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Inleiding 
De energietransitie heeft grote impact op de gemeente en haar inwoners. De behoefte om een breder beeld van de 
meningen over de energietransitie in de samenleving te peilen, heeft geresulteerd in het uitzetten van een onderzoek 
door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction. Met het onderzoek wil het college een representatief beeld ophalen 
over wat er leeft in de samenleving. De inzichten kunnen gebruikt worden bij de beleidsvorming en -uitvoering rond de 
energietransitie en de communicatie hierover. De raad kan de resultaten gebruiken bij de afwegingen voor 
besluitvorming.  
 
In deze raadinformatiebrief wordt ingegaan op de methode, opzet en populatie. Vervolgens is de hoofdconclusie 
overgenomen uit het rapport van Motivaction. Sub-conclusies en alle resultaten zijn te vinden in het onderzoeksrapport 
Motivaction dat als bijlage is toegevoegd. Verder wordt nog ingegaan op de gebiedsanalyse zoals deze door Motivaction 
is uitgevoerd.  
 
   
 
Kernboodschap 
Methode, opzet en populatie  
- Het kwantitatieve onderzoek onder de inwoners van de gemeente Woerden is online uitgevoerd, waarbij deelnemers 
door middel van een brief per post werden uitgenodigd. 
- De ingevulde vragenlijsten zijn anoniem en op geen enkele manier te herleiden naar individuele personen. 
- De respondenten voor het onderzoek zijn geworven uit het Basisregistratie Personen (BRP) bestand van de gemeente 
Woerden. Hieruit zijn door de gemeente aselect 7.000 personen van 18 jaar en ouder getrokken, die de uitnodigingen 
ontvingen. De verwachting is bij deze grootte dat er ongeveer 500 inwoners de vragenlijst zullen invullen.  
- De vragenlijst bestond uit circa 30 open en gesloten vragen.  
- Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 22 april tot 6 mei 2021.  
- Er zijn een aantal e-mails met vragen en opmerkingen binnengekomen. De vragen waren vooral IT-gerelateerd. De 
opmerkingen worden meegenomen in de evaluatie van het onderzoek. 



- Het aantal ingevulde vragenlijsten is 708. Dat is een respons van 10%. Het onderzoeksbureau geeft aan dat dit  een 
goede respons is, zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat de uitnodigingen vanwege privacyoverwegingen op 
adres (en niet op naam) zijn verstuurd.  
- Het onderzoeksbureau geeft aan dat de steekproef na weging representatief is voor leeftijd en geslacht.  
 
Hoofdconclusie van Motivaction  
- De hoofdconclusie uit het rapport van Motivaction luidt (tekst uit rapportage):  
 
''Inwoners van de gemeente Woerden hebben een positieve houding ten opzichte van de energietransitie. Ze vinden dat 
wij als mensheid maatregelen moeten nemen om klimaatverandering tegen te gaan en zijn ook bereid om daar zelf een 
bijdrage aan te leveren. 
 
Deze positieve houding kent wel wat kanttekeningen, vragen en zorgen. Men geeft bijvoorbeeld aan bang te zijn dat de 
kosten van de energietransitie bij de gewone burger terechtkomen en inwoners hebben niet het gevoel mee te mogen 
praten. Ook ervaart men in de eigen omgeving weinig steun voor de energietransitie.  
 
De voorgestelde energiemix van de gemeente om duurzame elektriciteit op te wekken levert uiteenlopende reacties op. 
Er is steun voor zonnepanelen op daken en kleine windmolens, maar de meningen blijken verdeeld als het gaat om de 
twee grote windturbines en 40 hectare aan zonnevelden.  
 
Bovenstaande punten benadrukken het belang om als gemeentebestuur in gesprek te blijven met inwoners. Inwoners 
staan hiervoor open en vinden het belangrijk om op de hoogte te worden gehouden van besluiten rondom duurzaamheid. 
De behoefte aan informatie leidt niet per se tot het daadwerkelijk geïnformeerd zijn: zelfs degenen die graag 
geïnformeerd willen worden, zijn in meer dan de helft van de gevallen niet op de hoogte van de plannen rondom het 
grootschalig opwekken van elektriciteit in de gemeente en de plannen om in de gemeente over te stappen op 
alternatieven voor aardgas. Bij het informeren van inwoners is het belangrijk om te beseffen dat de interesse en motivatie 
rondom duurzaamheid wel grenzen kent. Er zijn weinig inwoners voor wie de energietransitie hét belangrijkste 
maatschappelijke thema is. Bovendien legt men de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de overheid en pas daarna 
bij zichzelf. Van de gemeente verwacht men een actieve rol in de vorm van informeren, stimuleren en (financieel) 
ondersteunen.''  
 
- Voor een totaalbeeld van de resultaten, wordt verwezen naar de bijlage ‘Onderzoeksrapport Motivaction’.  
 
Gebiedsanalyse  
Naast het kwantitatieve onderzoek heeft Motivaction een gebiedsanalyse uitgevoerd, gebaseerd op het door hen 
ontwikkelde model ‘Mentality’ en ‘Vijf Tinten Groener’. In dit model zijn vijf duurzaamheidsstijlen beschreven. Mensen 
binnen één stijl hebben doorgaans dezelfde houding t.o.v. duurzaamheid. Met de gebiedsanalyse wordt de verdeling van 
deze vijf stijlen binnen de gemeente in kaart gebracht Een korte toelichting over Mentality en Vijf Tinten Groener is te 
vinden in het onderzoeksrapport. Uitgebreide informatie over Vijf Tinten Groener kan worden gelezen door hier het 
whitepaper van Motivaction te downloaden. 
 
   
 
Financiën 
N.V.T 
 
   
 
Vervolg 
1. De gemeenteraad kan de inzichten uit het onderzoeksrapport meenemen bij haar afwegingen.  
2. De inzichten uit het kwantitatieve onderzoek en de gebiedsanalyse kunnen ter ondersteuning worden gebruikt in 
beleidsvorming en -uitvoering over energietransitie en de communicatie hierover.  
 
   
 
Bijlagen 
1. ''Onderzoek naar houding en gedrag inzake de energietransitie'' van Motivaction geregistreerd onder 
referentienummer: D/21/023542 

https://www.motivaction.nl/kennisplatform/publicaties/whitepaper-duurzaamheidscommunicatie-doe-je-zo
https://www.motivaction.nl/kennisplatform/publicaties/whitepaper-duurzaamheidscommunicatie-doe-je-zo
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