 
gemeente Bergen

In gesprek met inwoners



Op weg naar een energie-onafhankelijke gemeente Bergen 

Inwoners van de gemeente Bergen praten mee over de volgende stappen in 

het proces op weg naar een energie-onafhankelijke gemeente  

Onderzoeksbureau Opiniepijlers, juli/augustus 2021

In opdracht van de gemeente Bergen (L)

Samenstelling Reinder Boeve en Frank Bolder

Interviews Tessa Ariaans, Hans Teunissen, Fred Eggink, Reinder Boeve,  

Maurice Doppen, Frank Bolder

Graphics, ontwerp en opmaak Louman en Friso Ontwerpbureau 

Disclaimer: Uitspraken, conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op gesprekken 

met inwoners van de gemeente Bergen L. Feiten, aantallen en cijfers zijn verwerkt 

zoals ze zijn genoemd in deze gesprekken en niet verder getoetst.

Leeswijzer diagrammen bij een deel van de vragen kon gekozen worden uit meerdere 

antwoorden. In dat geval kan het percentage hoger zijn dan 100 procent. 

Op weg naar een  
energie-onafhankelijke 
gemeente Bergen



Inhoud

1. Managementsamenvatting 6

  Infographic 10

2. Beschrijving van de werkwijze 12

3. Uitwerking van de resultaten 14

4. De warmtetransitie 17

  A Grondhouding     17

  B Actiebereidheid en drijfveren     19

  C Participatie     23

  D Drempels     26

  E Urgentie     27

5.  Het programma Verduursamen 2030 28

  A Bekendheid met het programma en ambitie     28

  B Wat merkt u van de activiteiten rondom VerduurSAMEN2030? 

   En wat vindt u hiervan?     30

  C  Welke kansen ziet u voor de warmtetransitie?     31

  D Heeft u het gevoel dat u mee kunt doen met de ambitie van de 

   gemeente om energie-onafhankelijk te zijn in 2030?      33

  E Randvoorwaarden     34

6. Energielandgoed Wells Meer 35

7.  Flankerende interviews 39
 

8. Zijn er nog zaken die u de gemeente Bergen wilt meegeven? 41

9. Verantwoording 43 

Bijlage 45 



76

1 Participatie
Energietransitie staat niet hoog op de conversatieladder in de gemeente 

Bergen. In de gesprekken zien we bij de meeste respondenten geen klimaat-

urgentie en ook dat collectiviteit ontbreekt om samen de schouders er onder 

te zetten. Waar het verenigingsleven, buurthulp en saamhorigheid nog kan 

rekenen op - een breed - draagvlak, geldt dat niet voor de energietransitie. 

Uit deze informatie komt naar voren dat de individuele benadering beter zal 

aanslaan dan de groepsbenadering. 

In de gesprekken leggen inwoners spontaan een relatie tussen energietran-

sitie, klimaatadaptatie en leefbaarheid. Beide opties zijn vanuit het oogpunt 

van inwoners een logische aanvulling op de energietransitie; het is te overwe-

gen om te kiezen voor een integrale aanpak. In andere gemeenten heeft een 

integrale aanpak geleid tot meer participatie.  

Verduursamen2030
Het programma Verduursamen2030 is bekend bij een ruime meerderheid van 

de inwoners. Vier van de tien inwoners omarmen de ambities van het pro-

gramma; een klein deel van de respondenten wijst het programma af, de rest 

heeft twijfels en is sceptisch, met name vanwege een (te) ambitieus program-

ma of omdat ze zich niet hebben verdiept in het programma.  

De helft van de inwoners weet van de opties om subsidies aan te vragen voor 

isolatie of opwekking van energie. Het gaat hierbij vooral om mensen die zelf 

al maatregelen hebben genomen of dat van plan zijn. Deze groep voelt zich 

betrokken bij het programma en oordeelt daar over het algemeen ook positief 

over. 

Het energiehuis noemen ze een laagdrempelige voorziening; dat er veel be-

reikt is in de gemeente is vooral een verdienste van de medewerkers van het 

energiehuis en het gemeentelijke beleid.  

Managementsamenvatting 

De open houding van de gemeente Bergen om met inwoners in gesprek te 

gaan over de energietransitie heeft zijn vruchten afgeworpen. Het onderzoek 

onder 475 respondenten heeft voldoende bouwstenen opgeleverd om vervolg-

stappen te kunnen zetten. 

Grondhouding en actiebereidheid 
De bewoners hebben in de gesprekken aangegeven dat ze begrip hebben voor 

de noodzaak van een energietransitie in Nederland en ook dat Bergen ver-

duurzaamd moet worden. Een kleine groep inwoners is het daar niet mee eens 

of heeft daar twijfels over.  

Woningeigenaren hebben al het nodige gedaan aan hun woning (van klei-

ne maatregelen tot zonnepanelen en isolatie). De geïnterviewden hebben 

vooral maatregelen genomen voor een lagere energierekening en comfort. 

Duurzaamheid speelde bij de meeste mensen een minder grote rol. Veel 

respondenten geven aan dat ze eigenlijk wel klaar zijn. Een enkeling heeft een 

warmtepomp en een enkeling is van plan een warmtepomp aan te schaffen, 

maar dat straks de Cv-ketel gaat verdwijnen is voor een minderheid een reali-

teit. De urgentie dat deze stap ooit gezet zal worden, ontbreekt bij de meeste 

inwoners. Kosten en ontbrekend vertrouwen in elektriciteit als vervanging 

voor aardgas spelen hierbij een rol. 

Huurders wachten vrijwel zonder uitzondering af wat de woningcorporatie 

doet. Huurders krijgen maximale ondersteuning en ontzorging, terwijl de kos-

ten nihil of heel laag zijn. Het verschil met woningeigenaren kan niet groter 

zijn: woningbezitters moeten zelf het initiatief nemen, technische zaken uit-

zoeken, subsidies aanvragen en een belangrijk deel van de kosten dragen. Ze 

krijgen ondersteuning van het energiehuis, dat ook helpt met subsidies, maar 

de kosten zijn hoe dan ook van invloed op het draagvlak voor energietransitie. 
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Inwoners die sceptisch zijn en twijfelen zijn niet goed op de hoogte van 

Verduursamen2030, van de subsidiemogelijkheden en voelen zich ook niet 

betrokken. Het huidige programma van Verduursamen2030 kennen ze onvol-

doende en biedt voor deze inwoners onvoldoende prikkels om aan te haken. 

Dat is een tweedeling die we vaker hebben gezien: de inwoners die aanhaken 

en inwoners die niet aanhaken. De eerste groep neemt daarvoor zelf het initia-

tief en zoekt informatie of stapt naar het energiehuis. De tweede groep wacht 

op een voorstel van de gemeente, omdat de gemeente in hun ogen meestal zo 

werkt. Deze inwoners zullen niet zo snel de moeite nemen om zich te verdie-

pen, maar we hebben ook inwoners gesproken die verdwalen in de informatie 

of geen duidelijke antwoorden vinden op bijv. de kostenvraag en dan afhaken. 

Voor de gemeente is het belangrijk om voor deze groep een passende com-

municatie te zoeken, met in ieder geval aandacht voor persoonlijk contact, 

gesprekken en een proactieve houding. Voor de inwoners die nu nog niet zijn 

aangehaakt bij verduursamen2030 is het bestaande pakket niet voldoende om 

hen over de streep te trekken.  

Energielandgoed Wells Meer
In de gemeente Bergen leven twee meningen over het energielandgoed Wells 

Meer. In de dorpen Well en Wellerlooi weegt het sentiment rond het zonnepark 

mee als iemand zijn mening geeft, in de rest van de gemeente is dat senti-

ment vrijwel afwezig en wordt over het algemeen positief geoordeeld over 

het project. Om een beeld te krijgen van het sentiment hebben we in Well en 

Wellerlooi doorgevraagd op dit onderwerp. 

In Well en Wellerlooi is Wells Meer een eigen leven gaan leiden. Alweer een 

tijdje terug aangekondigd en sindsdien ligt het in de ogen van inwoners stil. 

Ondertussen gaat de beeldvorming door en krijgen aannames de ruimte en 

worden ook vragen gesteld die volgens respondenten nog niet zijn beant-

woord. Ook de Dorpsraad in Wellerlooi krijgt geen antwoorden, zegt een inwo-

ner. “Er is veel papierwerk, maar concreet wordt het niet. Er is ooit verteld hoe 

het landgoed zou worden ingericht, maar ons is nooit gevraagd wat wij van het 

plan vinden.”

Het sentiment in Well en vooral Wellerlooi heeft te maken met vragen die er 

leven, de behoefte aan goede informatie, het gebruik van landbouwgrond en 

natuur en betrokkenheid van de bevolking bij het plan. Ook al zijn alle vragen 

nog niet te beantwoorden, het zou alleen omwille van transparantie al goed 

zijn om een tussenstand te geven. Het sentiment dat wij hebben geproefd 

in Well en Wellerlooi valt voor een deel in de categorie ‘onbekend maakt 

onbemind’. Ook zijn er aannames dat de opbrengst van Wells Meer naar het 

buitenland gaat. 

Respondenten maken duidelijk dat Wells Meer kansen biedt voor de hele 

gemeente. Suggesties zijn gedaan voor een fonds om de energietransitie en 

leefbaarheid te stimuleren en een brede participatie bijvoorbeeld door het 

oprichten van een lokale coöperatie.   
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so• “Het leeft niet bij de mensen.” 

• “Opwarming is op korte 
termijn al heel problematisch.” 

• “Gas en andere fossiele 
brandstoffen raken op.” 

• “Als de gemeente een bijeenkomst 
organiseert zou ik zeker gaan.”

• “Er moet iets gebeuren.”

• “Het staat niet in de weg en ook niet in het zicht. Enig 
minpuntje is dat het wordt geplaatst op landbouwgrond.” 

• “Als het energielandgoed er dan toch komt, zorg 
dan in ieder geval voor een goede inpassing.” 

• “Jammer van de grond, maar het is 
wel nodig. Alle beetjes helpen.” 

• “Het staat niet in de weg en ook niet in het 
zicht. Enig minpuntje is dat het wordt 
geplaatst op landbouwgrond.” 

• “Alleen al voor de werkgelegenheid 
is het een aanwinst.”

• “Als het energielandgoed er dan toch komt, zorg 
dan in ieder geval voor een goede inpassing.”

• “Doe het met beleid. De infrastruc-
tuur moet erop aangepast zijn.” 

• “Zie het via de mail van VerduurSAMEN2030 en de 
gemeentepagina in de krant. Zijn op de goede weg.” 

• “Ik heb twijfels over de 
haalbaarheid, wie betaalt dit?” 

• “Het onderwerp krijgt veel 
aandacht, dat is een goede zaak..” 

• “Door er constant de aandacht op te vestigen via 
uiteenlopende acties en activiteiten raken meer 
inwoners overtuigd van de situatie en noodzaak”

• “Het is goed dat de burger wordt 
betrokken bij de plannen.”

Ja, ik ben 
positief

Nee, 
ik ben 
tegen

Ik twijfel

Is het een belangrijke 
ontwikkeling voor het dorp?

%

60
14

26

Mee eens

Niet
mee
eens

Eerst meer
informatie

%

66

22

12

Wat vindt u van de plannen?

Ja

Nee

%

92

8

Bent u op de hoogte van de 
plannen voor Wells Meer?

3 Energielandgoed Wells Meer
Inwoners van Well en Wellerlooi geven hun mening. In het merendeel van de gemeente 
wordt positief over het project geoordeeld, maar in de dorpen Well en Wellerlooi weegt 
sentiment rond het zonnepark meer mee. 

Nieuwsbrief

Ik heb ervan 
gehoord, bijv.:

Energiehuis

Ik merk er niets van

Energiebespaar-
tassen

Wells Meer

20

20

40 %

60

60

40

Met welke activiteiten 
van VerduurSAMEN2030 
bent u bekend?  

Het gaat
te snel

Mee 
eens

Erg ambitieus

Ambitie is
niet nodig

48

12

12

28

%

Wat vindt u van de ambitie van 
Bergen om in 2030 energie-
ona ankelijk te zijn?

Hebt u wel eens gehoord van 
VerduurSAMEN2030? 

Ja

Nee

26

74

%

Ik twijfel

Ja

Nee

3530

35

%

Heeft u het gevoel dat u als inwoner 
mee kunt doen met de ambitie van 
de gemeente om energie-
ona ankelijk te zijn in 2030?

2
VerduurSAMEN2030 is het overkoepelende programma van de gemeente Bergen en heeft de 
ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn. VerduurSAMEN2030 is voor alle bewoners, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bergen met als doel om Bergen nog mooier 
en duurzamer te maken.

VerduurSAMEN2030

* • Gordijnen dicht  • Zuinige koelkast en afwasmachine 
 gekocht  • Verwarming lager  • Zuinig zijn met energie  
 • Minder stoken

Anders, namelijk*

Waterbesparende
douchekop

Tochtstrips

Deurdrangers

Brievenbusborstel

Ledlampen

Leidingisolatie

Radiatorfolie

75

15

65 %

3

15

65

10

15

Wat hebt u zelf al gedaan aan uw 
woning?  Huurders

*   zoals radiatorfolie en tochtstrips
**  • Rolluiken  • Verwarming lager  • Zonneboiler  
 • Regenwater afgekoppeld van riolering  • Pelletkachel  
 • Elektrisch koken  • Elektrisch rijden

Dakisolatie

Zonnepanelen

HR++ glas of triple glas

We hebben nog 
niets gedaan

HR-ketel

Warmtepomp

Anders, namelijk**

Vloerisolatie

Spouwmuurisolatie

Eenvoudige 
maatregelen*

12

5

14

3

42

21

12

69 %

51

26

Wat hebt u zelf al gedaan?
Woningeigenaren

Duurzaamheid

Financiële redenen

Comfort

82 %

56

68

Wat zijn de redenen om maatregelen 
te nemen? 

Nee, omdat:

Zonnepanelen

Isolatie dak en vloer

Luiken

Warmtepomp

Rompslomp

Kosten

Onduidelijkheid

We hebben al veel gedaan

Leeftijd

Ja, ik wil wel meedoen,
we denken aan/we

zijn bezig met: 58 %

42 %

26

14
13

5

11
9
9
8

3

Bent u bereid om maatregelen te nemen? 

Participatie
47 inwoners hebben zich aangemeld voor 
gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, 
deelname aan een meedenkgroep en 
buurtondersteuning. 

63%
Ja 

24%
Nee

13%
Ik weet 
het niet

Vindt u het nodig dat we van het 
gas af gaan?

93%
Ja 

7%
Nee/vaag

Nederland van het gas af in 2050. 
Bent u daar bekend mee?

1 De warmtetransitie

SAMEN gaan we voor duurzaam:
wat vinden onze inwoners?

De warmtetransitie is de overgang van aardgas naar andere vormen van verwarming 
en koken. In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn.

In juli 2021 hebben 475 inwoners van de gemeente Bergen hun mening 
gegeven over de warmtetransitie en het programma VerduurSAMEN2030. 
In deze graphic worden de belangrijkste resultaten samengevat.
www.verduursamen2030.nl/samenvoorduurzaam
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2 Beschrijving van de werkwijze

De informatie- en interviewronde in de gemeente Bergen is van start gegaan 

met publicaties in lokale en regionale media en aankondigingen via de 

(online) kanalen van de gemeente.

Voor de inwonergesprekken in de grotere kernen van de gemeente hebben we 

een bus ingezet, een omgebouwde camper, die dienstdoet als informatie- en 

discussiebus. Deze bus heeft vier dagen in het centrum van Nieuw-Bergen 

gestaan, op een locatie aan de looproute tussen parkeerplaats en het winkel-

centrum. De bus is ook vier dagen ingezet in Afferden, Siebengewald, Well en 

Wellerlooi. In Bergen en Aijen is bij lokale organisaties gepolst om daar ook 

gesprekken te kunnen voeren. Daar bleek vanwege de vakantieperiode een 

voorkeur om met inwoners van beide kernen in gesprek te gaan tijdens de 

weekmarkt en het boodschappen doen in Bergen. Dat bleek een juiste inschat-

ting. We hebben tijdens de vier dagen in Nieuw-Bergen met meerdere inwo-

ners uit Bergen en Aijen gesproken.

Om inwoners goed te informeren over het transitieproces en de doelstellin-

gen van de gemeente was bij de bus een informatiepaneel geplaatst. Voor de 

gesprekken was dit belangrijke informatie.

De diepte-interviews in Nieuw-Bergen werden vooral gevoerd bij de bus. De 

eerste dagen was het rustig vanwege het regenachtige weer maar de volgen-

de twee dagen was er meer aanloop. Een groot deel van de mensen die we 

aanspraken bleken toerist en Duitse bezoekers, maar uiteindelijk hebben we 

in Nieuw-Bergen, ook door de drukke vrijdagmarkt, voldoende mensen gespro-

ken voor een goed beeld. 

In Afferden, Siebengewald, Well en Wellerlooi hebben we gekozen voor een 

andere werkwijze. De vraag was of inwoners spontaan naar de bus zouden 

komen; om die reden hebben we besloten om meer interviewers in te zetten 

en de dorpen in te gaan en aan te bellen en mensen op straat aan te spreken, 

bedrijven te bezoeken en bij scholen en dorpshuizen langs te gaan. 

Dat bleek een goede greep omdat we meer dan voldoende inwoners hebben 

gesproken voor een goed en gedragen beeld. Bij de bus was er tijdens deze 

dorpsbezoeken nauwelijks iets te doen. Per dag kwamen twee tot drie mensen 

spontaan naar de bus; zij hadden de gemeentelijke informatie gelezen en wil-

den graag hun mening geven. In Wellerlooi meldde zich nog een inwoner van 

Nieuw-Bergen die geen gelegenheid had gehad om in zijn woonplaats naar de 

bus te gaan. 

Naast de persoonlijke gesprekken was er een mogelijkheid om digitaal te 

reageren middels een link op de site verduursamen2030.nl. 

Dankzij deze werkwijze werd een veelheid en een ruime variatie aan gespreks-

partners bereikt: jong, oud, man, vrouw, werkend, gepensioneerd, lager opge-

leid, hoogopgeleid, tweeverdieners, alleenstaand, samenwonend. 

De reacties die via de hierboven genoemde kanalen zijn binnengekomen heb-

ben we vervolgens gerubriceerd en geclusterd rond twee thema's. Dat zijn: 

 •  De warmtetransitie

 •  Het programma VerduurSAMEN2030 

De twee thema's kwamen tijdens de gesprekken op verschillende momenten 

aan de orde. Bijvoorbeeld in een stelling, en even later in een open vraag. 

Dankzij deze manier van bevragen kunnen we draagvlak of het ontbreken 

daarvan, sentimenten en voorkeuren helder krijgen. Er ontstond een breed en 

betrouwbaar beeld van wat inwoners vinden van de voorgelegde voorstellen 

en uitgangspunten. 
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3 Uitwerking van de resultaten 

3A  De onderzoeksresultaten worden zoals net  
 aangegeven langs twee lijnen uitgewerkt. 

1 De warmtetransitie. Doel: de transitie van aardgas naar 

andere vormen van verwarming in 2050.   

 

Om een goed beeld te krijgen van deze hoofdlijn zijn sub

thema's uitgewerkt. Zij zorgen voor verbreding en verdieping 

van de hoofdlijnen.  

Hoofdstuk 4A  Grondhouding: wat weten bewoners van de 

achtergronden van de energietransitie en de toekomstige ver

duurzaming van de gemeente en wat vinden ze ervan?   

Hoofdstuk 4B  Actiebereidheid en drijfveren: wat hebben ze 

zelf al gedaan en waarom? Waarom komen ze in actie, wat 

beweegt hen?   

Hoofdstuk 4C  Participatie: willen bewoners de handen uit de 

mouwen steken voor verduurzaming van de wijk/het dorp?   

Hoofdstuk 4D  Drempels: wat weerhoudt hen om iets te doen? 

Hoofdstuk 4E  Urgentie: zijn bewoners bezig met dit onder

werp? Merken ze om zich heen wat er gaande is? Zien ze oplos

singen in hun eigen omgeving

2 Het programma VerduurSAMEN2030. Doel: de gemeente 

Bergen wil in 2030 zelfvoorzienend zijn op het gebied van 

energie.  

 

Om een goed beeld te krijgen van deze hoofdlijn zijn sub

thema's uitgewerkt. Zij zorgen voor verbreding en verdieping 

van de hoofdlijnen.   

Hoofdstuk 5A  Verduursamen2030 en ambitie gemeente: 

Bekendheid met het programma Verduursamen 2030 en de 

ambitie van de gemeente  

Hoofdstuk 5B  Wat merkt u van de activiteiten rondom Ver

duurSAMEN2030? En wat vindt u hiervan?   

Hoofdstuk 5C  Welke kansen ziet u voor de warmtetransitie? 

Hoofdstuk 5D  Heeft u het gevoel dat u als inwoner mee kunt 

doen met de ambitie van de gemeente om energieonafhanke

lijk te zijn in 2030?  

HOOFDSTUK 5E  Randvoorwaarden

3B  Verdiepingsslag

Gaandeweg het onderzoek dienden zich enkele vragen aan waar we  met onze 

journalistieke achtergrond – antwoorden op hebben gezocht. Het gaat om de 

volgende vragen:  

 In de eerste veldwerkweek in Bergen werd ons al duidelijk dat 

er in Well en Wellerlooi sprake was van enig sentiment rond 

het project Energielandgoed Wells Meer. Om die reden hebben 

we in onze gesprekken in Well en Wellerlooi doorgevraagd op 

dit thema. Wat is de omvang van het sentiment en waar komt 

het vandaan? 
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Bergen energie-onafhanklijk  uitwerking van de resultaten

 Na de eerste week concludeerden we dat een belangrijk 

deel van de bevolking afwachtend was bij dit onderwerp. We 

vroegen ons af wat in de gemeente, in Limburg en elders in 

Nederland wordt gedaan om de bevolking te betrekken, welke 

prikkels belangrijk zijn, welke organisatievorm, welke hobbels 

genomen moeten worden en welke invloed een gemeente 

heeft op dit beleid? Op die vragen hebben we antwoorden 

gezocht. Dit heeft geresulteerd in een aantal flankerende 

interviews. Deze zorgen voor verbreding en verdieping van het 

onderwerp. Soms rechtstreeks voor het project, soms voor de 

context. 

Energielandgoed Wells Meer is uitgewerkt in hoofdstuk 6;  

de flankerende interviews in hoofdstuk 7 en de bijlage.

4 De warmtetransitie  

In dit hoofdstuk wordt de relatie inwoners – warmtetransitie uitgewerkt. Wat 

hebben inwoners zelf al gedaan? Wat weten ze van de achtergronden? Wat 

vinden ze ervan? Willen ze meedoen? Wat zijn prikkels? 

4A  Grondhouding 

In dit onderdeel is gekeken naar de steun voor het project, kennis over achter-

gronden van afkoppeling van het gasnet en de wenselijkheid van maatregelen. 

De reacties van de bewoners maken duidelijk dat er in zijn algemeenheid 

begrip is voor de noodzaak om in Nederland te komen tot een energietransi-

tie. Nederland van het gas af is een bekende slogan en ook zijn inwoners goed 

op de hoogte van de achtergronden: waarom is het nodig dat Nederland van 

het gas af gaat?

Aardbevingen in Groningen worden soms genoemd als oorzaak. Maar vaker 

hoorden we het tegengaan van klimaatverandering, termen als 'verduurza-

ming' en 'het milieu' en het opraken van fossiele brandstoffen.

In de gesprekken komt ook naar voren dat de energietransitie voor een be-

hoorlijke meerderheid als een soort vanzelfsprekendheid wordt beschouwd, 

als een onherroepelijk gegeven. Een kleinere groep inwoners is het daar niet 

mee eens of heeft daar twijfels over. Soms betwijfelen respondenten of de 

mens hier invloed op heeft.

Woningeigenaren nemen zelf ook maatregelen, sommigen zelfs behoorlijk 

veel. Zij doen dat met adviezen en ondersteuning via het energiehuis of pak-

ken het zelf op. Een grote groep zegt dat ze het zelf doet (of al heeft gedaan).
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Bergen energie-onafhanklijk  de warmtetransitie

Huurders hebben een compleet andere instelling: ze wachten vrijwel zonder 

uitzondering af wat de woningcorporatie doet. Huurders vertellen over de 

maximale ondersteuning, de ruimhartige ontzorging en de kosten (nihil of 

heel laag) Het verschil met woningeigenaren kan niet groter zijn: woningbezit-

ters moeten zelf het initiatief nemen, technische zaken uitzoeken, subsidies 

aanvragen en een belangrijk deel van de kosten dragen. Het energiehuis biedt 

ondersteuning, er is subsidie maar de meeste respondenten noemen kosten 

als een belangrijke hinderfactor. Huurders zijn vanwege de ondersteuning 

door de corporatie minder sceptisch over de energietransitie dan woningeige-

naren. Dit tekent ook de invloed van de kosten op het transitieproces. 

Veel woningeigenaren hebben hun woning geïsoleerd en zonnepanelen 

geplaatst en denken dat ze klaar zijn, blijkt uit hun verhalen. Regelmatig 

zeggen mensen: we hebben al energielabel A en suggereren daarmee dat hun 

bijdrage aan de klimaatverbetering is geleverd. Ze weten dat Nederland een 

keer van het gas zal gaan maar dat is meer een abstract beeld en niet iets dat 

voor hen geldt. De urgentie dat deze stap ooit gezet zal worden, ontbreekt bij 

de meeste inwoners.    

“
”

•  Er moet iets gebeuren.

•  Gas en andere fossiele brandstoffen raken op.

•  Het leeft niet bij de mensen.

•  Het is wel raar, in Duitsland krijgen ze subsidie  

als ze gas nemen.

•  Belangrijk voor de generaties na mij.

•  Duidelijk dat er iets aan klimaatverandering moet 

gebeuren. Zoals het nu is, gaat het niet meer. Op-

warming is op korte termijn al heel problematisch.

•  Het is niet nodig. Gas is de meest schone brandstof 

die er is.

•  Ze zeggen dat het nodig is voor het milieu.

Ja

Nee/vaag

93

7

%

Nederland van het gas af in 2050. Bent u daar bekend mee?

Milieu
CO2

Klimaat en
duurzaamheid

Weet niet/vaag

Aardbevingen 
in Groningen   

Gas en andere
fossiele brand-
sto�en raken op

30

30

23
7 5

5

%

Waarom denkt u dat dat doel is gesteld?

Ja

Nee

Ik weet het niet

63

13

24 %

Vindt u het nodig dat we van het gas af gaan?

4B  Actiebereidheid en drijfveren 

Actiebereidheid

Hier gaat het om maatregelen die huurders en woningeigenaren al hebben ge-

nomen of van plan zijn te nemen. Er is bereidheid om maatregelen te nemen, 

dat geldt voor eigenaren en veel minder voor huurders, die vooral wachten op 

een initiatief van de woningcorporatie. Vooral woningeigenaren hebben in het 

verleden al maatregelen genomen, zoals het isoleren van hun woning of de 

aanschaf van ledlampen. Veel woningeigenaren zeggen dat ze hun bijdrage 

hebben geleverd, een deel is nog bezig om maatregelen voor te bereiden of 

denkt daarover na. Er zijn ook inwoners waar dit hele proces aan voor bij gaat; 

een hoge(re) leeftijd speelt hier een belangrijke rol en verder gaat het om een 

gemêleerd gezelschap van kat-uit-de-boom-kijkers, klimaatontkenners en 

mensen met een algehele desinteresse in de politiek (en alles wat door de 

politiek wordt bedacht). Huurders hebben wel kleine maatregelen genomen 

voor een lagere energierekening maar lijken verder volledig te leunen op de 

woningcorporatie. 
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Kijkend naar drijfveren hebben de geïnterviewden vooral maatregelen geno-

men voor een lagere energierekening, duurzaamheid en comfort. Subsidie 

was voor sommige woning eigenaren een goede prikkel om in actie te komen 

maar tegelijk geven ook behoorlijk wat woningeigenaren aan op te zien tegen 

verplichtingen om voor subsidie in aanmerking te komen.

De meeste huurders staan niet negatief tegenover een kleine huurverhoging 

na het verduurzamen en vergroten van het wooncomfort van hun woning. 

Op welke wijze deze huurverhogingen tot stand komen en op welke wijze de 

kosten van verbeteringen worden doorberekend is geen onderwerp. Er is een 

algehele houding van: de corporatie regelt het wel. 

Respondenten kiezen om diverse redenen voor verduurzaming. Het is een mix 

van bovenliggende persoonlijke argumenten die spontaan genoemd worden 

(kostenbesparing en comfort) en meer onderliggende ideële argumenten die 

vaak pas in tweede instantie genoemd worden (volgende generaties). Iets 

doen tegen klimaatverandering behoort tot de minst belangrijke drijfveren.

* • Gordijnen dicht 
   • Zuinige koelkast en afwasmachine gekocht 
   • Verwarming lager
   • Zuinig zijn met energie
   • Minder stoken 

Anders, namelijk*

Waterbesparende douchekop

Tochtstrips

Deurdrangers

Brievenbusborstel

Ledlampen

Leidingisolatie

Radiatorfolie

75

15

65 %

3

15

65

10

15

Resultaten straat:

Wat hebt u zelf al gedaan aan uw woning? 
Huurders

Gasverwarming 
vervangen door CV-ketel

Spouwmuurisolatie

Dakisolatie

Zonnepanelen

HR++ glas of triple glas

Vloerisolatie

Zuinige ketel

Een warmtepomp

2

4

5

17

23

34

51

68%

Wat heeft de verhuurder al gedaan? 
Huurders

* • Rolluiken 
   • Verwarming lager 
   • Zonneboiler 
   • Regenwater afgekoppeld van riolering 
   • Pelletkachel
   • Electrisch koken
   • Electrisch rijden

Spouwmuurisolatie

Dakisolatie

Zonnepanelen

HR++ glas of triple glas

We hebben nog niets gedaan

Vloerisolatie

HR-ketel

Warmtepomp

Anders, namelijk*

Eenvoudige maatregelen, zoals 
radiatorfolie en tochtstrips

12

5

14

3

42

21

12

69%

51

26

Wat hebt u zelf al gedaan? 
Woningeigenaren

Comfort

Vanwege duurzaamheid

Financiële redenen

60

67

83%

Waarom hebt u dat gedaan?
Huurders

We wachten af wat de
woningcorporatie doet

Nee

100

100%

Hebt u plannen om zelf maatregelen te nemen?

Comfort

Vanwege duurzaamheid

Financiële overwegingen

44

72

79%

Waarom hebt u dat gedaan?
Woningeigenaren

Huurders

Woningeigenaren

84

16

%

Hoeveel huurders/hoeveel woningeigenaren 
hebben we gesproken?3a

* • Gordijnen dicht   • Zuinige koelkast en afwasmachine gekocht 
   • Verwarming lager   • Zuinig zijn met energie   • Minder stoken

* • Rolluiken   • Verwarming lager   • Zonneboiler   • Regenwater 
afgekoppeld van riolering   • Pelletkachel   • Electrisch koken   • 
Electrisch rijden
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“
”

Hebt u plannen om maatregelen te nemen?
Woningeigenaren

12 Ja, met name 
zonnepanelen
en vloerisolatie

44

Nee 50 50%

Reacties: 
• Nieuwe ketel 
• Andere kookapparatuur 
• Andere potten en pannen
• Geen idee dat regelt de woningcorporatie
• Nee, niet echt 
• Mijn man heeft het allemaal uitgezocht, ik weet het niet precies
• Er moet heel veel gebeuren, dat weet ik wel 

•  Een warmtepomp, maar daar heb ik niet zoveel ver-

trouwen in. Wij hebben een warmtedroger gehad en 

die deed er 7 uur over om de was droog te krijgen.

•  Wat de transitie precies betekent weet ik niet. We 

hebben airco in ons huis, daarmee kunnen we in de 

winter ook verwarmen. Dus eigenlijk hebben we al 

elektrische verwarming.

•  Ik heb gekeken naar elektrisch verwarmen met 

infraroodpanelen. Die vreten alleen wel stroom. 

Kosten en baten zijn niet in verhouding.

•  Als er nu eens echt goede en betaalbare oplossin-

gen waren (vergelijkbaar met een combiketel) zou 

niemand er problemen mee hebben om van het gas 

te gaan. Als je al tussen de 10 en 25 duizend moet 

investeren zijn er niet veel die het gaan doen.

•  Hoe meer subsidie hoe duurder producenten de 

apparaten maken. 

•  Ik heb bij kennissen meegemaakt dat een warmte-

pomp geluid geeft. Als je dat een keer hebt opge-

merkt, hoor je constant dat zoemende geluid.

•  Het is onmogelijk voor sommige huizen, je moet 

goed isoleren voor een warmtepomp. Misschien 

later als techniek verder gevorderd is.

•  We hebben een groot huis. Ondanks de goede iso-

latie zal een warmtepomp ons huis nooit kunnen 

verwarmen; warm water is ook een probleem.   

•  Mijn woning zal zeer waarschijnlijk niet volledig 

gasloos kunnen. Het is niet mogelijk om de vloer te 

isoleren (althans niet tegen aanvaardbare kosten) 

en ook spouwmuurisolatie heeft wegens grote 

koude bruggen geen afdoende resultaat.

•  Nee, mijn woning is van 1971 en niet geschikt om 

van het gas af te gaan.

4C  Participatie 

In dit onderdeel gaat het om deelname van inwoners aan activiteiten die te 

maken hebben met de energietransitie en Verduursamen2030 in het bijzon-

der.  Tientallen inwoners hebben aangegeven vrijblijvend benaderd te mogen 

worden voor één of meerdere van deze activiteiten. Het gaat concreet om 

samen plaatsen van zonnepanelen, isoleren van woningen, deelnemen aan 

een meedenkgroep en een buurthulporganisatie. 

In andere gemeenten waar we vergelijkbaar onderzoek hebben gedaan, ligt 

het aantal actieve bewoners over het algemeen veel hoger. In deze gemeen-

ten gaat het echt om een voorhoede die het voor lokale aanjagers gemakkelij-

ker maakt om hun doelstellingen te vertalen naar concrete projecten, gedra-

gen door inwoners. 

Waarom ligt de respons in Bergen lager? Op de eerste plaats omdat het 

onderwerp inwoners minder aanspreekt. Als we dieper graven dan heeft dat 

in Bergen ook te maken met een beperkt besef van klimaaturgentie, geen 

scherp beeld van wat het inwoners kan opleveren (what's in it for me?). Ook  

de sociale cohesie - de collectiviteit om er samen de schouders onder te 

zetten - ontbreekt, tenminste voor dit onderwerp. Een meerderheid van de 

respondenten voelt hier niet voor. Waar het verenigingsleven, buurthulp en 

saamhorigheid nog kan rekenen op - breed - draagvlak, geldt dat niet voor de 

energietransitie. Een meerderheid geeft aan dat ze het liever zelf uitzoekt.  

Electrisch
in combinatie 

met warmtepomp

Waterstof  3Nee

Ja

Kernenergie  3

94

95

5

% %

10
Als u van het gas af zou gaan, weet u wat de alternatieven zijn?
Woningeigenaren

Reacties: 
• Nieuwe ketel 
• Andere kookapparatuur 
• Andere potten en pannen
• Geen idee dat regelt de woningcorporatie
• Nee, niet echt 
• Mijn man heeft het allemaal uitgezocht, ik weet het niet precies
• Er moet heel veel gebeuren, dat weet ik wel 

Ja

Nee

30

70

Weet u welke maatregelen genomen moeten worden 
om van het gas af te gaan?
Woningeigenaren11

%

Reacties: 
• Nieuwe ketel
• Andere kookapparatuur
• Andere potten en pannen
• Geen idee dat regelt de woningcorporatie
• Nee, niet echt
• Mijn man heeft het allemaal uitgezocht, ik weet het niet precies
• Er moet heel veel gebeuren, dat weet ik wel
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Het beste resultaat van dit onderzoek had een voorhoede kunnen zijn van 

inwoners om mee verder te werken, maar die hebben we in Bergen niet 

ontmoet. Wel hebben zich inwoners gemeld die aangeven met dorpsgenoten 

samen panelen te plaatsen of hun woning te isoleren, er zijn mensen die 

willen meedoen in een meedenkgroep, er zijn mensen die graag iemand thuis 

willen ontvangen voor een persoonlijk advies, als buurthulp of de nieuwsbrief 

willen ontvangen. 

Uit deze informatie komt naar voren dat in de huidige situatie de sociale 

cohesie onvoldoende is voor een collectieve benadering op het gebied van de 

energietransitie en deze benadering derhalve niet zal leiden tot voldoende 

vruchtbare resultaten.

We zien wel mogelijkheden om vanuit een individuele benadering te werken 

aan het opbouwen van een meer participatieve samenleving waarbij de ener-

gietransitie er volwaardig deel van uit maakt. Bij de individuele benadering 

worden kleinere stapjes gezet, maar kunnen uiteindelijk betere resultaten 

opleveren.

Bij de individuele benadering worden kleinere stapjes gezet, maar kunnen uit-

eindelijk dezelfde resultaten opleveren. Inwoners die zich nu hebben aange-

meld voor zonnepanelen of isolatie zijn een mogelijk vertrekpunt. Zij hebben 

buren of familie die wellicht willen aanhaken. Verder hebben zich inwoners 

opgegeven voor buurthulp; ook dat is een vertrekpunt. Zoek goed ingevoerde 

dorpsgenoten met sleutelposities die hun medebewoners met op hun situatie 

toegesneden informatie, de gemeente biedt pakketten met pasklare informa-

tie en ontwikkelt een aanbod dat past bij de vraag. Via de weg van individu-

ele dorpsbewoners en kleine groepjes buren wordt overal kleine olievlekjes 

langzaam maar zeker groter gemaakt. En wellicht de belangrijkste les voor de 

gemeente: ga in gesprek met deze mensen en ontwikkel een proactieve hou-

ding. Voor de inwoners die nu nog niet zijn aangehaakt bij verduursamen2030 

is het bestaande pakket niet voldoende om hen over de streep te trekken.   

Het is te overwegen om het thema breder op te zetten en klimaatadaptatie 

en leefbaarheid te betrekken bij de energietransitie. Inwoners leggen in de ”
“

•  Over een paar jaar zitten we waarschijnlijk in een 

verzorgingshuis.

•  We hebben al gedaan wat we wilden en konden.

•  We hebben iemand op bezoek geweest, maar dat 

was geen succes. Een heel onbeschofte dame. Op 

zich staat de deur nog een heel klein beetje open 

voor een nieuwe adviseur.

•  We laten alles via de woningbouwvereniging lopen.

•  Als we van het gas afgaan, moeten we hoge kosten 

maken.

•  Als de gemeente een bijeenkomst organiseert zou 

ik zeker gaan.

•  Laat de gemeente meer inzetten op subsidies en 

minder op zelf investeren, dat stimuleert inwoners 

meer.

•  Ik woon in oud en groot huis, dat vraagt om en 

specialist.

•  Zit al in een project met zonnepanelen op daken 

bedrijven, via de post coderoos.

•  Die zaken heb ik al uitgevoerd, gaat om uitgebreider 

advies om verder te kunnen.

•  Heb al zonnepanelen en ik wil ook wel van gas mits 

het betaalbaar is

•  Heb dit al geregeld.

•  Het is goed dat er bij huurders al veel gebeurt. Wan-

neer huurders daarin voorlopen zullen particuliere 

woningbezitters sneller meegaan in de ontwikke-

ling.

•  Hebben we al, liever hoe we rendabel het dak groen 

kunnen maken.

•  Ik zie ook nadelen in verband met bemoeienissen 

van anderen, wat voor onvrede kan zorgen. Samen-

werken is niet altijd de beste oplossing, te veel 

meningen.

gesprekken een spontaan verband met maatregelen in eigen tuin, zoals het 

afkoppelen regenwater en in Afferden is geopperd om leefbaarheid te verbin-

den aan energietransitie. Beide opties zijn vanuit het oogpunt van inwoners 

een logische aanvulling op de energietransitie en het betrekken van inwoners. 

In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op de Afferdense bijdrage.    
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4D  Drempels 

Wat weerhoudt mensen om iets te doen? 

Veel inwoners hebben al iets gedaan aan hun woning. Vooral om op kosten te 

besparen, hoewel het voor inwoners niet altijd duidelijk is wat de terugver-

dientijd is. Hierbij moet wel een verschil worden gemaakt tussen huurders en 

woningeigenaren. Huurders kunnen zelf niet beslissen over grote maatregelen 

als warmtepompen, dubbel glas en isolatie; ze zijn daarbij afhankelijk van 

de corporatie. De huurders stellen zich daarom ook afwachtend op. Wat hen 

betreft ligt de bal vooral bij de corporatie als het gaat om verduurzamings-

maatregelen.

De belangrijkste reden om niet mee te doen zijn de kosten, hoewel inwoners 

ook aangeven dat ze afhaken vanwege het uitzoekwerk of afgaan op wat 

andere zeggen. Andere overwegingen (zoals rompslomp en gebrek aan infor-

matie) spelen een veel minder belangrijke rol. Leeftijd is wel weer belangrijk. 

Het zal onze tijd wel duren, hebben we vaak gehoord.  Het energiehuis is een 

laagdrempelige voorziening, komt in veel reacties naar voren. Dat er al veel 

bereikt is in de gemeente is vooral een verdienste van de medewerkers van 

het energiehuis en het gemeentelijke beleid

* • Zonnepanelen zijn lelijk
   • Het gaat te snel
   • Bomen om het huis geven teveel schaduw 
   • De ketel is nog prima 
   • Tegenstrijdige verhalen over de opbrengst 

9

10

10

4

36

12

16

59%Kosten

Er is veel onduidelijkheid

Te veel rompslomp

We twijfelen nog

Leeftijd

Geen noodzaak

Ik weet niet waar te beginnen

Anders, namelijk*

Zijn er redenen die u er van weerhouden 
om van het gas af te gaan? 
Woningeigenaren

Resultaten straat:13

12

 
Anders* 
• Zonnepanelen zijn lelijk 
• Het gaat te snel 
• Bomen om het huis geven teveel schaduw 
• De ketel is nog prima 
• Tegenstrijdige verhalen over de opbrengst 

Zijn er redenen die u er van weerhouden om van het gas af te gaan?

4E  Urgentie 

Zijn bewoners bezig met dit onderwerp? Merken ze om zich heen  

wat er gaande is?  
De inwoners van de gemeente Bergen onderschrijven breed dat het klimaat 

aan het veranderen is. Meer dan de helft van de inwoners steunt het voorne-

men om van het gas te gaan. Eén op de drie inwoners zegt nee op deze vraag 

of twijfelt of maatregelen nodig zijn. Voor veel inwoners zijn er klimaatproble-

men en er moet iets gebeuren, maar het besef dat zij zelf onderdeel zijn van 

de oplossing is bij veel inwoners niet aanwezig. Dat begint duidelijk te worden 

als in de gesprekken wordt uitgelegd wat de gemeente wil bereiken en wat ze 

van inwoners vraagt. Pas bij het doorvragen komen de opmerkingen over de 

kosten en informatievoorziening; respondenten noemen urgentie en de nood-

zaak van maatregelen niet spontaan.
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5 Het programma 
Verduursamen 2030  

In dit hoofdstuk zijn de bekendheid en aantrekkingskracht van Verduursamen 

en de gemeentelijke ambities en in beeld gebracht 

5A  Bekendheid met het programma en ambitie 

Het programma Verduursamen2030 is bekend bij de meeste inwoners. Zeven 

van de tien inwoners kent het programma en een groot deel van de inwoners 

weet waar Verduursamen2030 voor staat. Wells Meer is voor de meeste res-

pondenten het uithangbord van dit programma. Ook het energiehuis en de tas 

worden vaak genoemd. Anderen hebben ervan gehoord maar weten niet goed 

waar het voor staat. 

Vier van de tien inwoners onderschrijft de ambities van het programma; een 

klein deel van de inwoners wijst het programma af, de rest heeft twijfels en 

is sceptisch. Hun argumenten zijn: het programma is erg ambitieus, de hoge 

kosten, het gaat te snel en op vragen is soms nog geen antwoord (Wat is het 

beste alternatief voor aardgas? Waarom zoveel elektriciteit produceren als de 

netcapaciteit onvoldoende is) 

De helft van de inwoners weet van de opties om subsidies aan te vragen voor 

isolatie of opwekking van energie. Het gaat hierbij vooral om mensen die zelf 

al maatregelen hebben genomen of dat van plan zijn. Deze groep voelt zich 

betrokken bij het programma en oordeelt daar over het algemeen ook positief 

over. Inwoners die sceptisch zijn en twijfelen *) zijn niet goed op de hoogte 

van Verduursamen2030, van de subsidiemogelijkheden en voelen zich ook 

niet betrokken. Het huidige programma van Verduursamen2030 biedt voor 

deze inwoners onvoldoende prikkels om aan te haken. Toch zitten hier veel 

inwoners die open staan voor verduurzaming maar met het huidige pakket 

aan communicatiemiddelen dus nog niet zijn bereikt.  

Meer algemeen is het belangrijk om vraag en aanbod voor de twijfelaars beter 

op elkaar af te stemmen. Voor deze groep werkt een proactieve houding van 

de gemeente beter, met persoonlijk contact, gesprekken en afgestemd op hun 

vraag.

Hebt u wel eens gehoord van Verduursamen2030? 

14
Ja

Nee

26

74

%

Het gaat
te snel

Mee eens

Erg ambitieus

Ambitie is niet nodig

48

12

12

28

%

Wat vindt u van de ambitie van Bergen om in 2030 
energieona�ankelijk te zijn?15

14

“ ”
•  Is het haalbaar? En kijk naar alternatieven, die ont-

wikkeld worden.

•  Ik heb een dubbel gevoel. Het is ingewikkeld, en ik 

vind dat gas moet blijven.

•  Het is een goede doelstelling, maar niet haalbaar.

•  Doe het met beleid. De infrastructuur moet erop 

aangepast zijn.

•  Ik ben bang dat we op kosten gejaagd worden. Maar 

het is wel een nobel streven.

•  Een bult werk en het kost hoop geld.

•  Het is een utopie, in Duitsland en omliggende lan-

den gaan ze naar het gas!

•  De extra kosten zijn te hoog.

•  Voor mij is het een grote investering, die niet renda-

bel is.

•  Ik heb twijfels over de haalbaarheid, wie betaalt 

dit?

•  Vooruitstrevend, maar het gaat te snel. Geef eerst 

goede voorlichting. 

*) Mensen met een andere mening zijn sceptisch tot tegen. Ze zeggen onder andere:
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5B  Wat merkt u van de activiteiten rondom  
 VerduurSAMEN2030? En wat vindt u hiervan?  

”

Nee, 
ik merk er

 weinig van

Ja, 
ik heb er 
van gehoord

Meest genoemd 
• WellsMeer 
• energiehuis 
• nieuwsbrief 
• de tasjes

60

40

%

Wat merkt u van de activiteiten rondom 
VerduurSAMEN2030? 
En wat vindt u hiervan?16

“
•  De plannen van de gemeente helpen niet om in 

2050 helemaal van het gas te gaan. Zo komt de op-

gewekte stroom in Wellsmeer komt niet ten goede 

aan de inwoners, bijvoorbeeld met stroom voor een 

lager tarief.

•  Er wordt veel gevraagd van de burger maar zie nog 

geen voorbeeldfunctie van de gemeente. 

•  Stel betaalbare pakketten samen en schakel regio-

nale installateurs in.

•  Momenteel wordt er met een bus een toer gedaan 

door de dorpskernen van de gemeente Bergen.

•  Energie bespaartas gehad, scan van de woning.

•  Door er constant de aandacht op te vestigen via 

uiteenlopende acties en activiteiten raken meer 

inwoners overtuigd van de situatie en noodzaak.

•  Zie het via de mail van VerduurSAMEN2030 en de 

gemeentepagina in de krant. Zijn op de goede weg.

•  Het onderwerp krijgt veel aandacht, dat is een 

goede zaak.

•  Het is goed dat de burger wordt betrokken bij de 

plannen.

•  Er wordt veel besloten zonder de impact op de be-

woners serieus te nemen.

5C  Welke kansen ziet u voor de warmtetransitie?

Deze vraag roept positieve en negatieve reacties op. Een deel van de respon-

denten vindt het positief dat de gemeente proactief werkt aan een klimaat-

agenda. Dit is de groep die zelf al maatregelen heeft genomen of dat van plan 

is; in deze groep bevinden zich ook de mensen met een laag urgentiebesef om 

uiteindelijk ook de CV-ketel af te koppelen. Bij de sceptici spelen hoge kosten 

een belangrijke rol; een kleine groep noemt de warmtetransitie niet nodig. 

Er is op dit moment geen buurt of wijk te noemen waar afkoppeling van het 

aardgas kan rekenen op een breed draagvlak

“
”

•  Als ze iedereen meekrijgen heeft het een reële 

kans. Steeds meer mensen worden zich hiervan 

bewust.

•  Niet iedereen in de buurt vindt het nodig. Het wordt 

lastig om dit samen op te pakken in mijn buurt. Dat 

is een mix van jong en oud en huur en koop, het is 

moeilijk om die op een lijn te krijgen.

•  Ik twijfel of het lukt. Eerst zal de infrastructuur op 

orde moeten zijn anders kunnen ze de opgewekte 

elektriciteit niet kwijt.

•  2030 is te vroeg, er moet veel gebeuren en er is veel 

geld mee gemoeid.

•  Vooruitstrevend. De gemeente loopt voorop, maar 

voor veel particulieren is dat niet te betalen. De 

investeringen zijn hoog.

•  Dat redden ze niet. Moet wel betaald worden. Kunt 

inwoners niet dwingen om hoge investeringen te 

maken. Moeten meer subsidie geven.

•  Het is een goed plan, maar het lukt niet om van het 

gas af te gaan. Misschien dat het lukt met waterstof 

door gasnet dat er al ligt.

•  Dit gaat niet lukken. Zeker niet voor de buitengebie-

den van de gemeente.

•  Wellicht zijn er mogelijkheden met het stromende 

water in de Maas.

•  Het tuinbouwcluster in Tuindorp op aardwarmte, 

gaat het gasverbruik van de totale gemeente fors 

omlaag.

•  Energie uit de stroming van de Maas.†

•  De eerdere actie om met kleine aanpassingen in de 

huishoudens energie te besparen vond ik een heel 

goed initiatief. Vele kleine maken ook een grote.

•  Dat de gemeente een actievere rol inneemt door 

bijvoorbeeld zonnepanelen op overheidsgebouwen 

te leggen. Denk aan het gemeentehuis en dorps-

huizen.
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Ook gehoord in Bergen 
Bergen heeft als gemeente in het hart van na-

tionaal natuurgebied de Maasduinen de kans 

goed voor de dag te komen als de transitie snel 

wordt afgehandeld. Dus echt voorop willen lopen. 

Op elk dak zonne panelen, kleinschalige zonne-

parkjes en de mogelijkheden onderzoeken of 

ook straten, wegen en pleinen energie kunnen 

opwekken. Eigenlijk een enorm overschot creë-

ren zodat daarmee gemaakte en nog te maken  

kosten terugverdiend kunnen worden. Daarnaast 

kan begroeiing van tuinen en gevels tot een beter 

leefklimaat leiden. 

%

Ja, dat weet ik

Nee, dat was
me niet bekend

62

38

17
Is bij u bekend dat u subsidies kunt aanvragen voor 
isolatie van uw woning of voor het 
aanscha�en van een warmtepomp?

5D  Heeft u het gevoel dat u als inwoner mee kunt  
 doen met de ambitie van de gemeente om energie- 
 onafhankelijk te zijn in 2030? 

Bij deze vraag laten de antwoorden zich weer in twee groepen indelen: de 

inwoners die aanhaken en inwoners die niet aanhaken. De eerste groep neemt 

daarvoor zelf het initiatief en zoekt zelf informatie of stapt naar het ener-

giehuis. De tweede groep wacht op een voorstel van de gemeente, omdat de 

gemeente in hun ogen meestal zo werkt. Een deel zal niet de moeite nemen 

om zich te verdiepen, maar we hebben ook inwoners gesproken die verdwalen 

in de informatie en dan afhaken.  

Ik twijfel

Ja

Nee

3530

35

%

Heeft u het gevoel dat u als inwoner mee kunt doen 
met de ambitie van de gemeente om energie-
ona�ankelijk te zijn in 2030?
Waarom wel? Waarom niet?18



3534

Bergen energie-onafhanklijk  het programma Verduursamen2030

“
”

•  Jawel, ze zijn goed bezig.

•  Ja, maar iedereen moet dan meedoen, kan het 

niet op je eigen woning, haak dan aan bij andere 

projecten.

•  Voor veel mensen is het de ver van mijn bed show. 

Er is meer voorlichting nodig. En pak projecten 

collectief op.  

•  Het is mij niet helemaal duidelijk hoe ze dit willen 

gaan doen. Ze moeten proberen zoveel mogelijk 

mensen erbij te betrekken door persoonlijke bena-

dering zoals dit onderzoek en desnoods huis-aan-

huis aanbellen Mensen schuiven dit voor zich uit.

•  Jazeker, je kunt overal instappen, de drempel is niet 

heel hoog.

•  Het is allemaal duur en terugverdienen is heel 

lastig.

•  Ze krijgen niet iedereen mee.

•  Ja, ik het wel het gevoel dat ik kan meedoen, en 

zeker ook kinderen worden op een leuke manier 

aangesproken.

•  Omdat mijn man in de bouw werkt, weet hij veel van 

dit onderwerp af. We wonen buiten het dorp dus we 

zullen het individueel oplossen.

•  Je moet mensen prikkelen om mee te doen. En fi-

nancieel ondersteunen om te kunnen investeren in 

maatregelen. Afschaffen salderingsregeling is niet 

echt een stimulans.

•  Als huurder heb ik dat gevoel niet.

•  Nee. De gemeente moet nog steeds publiceren hoe 

inwoners kunnen participeren in Wells Meer, maar 

waarschijnlijk zal dit een negatieve investering 

opleveren.

•  Nee, vindt dat de gemeente zich beter kan inspan-

nen voor meer zonnepanelen op daken in plaats 

van Wells Meer vol leggen.

5E  Randvoorwaarden 

Ik heb geen belangstelling

Duidelijkheid over de kosten

Duidelijke informatie over
het waarom

Duidelijke informatie
over de alternatieven voor gas

Meer ondersteuning, we
moeten nu alles zelf uitzoeken

37

40

46%

32

26

9Wat verwacht u van de gemeente?19

Waarom wel? Waarom niet?

6 Energielandgoed Wells Meer

In de eerste veldwerkweek in Bergen werd ons duidelijk dat er in Well en 

Wellerlooi sprake was van (enig) sentiment rond het project Energielandgoed 

Wells Meer. Om die reden hebben we in Well en Wellerlooi doorgevraagd op dit 

thema. 

In de gemeente Bergen leven twee meningen over het energielandgoed Wells 

Meer. In de dorpen Well en Wellerlooi weegt het sentiment rond het zonnepark 

mee als iemand zijn mening geeft, in de rest van de gemeente is dat senti-

ment vrijwel afwezig en wordt over het algemeen positief geoordeeld over  

het project. 

In Well en Wellerlooi is Wells Meer een eigen leven gaan leiden. Alweer een 

tijdje terug aangekondigd en sindsdien ligt het in de ogen van inwoners stil. 

Ondertussen gaat de beeldvorming door en krijgen aannames de ruimte en 

worden ook vragen gesteld die volgens respondenten nog niet zijn beant-

woord. Het sentiment in Well en vooral Wellerlooi heeft te maken met vragen 

die er leven, de behoefte aan goede informatie, het gebruik van landbouw-

grond en natuur en betrokkenheid van de bevolking bij het plan.  

In Well en Wellerlooi hebben we inwoners enkele aanvullende vragen voorge-

legd over energielandgoed Wells Meer.   
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Ja Ja

Nee Nee

% %

90

10 6

94

20 Well Wellerlooi

Bent u op de hoogte van de plannen voor Wells Meer?

Mee
eensNiet

mee eens
Niet
mee eens

Mee
eens

Eerst meer
informatie

Eerst meer
informatie

% %

68

21

11 12

26

62

21 Well Wellerlooi

Wat vindt u van de plannen?

Ja, ik ben 
positief

Ja,
ik ben 
positief

Nee, 
ik ben 
tegen

Nee, ik 
ben tegen

Ik twijfel
Ik

twijfel

%

70

14

16
36

14

50

22 Well Wellerlooi

Is het een belangrijke ontwikkeling voor het dorp?

%

70

14

16
36

14

50

“
“

”
”

•  Het zijn voors en tegens: goed voor het klimaat, 

slecht voor het landschap.  

•  Als het energielandgoed er dan toch komt, zorg dan 

in ieder geval voor een goede inpassing.

•  Ik weet er te weinig van. 

•  Aan de ene kant is het goed omdat het zoveel groe-

ne energie oplevert, aan de andere kant: zoveel 

panelen bij elkaar ziet er natuurlijk niet uit.

•  Ja, ik ben voor duurzame energie en prima dat het 

landgoed bij ons in het dorp komt. 

•  Als ik de keuze had zou ik kiezen voor zonnepanelen 

op daken, ook van bedrijven. Niet op natuurgrond. 

•  Het is zonde van de natuur. Ik had het liever op een 

andere plek gezien. 

•  Heel het dorp gaat hiervan mee profiteren.

•  Alleen al voor de werkgelegenheid is het een aan-

winst.  

•  Jammer van de grond, maar het is wel nodig. Alle 

beetjes helpen. 

•  Het staat niet in de weg en ook niet in het zicht. Enig 

minpuntje is dat het wordt geplaatst op landbouw-

grond. 

•  Het is aantasting van de natuur, leg eerst de daken 

vol .

•  Als er maar geen windmolens komen. Ik ben tegen 

windmolens (het geluid).

•  Leg eerst de daken vol. 

•  Het is landbouwgrond en dat moet zo blijven. 

•  Het is een mooi plan, maar kan de gemeente dit 

opbrengen? 

•  Het is al lang beslist.

•  Is goed voor landelijke bekendheid. 

•  Het is slecht door het toerisme; het gaat ten koste 

van het groen. 

•  Die panelen bederven het uitzicht.

•  Het zet de gemeente op een positieve manier op de 

kaart. 

•  Bergen wordt energieneutraal en dat is goed.

•  Het is de vraag hoe de gemeente dit financiert.

•  Geen idee hoe het er uit gaat zien.

•  Panelen is prima, maar geen windmolens.  

Waarom?  

Waarom?  

Wellerlooi

Well
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% 45

45

5 5

Ik weet het niet

Ik ben voor een
fonds voor verdere

verduurzaming
van de gemeente

Inwoners kunnen
aandeelhouder worden

Inwoners nemen
goedkope stroom 
af

9

Het is nog niet bekend op welke wijze inwoners worden 
betrokken bij het energielandgoed. 
Wat is uw idee hoe inwoners betrokken moeten worden?23
Well

Wellerlooi

%
45

25

15

15

Ik ben voor een
fonds voor verdere

verduurzaming
van de gemeente

Inwoners
kunnen

aandeelhouder
worden

Inwoners nemen
goedkope stroom 
af

Ik weet het niet

7 Flankerende interviews

Na de eerste week concludeerden we dat een behoorlijk deel van de bevolking 

afwachtend was bij dit onderwerp. We vroegen ons af wat in de gemeente, in 

Limburg en elders in Nederland wordt gedaan om de bevolking te betrekken, 

welke prikkels belangrijk zijn, welke organisatievorm, welke hobbels genomen 

moeten worden etc. Op die vragen hebben we antwoorden gezocht. Dit heeft 

geresulteerd in een aantal flankerende interviews.

In dit hoofdstuk worden de geïnterviewde personen voorgesteld en is één 

treffende quote genoemd; de uitgewerkte gespreksverslagen zijn opgenomen 

in Bijlage 1.

Geert van Ooijen is voorzitter van energie-coöperatie Zonnestraal in Afferden. 

Zeventien inwoners van Afferden zijn aangesloten bij de coöperatie die werkt 

volgens de methode van de postcoderoos. Inwoners hebben zelf 1800 panelen 

aangeschaft die centraal in het postcodegebied zijn geïnstalleerd op een plat 

dak

Waarom doen inwoners mee? "De transitie, het grote verhaal over duurzaam-

heid en van het gas gaan, leeft hier niet. Hier hebben de mensen meegedaan 

omdat ze het wel gemakkelijk vonden dat er iemand was die er kijk op had en 

alles regelde."    

Agnes Stiphout, voorzitter van de werkgroep Energie en warmtetransitie 

Lokaal FNV Limburg Noord. De organisatie heeft voor de zomervakantie het 

Manifest Energietransitie en Klimaatverandering aangeboden aan wethouders 

en raadsleden in Noord-Limburg.

Wat is uw boodschap voor Bergen? "We willen graag weten hoe gemeenten de 

transitie regelen met de inwoners. Over Bergen zijn we positief. De bus, die 

door de gemeente rijdt om met inwoners in gesprek te gaan vinden we ook 

een goed initiatief. We gaan nu met de wethouder in gesprek over het zonne-
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park en de werkgelegenheid die dat zou kunnen opleveren en het betrekken 

van inwoners bij het park. We maken ons best wel zorgen dat buitenlandse 

bedrijven met de winst gaan lopen. Wij vinden dat de opbrengst moet terug-

vloeien naar de inwoners."

Annemarie Poorthuis, voorzitter van energiecoöperatie Wijdemeren en lan-

delijk in het nieuws omdat ze alle energiecoöperaties in 't Gooi in één organi-

satie heeft ondergebracht, Energie verbonden in 't Gooi. Ze is aanjager van een 

groot aantal lokale en regionale initiatieven. 

Wat is uw geheim? "We maken veel werk van het blijven benaderen van inwo-

ners. Onze vrijwilligers wonen in buurten waar ze straatbijeenkomsten orga-

niseren, ze nodigen daarvoor zelf mensen uit, er komt een verslagje, dat naar 

iedereen gaat, ook de mensen die er niet waren. In de winter zijn de warmte-

scans populair, daar kan ook iemand tussen zitten die ook zo'n buurtbijeen-

komst organiseert omdat hij enthousiast is geworden."   

Mieke Simons, voorzitter vrouwenvereniging Klimop Well. 

Staat energietransitie op uw programma? "Nee. Ik weet ook niet of er interesse 

voor is. Ik denk het niet. Als we een avond zouden organiseren over dit onder-

werp komen er niet veel leden, vermoed ik. Het is meer iets voor mannen. Die 

zijn meer van de techniek en de klusjes. Voor vrouwen is het een ver-van-mijn-

bed-show."

Gerlach Velthoven is oprichter van Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (ge-

meenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal) De coöperatie telt 900 leden, 

waarvan 80% uit de directe omgeving. Energie wordt opgewekt met windmo-

lens (parken Deil en Avri) en zonneparken. 

"In onze coöperatie is participatie als voorwaarde gesteld. Bijzonder is de 

grote rol voor inwoners. Zij hebben grote invloed op de uitwerking van de 

plannen. Overheden en projectontwikkelaars steunen dat beleid; we zitten op 

één lijn."

8 Zijn er nog zaken die u  
de gemeente Bergen  
wilt meegeven? 

In Afferden is de werkgroep Afferden Samen Beter actief. Een belangrijk doel 

van de werkgroep is de toekomst van Afferden en op welke wijze inwoners zelf 

de regie kunnen houden over de kwaliteit van dorp.  

In een bijdrage aan dit onderzoek zegt de werkgroep: "Het zou goed zijn om 

aan vitale gemeenschappen te werken, dan is het gemakkelijker om betrok-

kenheid en deelname te stimuleren. Probeer te zoeken naar ambities van be-

woners en probeer die te versterken. Combineer dit met community building 

en het inzetten van dorpsondersteuners. Laat het samenvallen met andere 

programma’s."

“
•  Het is jammer dat er zo’n discussie is over Wells 

Meer. Het is in het belang van onze kinderen dat er 

wat gebeurt. We moeten er neutraler in zitten met 

z’n allen. 

•  Zorgen dat de saldering niet wordt afgeschaft en 

zorgen voor een goede infrastructuur. Veel mensen 

weten niet wat er speelt. Zorg voor veel en goede 

voorlichting. 

•  Mensen moeten persoonlijk benaderd worden.

•  Je hebt in Bergen het energiehuis: zo’n informatie-

punt zou in elk dorp moeten zijn. MFC De Klaproos 

zou voor Siebengewald een mooi punt zijn.

•  Gebruik een andere manier van communiceren. Ik 

weet dat het energieverhaal moeilijke materie is, 

maar nu is alles te vaag. Al vier jaar wordt geroe-

pen dat het draagvlak hoog is, maar hoe weet de 

gemeente dat? 

En wat is er verder gezegd:
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•  Vind het jammer dat er pas subsidie wordt gegeven 

bij 2 maatregelen. Voorlopers die al iets hebben 

gedaan worden benadeeld.

•  Wees eerlijk wat het ons als inwoners gaat kosten: 

daar is tot op heden nooit een helder antwoord op 

gekomen.

•  Ik zou zeggen: te laat gemeente! We zijn de afge-

lopen jaren totaal niet bij de plannen betrokken. 

En nu wordt opeens onze mening gevraagd, terwijl 

alles al op de rails staat?  

•  Laat mensen meeprofiteren. Plaats zonnepanelen 

in weilanden hoger, zodat er schapen kunnen lopen 

die het gras bijhouden.

•  Duidelijkheid en simpele informatie is belangrijk 

als je iets van mensen wil.

•  Ik had liever gezien dat alleen inwoners participeer-

den in Wells Meer.

•  Hoe moet het als straks de salderingsregeling is 

afgelopen, dan wordt de gemeente gekort en dat 

komt vervolgens op het bordje van de inwoners. 

•  Ik heb gekeken naar de postcoderoosprojecten, 

maar die vind ik niet interessant. De looptijd is 15 

jaar, maar ik wil een langere looptijd want zonnepa-

nelen gaan wel 25 jaar mee.

•  Ik wil van de gemeente ook de andere kant horen, 

het geluid van iemand die nee zegt tegen het kli-

maatverhaal.

•  Zorg voor contact met de gemeenschap, om bewo-

ners mee te krijgen. Ook rondom Wells Meer. Per-

soonlijk vind ik de doelstellingen van de gemeente 

goed, maar ik zie niet zoveel in energiecoöperaties. 

Het is voor inwoners echt nodig om meer informatie 

te hebben, zodat ze een beeld krijgen bij hoe renda-

bel maatregelen zijn.

•  Hoe beter je inwoners kunt helpen, hoe mooier. En 

let daarbij vooral op de mensen met lage inkomens, 

voor hen is de energietransitie een groot probleem.

•  Er moet meer praktijkkennis komen, advies op 

maat over wat in jouw huis de beste oplossing is.

•  Waarom geen subsidie voor groen dak? 

•  Gemeente: start met een pilotwoning, waar je kunt 

zien wat het betekent en wat het oplevert.

•  Kleine dingen zijn ook belangrijk, zoals een douche-

kop. 

•  Mensen verdrinken in de informatie.

•  Laat opbrengst Wells meer ten goede komen aan de 

inwoners.

•  Denk aan de continuïteit. Nu wordt dit vooral door 

een wethouder gedragen. Wat als die persoon 

wegvalt of ermee ophoudt? Zorg in dat geval dat de 

plannen doorgaan.

•  Het plan is goed, maar moet geen doel op zich zijn. 

Ik ben niet zo dol op zonneparken. We moeten voor-

zichtig zijn op onze natuur. Leg eerder daken van 

gebouwen vol.

•  Het is natuurlijk heel erg voor de mensen die het 

treft, maar ik ben eigenlijk wel blij met de water-

overlast in Zuid-Limburg. Nu worden we wakker.

•  We hebben een eigen (bouw)bedrijf en komen niet 

in aanmerking voor subsidie. Heel vreemd en ook 

vervelend.

•  Mensen motiveren valt niet mee. Het is hier ons 

kent ons, de individualisering is groot. In Bergen 

(oud) is bijvoorbeeld helemaal geen verenigingsle-

ven meer. De grote vraag is: hoe krijg je mensen in 

Bergen gemobiliseerd, hoe creëer je een wij-gevoel 

rond het klimaat-thema?

•  Stimuleer het aanleggen van groene daken als iso-

latie en meer biodiversiteit.  

9 Verantwoording

In juli 2021 hebben 475 inwoners van de gemeente Bergen hun mening gege-

ven over de warmtetransitie en het programma Verduursamen2030. Het groot-

ste deel van deze inwoners hebben we gesproken bij de bus die in alle grotere 

kernen van de gemeente heeft gestaan. Het ging om 412 inwoners. Verder 

hebben 37 inwoners digitaal gereageerd op een enquête die was gepubliceerd 

op verduursamen2030.nl en hebben 26 FNV-leden uit de gemeente hun reactie 

gegeven. (Tijdens het onderzoek presenteerde de FNV Noord-Limburg een 

manifest over energietransitie, dat ook in de gemeente Bergen is aangeboden. 

FNV-bestuurders toonden zich positief over de medewerking van de gemeente 

en reageerden welwillend op ons verzoek om FNV-leden in de gemeente recht-

streeks te benaderen om deel te nemen aan het onderzoek.) 

Van de 475 inwoners hebben 115 inwoners zich aangemeld voor de nieuwsbrief 

van verduursamen2030 hebben 33 inwoners belangstelling om deel te nemen 

aan een meedenkgroep. Voor het project buurthulp - buren helpen elkaar met 

advies en technische ondersteuning - hebben zich 18 inwoners opgegeven. 

Daarnaast zijn er 17 inwoners die interesse hebben om gezamenlijk panelen 

aan te schaffen en hun woning willen isoleren.

De interviewers van Opiniepijlers zijn namens de gemeente in gesprek gegaan 

met inwoners. De interviews zijn gehouden in de periode van dinsdag 13 tot en 

met zaterdag 24 juli. In verband met het hoge water en de gevolgen voor een 

deel van de gemeente is een onderzoeksdag in Nieuw-Bergen geschrapt en is 

een onderzoeksdag in Well verplaatst van dinsdag 20 juli naar zaterdag 24 juli. 

De gesprekken zijn gevoerd op basis van gestandaardiseerde vragenlijsten die 

zijn samengesteld in overleg met de gemeente Bergen. 

Naast de inwonergesprekken hebben interviewers van Opiniepijlers ook con-

tact gezocht met personen en organisaties binnen en buiten de gemeente die 

betrokken zijn bij energietransitie, bij de bewustwording rond deze transitie 

en bij inwonersparticipatie. Ze hebben voor dit project waardevolle informatie 

gegeven, die in hoofdstuk 7 en bijlage 1 is uitgewerkt.   
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De interviews namen per inwoner/echtpaar ongeveer twintig minuten tot 

een half uur in beslag. In de gesprekken is de mening van de inwoners van de 

gemeente Bergen in kaart gebracht, maar ook hun zorgen, wensen, belangen 

én de kansen die zij zelf zien. Daarnaast werden de interviews gebruikt als 

informatieoverdracht, over de energietransitie en de achtergronden van dit 

onderzoek. In de gesprekken is steeds benadrukt dat er een grote opgave ligt 

voor de gemeente en inwoners, en dat de inhoud van de gevoerde gesprekken 

als input dient voor de volgende stappen in het transitieproces. Het is de inwo-

ners duidelijk dat de uiteindelijke beslissingen door de gemeenteraad worden 

genomen. 

Opiniepijlers vervult in de informatievergaring en verwerking een neutrale 

rol. Onze interviewers leggen in de gesprekken een directe relatie tussen 

opdrachtgever en inwoners. Dat stellen inwoners op prijs: ze geven graag hun 

mening en vinden het in beginsel positief dat de gemeente wil luisteren naar 

wat er leeft en speelt onder de inwoners. 

De interviews hebben geresulteerd in ruim 22.000 datagegevens; deze zijn 

verwerkt, geanalyseerd en samengevat. De resultaten kunnen ingezet worden 

voor vervolgstappen in het transitieproces en kunnen zo bijdragen aan op 

maat gesneden communicatie en informatievoorziening, beter onderbouwde 

inhoudelijke keuzes, versterking van de kwaliteit van de plannen en verbre-

ding van het draagvlak. 

Straatgesprekken vs. online enquêtes
Als het gaat om de respons moet een onderscheid worden gemaakt tussen 

straat- en thuisgesprekken versus onlinereacties. Tijdens straatgesprekken 

kan informatie effectiever worden overgedragen.

Er ontstaat een beter beeld van wat er leeft en speelt qua ideeën, belangen, 

zorgen, argumenten en communicatie-behoefte. Bovendien voelen responden-

ten zich door de keuze voor persoonlijke gesprekken echt gehoord. Ze hebben 

dat belang onderstreept. Ook stellen respondenten het op prijs dat ze in de 

eigen omgeving het gesprek kunnen aangaan. Straatgesprekken zijn in Bergen 

voor kwalitatief onderzoek; online peilingen voor kwantitatief onderzoek. 

BIJLAGE 
Interviews 
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Tijdens de straatgesprekken hebben we ons afgevraagd wat in de gemeente, in 
Limburg en elders in Nederland wordt gedaan om de bevolking te betrekken, 
welke prikkels belangrijk zijn, welke organisatie vorm, welke hobbels genomen 
moeten worden etc. Op die vragen hebben we antwoorden gezocht. Dit heeft 
geresulteerd in een aantal flankerende interviews.

Zeventien inwoners van Afferden zijn aangesloten bij de coöperatie die werkt 

volgens de methode van de postcoderoos. Inwoners hebben zelf 1800 panelen 

aangeschaft die centraal in het postcodegebied zijn geïnstalleerd op een plat 

dak. De deelnemers hebben zelf geen panelen op het dak.

Waarom doen inwoners mee? "Dat heeft vooral met geld te maken, niet met idea-

lisme. Dat de gasprijs nu omhoog gaat kan wel eens de grootste drijfveer worden om 

van het gas te gaan. De transitie, het grote verhaal over duurzaamheid en van het 

gas gaan, leeft hier niet. Hier hebben de mensen meegedaan omdat ze het wel ge-

makkelijk vonden dat er iemand was die er kijk op had en alles regelde. Uiteindelijk 

is dit het verhaal van mensen die gratis heel veel willen doen."

Is een postcoderoos nog interessant op mee te beginnen? "Nee, nu niet. De kosten 

zijn hoog en de terugverdientijd is acht tot negen jaar. Dat is te lang. Privé is dat zes 

jaar."

Heeft de coöperatie ook andere initiatieven kunnen nemen? "We hebben een plan 

bedacht om woningen in Afferden te isoleren maar daar was niet veel animo voor. 

Veel mensen hebben zelf al wat gedaan, ik schat dat in Afferden op 50 procent. De 

rest dus niet, vermoedelijk omdat deze woningen niet goed te isoleren zijn. Uitein-

delijk hebben we het met zes mensen bij ons in de straat gedaan. Door de gezamen-

lijke inkoop was het goedkoper. " 

Dat klinkt als een moeizaam proces? "Veel inwoners vinden dit niet belangrijk. Ze 

volgen het niet. Het gaat ook snel, er gebeurt zo ontzettend veel op dit gebied. Het 

gaat jaren duren voordat mensen mee gaan doen."

Wat zou u doen als u wethouder was van Bergen? "Ik zou gesprekken voeren met 

inwoners. Over de mogelijkheden, over het waarom. Geef een reëel beeld: wat kan 

het voor mij opleveren. Iemand moet kunnen zien wat hij kan terugverdienen. Dat is 
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wat mensen willen weten. Op afstand mensen wakker proberen te maken heeft geen 

effect meer. En zelf ook reëel blijven: als zonnepanelen duur blijven dan gaat het 

slechter lopen, dat weet je."

Worden inwoners goed geïnformeerd? "Er is een informatieachterstand; er is wel 

veel informatie beschikbaar maar die sluit meestal niet goed aan bij de situatie van 

inwoners. Er komt dan een adviseur met zijn verhaal: je kunt dit doen, en dat. Maar 

wees concreter: wat betekent dit voor jouw woning. Het persoonlijk aanspreken is 

zo belangrijk. Dan hoor je ook dat een gezin misschien wil overstappen naar een 

warmtepomp maar dat ze prioriteiten moeten stellen omdat de kinderen nog thuis 

wonen. Door gezamenlijke inkoop kan de prijs omlaag, dat zou voor deze mensen 

wellicht al een reden zijn om toch een warmtepomp aan te schaffen." 

Bent u zelf al toe aan een warmtepomp? "Nee, ik begin er nog niet aan. Ik heb in 

2010 een HR-ketel aangeschaft en ben gestopt met houtstook. Ik ga de eerste tien 

jaar niet naar een warmtepomp. Ik vertrouw het nog niet. De techniek is nog niet 

goed genoeg, hij is nog niet uitontwikkeld. Ik kan nu 1700 euro subsidie krijgen en 

dan moet ik er nog 4000 tot 5000 euro bij leggen. De verhalen die ik hoor stellen me 

ook niet gerust. In het dorp zijn seniorenwoningen met een paar panelen op het 

dak en een warmtepomp waar de bewoners in de winter nog een paar straalkachels 

moeten bijplaatsen omdat het niet warm te krijgen is." 

Wat vindt u van de inspanningen van de gemeente? "Daar ben ik positief over. We 

hebben veel hulp gehad bij het opzetten van de coöperatie, de subsidies zijn heel 

goed en inwoners kunnen alle informatie krijgen die ze willen. Maar het zou wel 

goed zijn om te kijken naar de meer persoonlijke benadering, op het niveau van 

inwoners en hun woning."

De organisatie heeft voor de zomervakantie het Manifest Energietransitie en Kli-

maatverandering aangeboden aan wethouders en raadsleden in Noord-Limburg.

Waarom dit manifest? "Voor ons is belangrijk dat de energietransitie betaalbaar is, 

gedragen wordt door de bevolking en voor werkgelegenheid zorgt."

En wat is uw boodschap voor Bergen? "We willen graag weten hoe gemeenten de 

transitie regelen met de inwoners. Over Bergen zijn we positief. De wethouder heeft 
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ook toegezegd om in september aan ons webinar mee te doen. De bus, die door de 

gemeente rijdt om met inwoners in gesprek te gaan vinden we ook een goed initia-

tief. We gaan nu met de wethouder in gesprek over het zonnepark en de werkgele-

genheid die dat zou kunnen opleveren en het betrekken van inwoners bij het park. 

We maken ons best wel zorgen dat buitenlandse bedrijven met de winst gaan lopen. 

Wij vinden dat de opbrengst moet terugvloeien naar de inwoners"

U vindt ook dat woningeigenaren ongelijk worden behandeld. "Laat de gemeente 

daar ook aan denken. Huurders in de gemeente krijgen zes zonnepalen gratis van 

Destion en voor de volgende panelen wordt de huur verhoogd met één euro vijftig 

per maand per paneel. Bij koopwoningen kunnen eigenaren alleen de BTW aftrekken. 

Ze krijgen het advies om een lening af te sluiten. Er zit wel subsidie op maar dat zijn 

vaak potjes; in Venray is die pot al leeg. En met alleen een AOW kun je geen lening 

afsluiten."

 

Werkt samen met gemeenten over RES-beleid en met organisaties op het gebied 

van de energie-transitie. "Ik praat vooral met mensen die tijd hebben, achter het 

duurzaamheidverhaal staan, maatschappelijk actief zijn en na een carrière iets 

terug willen doen", zegt hij daar zelf over. 

Dat klikt alsof u een bubbel zit. "Dat klopt. Het zijn de mensen die graag willen en 

zich in de transitie verdiepen. Het merendeel snapt er geen snars van. Ze voelen 

geen eigenaarschap, de transitie wordt eerder als een last ervaren. Daar komt bij 

dat door gemeenten vaak plannen worden gemaakt zonder goed na te denken wat 

inwoners ervan denken. Die plannen zijn vaak heel beleidsmatig, geschreven in de 

taal die daarbij hoort." 

Wat adviseert u gemeenten? "Voor inwoners wordt het pas interessant als het op 

buurtniveau gaat spelen. Dat is de vraag van inwoners. Kijk dan vervolgens naar het 

aanbod gemeenten, dan zie je dat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten. 

Energietransitie is nog lang niet het nieuwe normaal; een deel auto is dat ook niet; 

een warmtepomp ook niet. Mensen hebben wel andere dingen aan hun hoofd. Het 

leven is niet altijd eenvoudig, men is druk. Transitie staat dus heel laag, maar je 

ziet wel dat ze wel iets hoger begint te komen. Dat is een positief signaal. Iedereen 

doet wat en dat begint nu ook wat meer zichtbaar te worden. Als je bij een wedstrijd 

van Ajax een reclamebord ziet over transitie, dan vind ik dat een goed teken. Op de 
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plek waar eerst bier werd aangeboden staat nu een reclame over energie, kennelijk 

wordt het thema opgepakt door de marketing. Mensen zien dat en nemen het op. 

Als er budget voor is zouden gemeenten ook in bushokjes en op billboards moeten 

adverteren."

Ondersteunt de overheid voldoende? "Dat kan beter. Iedereen zit vast aan een 

hypotheek, een soort schuld voor het leven. Dan komt de overheid met een beperkte 

subsidie, dat helpt niet echt om stappen te zetten. Tienduizend euro investeren is 

eigenlijk te veel geld. Er zijn gemeenten die daarop in spelen met eigen leningen. 

Zelf heb ik net voor 8000 euro dubbel glas laten aanbrengen. Dat gaat misschien 

20 jaar duren voordat ik dat eruit heb. Ik hoef minder te stoken, maar een echte 

stimulans is het natuurlijk niet." 

Wat vindt u van Wells Meer? "Wells Meer biedt veel kansen. Om de bevolking bij te 

betrekken maar ook om de energietransitie in een hogere versnelling te zetten. Het 

zou goed zijn als een deel van de baten naar de bevolking gaat. Via een revolverend 

fonds kunnen inwoners en organisaties geld lenen voor transitieprojecten, met het 

rendement van lagere energiekosten betalen ze dat terug, zodat dat de middelen 

steeds opnieuw worden uitgezet. Het voordeel is dat de middelen tot in lengte van 

jaren - feitelijk oneindig - inzetbaar blijven." 

De voorzitter van energiecoöperatie Wijdemeren is landelijk in het nieuws omdat 

ze alle energiecoöperaties in 't Gooi in één organisatie heeft ondergebracht, Ener-

gie verbonden in 't Gooi. Ze is aanjager van een groot aantal lokale en regionale 

initiatieven. 

Wat is uw geheim? "Dat is denk ik wel lokale herkenbaarheid. Wij draaien goed om-

dat we heel fijnmazig werken; het zijn altijd mensen uit de buurt of het dorp die een 

andere helpen op dit gebied. Elkaar kennen is heel belangrijk. Ik was laatst op een 

bijeenkomst op het gemeentehuis en daar was iemand van een extern bureau de 

woordvoerder. Niet de ambtenaar; dat heb ik hem ook gezegd. Jij bent onzichtbaar 

voor onze vrijwilligers die ook op de bijeenkomst waren. Dat erkent hij dan ook wel, 

maar dat is dus voor ons heel belangrijk."

"Daarnaast maken we veel werk van het blijven benaderen van inwoners. Onze 

vrijwilligers wonen in buurten waar ze straatbijeenkomsten organiseren, ze nodigen 

daarvoor zelf mensen uit, er komt een verslagje, dat naar iedereen gaat, ook de 
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mensen die er niet waren. In de winter zijn de warmtescans populair, daar kan ook 

iemand tussen zitten die ook zo'n buurtbijeenkomst organiseert omdat hij enthou-

siast is geworden. Wij zetten sterk in op bewustzijn, mensen moeten goede keuzes 

maken en daar hebben ze informatie bij nodig, of iemand die het goede verhaal 

vertelt. Wat we vooral doen is netwerken, dat je het beste kunt onderhouden door 

activiteiten te organiseren en dingen samen te doen. En, ook belangrijk, een ope-

ning te houden naar mensen die nog niet zover zijn."

Hoe wordt u ondersteund door de gemeente? "Wij krijgen jaarlijks 35.000 euro om 

ons werk te doen. Andere coöperaties in de buurt krijgen meer, in Hilversum is dat 

100.000 euro per coöperatie. Met dat geld kunnen we onze activiteiten uitvoeren, 

we hebben er bijvoorbeeld zes warmtecamera's van gekocht voor woningscans. We 

hadden er liever voor elke energiecoach één gehad maar daarvoor zijn ze te duur."

De coöperatie wekt zelf al energie op? "Nee, nog niet. We hebben met de gemeen-

te afgesproken dat nu 20 procent groen wordt ingekocht; de gemeente heeft ons 

een opdracht gegeven om de komende vijf jaar alle dakeigenaren te benaderen en 

te vragen of ze mee willen doen. We zitten in een natuurgebied met weinig grote 

bedrijven en geen hoogbouw, we zullen zien hoever we komen. We verwachten wel 

dat we met de zonnepanelen op het dak die 20 procent groene energie zelf kunnen 

produceren. Omdat we zelf nog niet produceren zoeken we leden; in Hilversum is 

het andersom, daar staan 1700 mensen op wachtlijsten van de coöperaties."

Wat doet u om inwoners te betrekken? "Isoleren is bij ons een thema, dat pakken 

we op met straat bijeenkomsten, zoals eerder gezegd. We zeggen altijd: Weet u wat 

uw buren doen aan energiebesparing? Misschien hebt u wel dezelfde plannen? Of 

dezelfde vragen? Mobiliseer uw buren en ga in gesprek! Mogelijk hebt u een ant-

woord op de vraag van de buren of kunt u met de straat een energiebesparingsplan 

ontwikkelen, een collectieve inkoop doen, een warmtenet realiseren. De energie-

coöperatie ondersteunt u graag. Via de gesprekken melden zich ook mensen die 

energiecoach willen worden of als ervarings deskundige mee willen doen." 

Staat energietransitie op uw programma? "Nee. Ik weet ook niet of er interesse 

voor is. Ik denk het niet. Als we een avond zouden organiseren komen er niet veel 

leden, vermoed ik. Het is meer iets voor mannen. Die zijn meer van de techniek en 

de kleine klusjes. Voor vrouwen is het een ver-van-mijn-bed-show. Onze leden zijn 

van de generatie dat ze thuisblijven om voor de kinderen zorgen. We hebben 65 

leden, 15 werken er buitenshuis."

"Op de club is het geen thema, ik hoor er niets over. Leden praten wel over hun 

huurwoning, dat er kieren zijn en dat ze daar last van hebben. Zelf huur ik ook en we 

wachten nu af wat Destion gaat doen. Ze zijn wel bezig maar ik weet niet wanneer 

we aan de beurt zijn. We zijn geïnformeerd maar ik heb geen idee wat de kosten zijn. 

Tien jaar geleden is alles al geïsoleerd en hebben we dubbel glas gekregen. Daar ben 

ik tevreden over, nee, ik kan er echt niet over klagen."

Ondersteunt lokale afdelingen onder andere met het aanbieden van sprekers 

over allerlei thema's.

Is energietransitie een thema voor uw leden? Nee, niet echt. Het gaat bij ons meer 

om gezellige bijeenkomsten, samen op stap, een actie voor de voedselbank, dat 

soort dingen.

Is het geen thema voor vrouwen? "Dat vermoed ik. We hebben er ook nooit een 

verzoek over gekregen van een lokale afdelingen. De oudere leden hebben al snel 

iets van: dat zal mijn tijd wel duren. Het lijkt me meer iets voor mannen. Bij mij dan 

toevallig niet, want ik heb thuis zelf alles uitgezocht voor zonnepanelen. We hebben 

gekozen voor wat duurdere panelen met een korte terugverdientijd, en niet tien jaar, 

wat ik ook zag. Dat is volgens mij ook de belangrijkste reden om niet mee te doen. 

Het duurt vrij lang voordat een investering is terugverdiend." 
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 (in 2019 ontstaan door de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal) De coöperatie telt 900 leden, waarvan 80% uit de directe omgeving. 

Energie wordt opgewekt met windmolens (parken Deil en Avri) en zonneparken. 

De windmolens produceren straks 190 Miljoen kWh per jaar. Daarmee wordt 60 

procent van het elektriciteitsgebruik van de gemeente West Betuwe gedekt.

Oprichter Gerlach Velthoven: "Onze coöperatie is opgericht om inwoners mee te 

laten doen bij het opzetten en exploiteren. Ze konden meepraten door lid te worden 

van onze coöperatie en mee investeren in de projecten. Participatie is als voorwaar-

de gesteld." 

"Door invloed van de coöperatie gaat een deel van de opbrengst van windparken 

naar een omgevingsfonds. Inwoners, buurten, ondernemers of dorpsraden in de 

direct omgeving van de parken kunnen subsidie aanvragen voor projecten en initi-

atieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie, leefbaarheid en 

sociale samenhang." 

De coöperatie speelt een belangrijke rol bij het proces om van het gas af te gaan. 

Velthoven: "Voor de lokale politiek zijn we een klankbord en voor de inwoners zijn 

wij een partij die verbindt. We creëren draagvlak voor nieuwe ideeën en realiseren 

projecten waar alle inwoners in kunnen participeren." 

In de wijk van Henriëtte Zanders in Hoogeveen wordt gas vervangen door water-

stof. Wat betekent het voor u om van het gas te gaan?

"In het begin wist ik helemaal niets over waterstof. Om meer kennis te vergaren ben 

ik naar bijeenkomsten gegaan. Als ik het niet snapte vroeg ik of ze het nog een kon-

den uitleggen, maar dan zo dat ik het snapte. Alleen op die manier kan ik mijn buren 

uitleggen hoe het zit. Hoe meer ik ervan weet, hoe enthousiaster ik word. Maar ik 

besef ook dat er veel mensen zijn die geen idee hebben wat de plannen van de 

gemeente zijn. Daarom is onze bewonersraad zo belangrijk. Wij zijn de oren en ogen 

van de wijk, wij horen wat er leeft in de wijk en dat geven we door aan de gemeente." 
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