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De concepten en ideeën die u in dit document worden aangeboden zijn intellectueel
eigendom van Ipsos. Deze zijn strikt vertrouwelijk van aard en worden u aangeboden
met dien verstande dat zij door u strikt vertrouwelijk behandeld dienen te worden en
dat van de hiervoor genoemde concepten en ideeën geen gebruik zal worden
gemaakt. Bij het aanleveren van dit document aanvaardt of veronderstelt Ipsos geen
verantwoordelijkheid voor enig ander doeleinde of tegenover enig andere persoon
aan wie dit rapport wordt getoond of die het eventueel in handen krijgt, behalve in
het geval waar dit uitdrukkelijk is overeengekomen door middel van onze
voorafgaande schriftelijke toestemming.
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Samenvatting

Samenvatting
Energieverbruik
Uit deze eerste Eneco Energie Monitor van 2014 blijkt dat twee derde van de Nederlanders actief bezig is
met het verminderen van het energieverbruik. Een meerderheid geeft bijvoorbeeld aan dat zij bewust de
verwarming iets lager zet om zo energie te besparen.
Wind- en zonne-energie
Wat betreft windenergie zien we dat 8 op de 10 Nederlanders positief tegenover het opwekken van
energie met windmolens staan en vinden dat de Afsluitdijk hiervoor een prima locatie is.
Wel vindt bijna een derde van de Nederlanders het erg als een windmolen zichtbaar, maar niet hoorbaar in
de buurt komt te staan. En zodra de windmolen niet alleen zichtbaar is maar soms ook hoorbaar, vindt
bijna driekwart dit erg. Van de Nederlanders die zich storen aan windmolens die zichtbaar, en soms ook
hoorbaar in de buurt komen te staan, is de helft (misschien) bereid extra te betalen voor het verplaatsen
van de windmolens op zee. Men heeft hier 1 tot 5 euro per maand voor over bovenop de energierekening.
Een kwart van de Nederlanders is geïnteresseerd om zelf te investeren in een windmolen; hiervan is de
meerderheid nog steeds (tamelijk) geïnteresseerd, ook als deze windmolen in de buurt van de woning
komt te staan.
Tot slot zien we dat voor bijna de helft van de Nederlanders een huis met zonnepanelen aantrekkelijker is
indien zij willen verhuizen.
Toekomst van energie
Als we kijken naar de toekomst van energie dan zien we dat driekwart van de Nederlanders het belangrijk
vindt dat groene (duurzame) stroom bestaat. De helft van de Nederlanders heeft zelf ook groene stroom.
Voor bijna twee derde van de Nederlanders met groene stroom maakt het niet uit of deze stroom uit
Nederland of het buitenland komt. Wel wil een derde liever geen groene stroom die is opgewekt door
middel van het bijstoken van biomassa in kolencentrales.
Verder blijkt dat de helft van de Nederlanders bezorgd is over klimaatverandering en de beschikbaarheid
van betaalbare energie in de toekomst en zien zij duurzame energie als oplossing hiervoor. Een
meerderheid van de Nederlanders vindt dan ook dat er voor alle EU-landen ook na 2020 een bindende
Europese doelstelling voor duurzame energie moet komen.
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Onderzoeksopzet

Onderzoeksopzet
Methode
 Doelgroep: Nederlanders van 18 jaar en ouder
 Aanpak: 1.003 online interviews
 Het veldwerk van de eerste Eneco Energie Monitor in 2014 vond plaats van 7 tot en met 12 februari
2014.
 De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en Nielsen-regio.

Vragenlijst
De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:
 Energieverbruik
 Zon
 Wind
 Toekomstvisie op energie
 Politiek
 Elektrisch vervoer
 Achtergrondvragen
In dit rapport bekijken we of er verschillen zijn tussen de achterban van de verschillende politieke
partijen. Dit is gebaseerd op het stemgedrag van de Tweede Kamerverkiezingen in 2012.
Hiernaast bekijken we of er verschillen zijn tussen Nederlanders met een stemvoorkeur voor een lokale
of landelijke partij bij de gemeenteraadsverkiezingen.
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Belangrijkste resultaten
 1. Energieverbruik
 2. Wind- en zonne-energie
 3. Toekomst van energie

1. Energieverbruik

Twee derde van de Nederlanders is actief bezig om het
energieverbruik te verminderen…
Bent u actief bezig om uw energieverbruik te verminderen?

Nee
32%

Ja
68%

Nederlanders die bij de
gemeenteraadsverkiezingen
van plan zijn om op een
lokale partij te stemmen
geven vaker aan bewust
bezig te zijn met het
energieverbruik (80%) dan
Nederlanders die op een
landelijke partij willen gaan
stemmen (67%)

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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…8 op de 10 Nederlanders zeggen dan ook (enigszins) bewust de
verwarming iets lager te zetten om energie te besparen
Zet u de verwarming in ruimtes waar u bent bewust iets lager om energie te besparen?

Helemaal
Niet zo niet bewust
3%
bewust
13%
Zeer bewust
38%

Enigszins
bewust
46%

Nederlanders die bij de
gemeenteraadsverkiezingen
van plan zijn om op een
lokale partij te stemmen
geven vaker aan de
verwarming bewust iets lager
te zetten om energie te
besparen (92%) dan
Nederlanders die op een
landelijke partij willen gaan
stemmen (85%)

VVD-stemmers (85%), PvdA-stemmers
(86%) en SP-stemmers (88%) geven vaker
aan de verwarming bewust iets lager te
zetten om energie te besparen dan PVVstemmers (74%)

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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2. Wind- en zonne-energie

8 op de 10 Nederlanders staan positief tegenover het opwekken van energie
met windmolens en vinden de Afsluitdijk een prima locatie voor windmolens
Groene stroom wordt op verschillende manieren opgewekt. Onder andere met windmolens.
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over windmolens:

(zeer) mee oneens

(zeer) mee eens

Ik sta positief tegenover het opwekken van energie
met windmolens

6%

79%

De Afsluitdijk zou een prima locatie zijn voor
windmolens

3%

78%

Ik zou willen dat mijn gemeente zich actief inzet om
meer lokale duurzame energie mogelijk te maken

6%

Ik vind dat windmolens beter op zee passen dan op
land

62%

11%

Ik heb geen probleem met windmolens in mijn
omgeving

29%

Ik zou willen dat mijn gemeente zich actief inzet om
windmolens binnen de gemeentegrenzen te plaatsen

28%

54%

41%

30%

Nederlanders die bij de
gemeenteraadsverkiezingen van plan zijn om
op een landelijke partij te
stemmen staan vaker
positief tegenover
windmolens (84%) dan
Nederlanders die op een
lokale partij willen gaan
stemmen (74%).

Nederlanders die bij de
gemeenteraadsverkiezingen van plan zijn om
op een landelijke partij te
stemmen hebben vaker
geen probleem met
windmolens in de
omgeving (46%) dan
Nederlanders die op een
lokale partij willen gaan
stemmen (32%)

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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Tussen politieke partijen zien we de volgende verschillen:
Groene stroom wordt op verschillende manieren opgewekt. Onder andere met windmolens.
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen over windmolens:

(zeer) mee oneens

(zeer) mee eens

Ik sta positief tegenover het opwekken van
energie met windmolens

6%

79%

De Afsluitdijk zou een prima locatie zijn voor
windmolens

3%

78%

Ik zou willen dat mijn gemeente zich actief inzet
om meer lokale duurzame energie mogelijk te
maken
Ik vind dat windmolens beter op zee passen dan
op land

6%

11%

Ik heb geen probleem met windmolens in mijn
omgeving

29%

Ik zou willen dat mijn gemeente zich actief inzet
om windmolens binnen de gemeentegrenzen te
plaatsen

28%

VVD-stemmers, PvdA-stemmers en SPstemmers zijn het hier vaker mee eens dan
PVV-stemmers
VVD-stemmers zijn het hier vaker mee eens
dan PVV-stemmers

VVD-stemmers, PvdA-stemmers, SPstemmers, CDA-stemmers en D6662%
stemmers zijn het hier vaker mee eens dan
PVV-stemmers
VVD-stemmers, PVV-stemmers en D6654%
stemmers zijn het hier vaker mee eens dan
SP-stemmers
PvdA-stemmers en SP-stemmers zijn het
41%
hier vaker mee eens dan VVD-stemmers en
PVV-stemmers
30%

PvdA-stemmers en SP-stemmers zijn het
hier vaker mee eens dan PVV-stemmers

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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3 op de 10 NL’ers vinden het erg als een windmolen zichtbaar, maar niet
hoorbaar in de buurt komt te staan en bijna driekwart vindt het erg als een
windmolen zichtbaar en soms ook hoorbaar in de buurt komt te staan…
Groene stroom wordt op verschillende manieren opgewekt. Onder andere met windmolens.
Windmolens kunnen bij u in de buurt op land worden geplaatst of verder weg op zee.
In hoeverre vindt u het erg als er een windmolen op land bij u in de buurt of verder weg op
zee komt te staan?

Heel erg

Beetje erg

Helemaal niet erg

10% 3%7% 23%

Verder weg op zee
Zichtbaar bij mij in de buurt maar ver weg genoeg om geen
geluid te horen
Zichtbaar bij mij in de buurt en soms hoorbaar

Niet zo erg

31% 10%21%

72%

37%

35%

37%

86%

63%
29%

66%

17%7% 24%
PvdAstemmers
(26%) en SPstemmers
(32%) vinden
dit minder erg
dan VVDstemmers
(17%)

SP-stemmers
(78%) vinden dit
minder erg dan
VVD-stemmers
(61%), PvdAstemmers
(66%), PVVstemmers
(60%) en CDAstemmers
(59%)

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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…hiervan is de helft (misschien) bereid extra te betalen voor het plaatsen van
windmolens op zee; bijna driekwart hiervan heeft er 1 – 5 euro per maand
voor over bovenop de energierekening
Windmolens kunnen verder weg, op zee worden geplaatst, maar dat is duurder. In hoeverre bent u bereid
om per maand een extra bedrag bovenop uw energierekening te betalen, zodat de windmolens niet bij u in
de buurt, maar op zee worden geplaatst?

Zeker bereid

5%

Misschien bereid

44%

Zeker niet bereid

44%

Kunt u aangeven hoeveel euro u bereid bent per
maand extra te betalen bovenop uw
energierekening om te voorkomen dat windmolens
niet bij u in de buurt, maar verder weg, op zee
komen te staan?
28%

1 - 2 euro

45%

2 - 5 euro
Weet niet

7%
11%

5 - 20 euro
PVV-stemmers zijn hier vaker zeker niet toe bereid
(60%) dan VVD-stemmers (42%), PvdA-stemmers
(39%), SP-stemmers (44%), CDA-stemmers (39%) en
D66-stemmers (40%)

Basis: alle Nederlanders meting 1 die het een beetje/ heel
erg vinden als een windmolens in de buurt komen te staan
(n=918)

20 - 30 euro
Weet niet

1%
15%

Basis: alle Nederlanders meting 1 die misschien/ zeker bereid
zijn om extra te betalen voor het plaatsen van windmolens op
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zee (n=456)

Bijna 3 op de 10 Nederlanders zijn enigszins geïnteresseerd in het investeren in
een windmolen; hiervan zijn 8 op de 10 nog steeds tamelijk geïnteresseerd als
deze windmolen in de buurt van de woning komt te staan

Helemaal niet geïnteresseerd
In hoeverre bent u geïnteresseerd om
(spaar)geld te investeren in een windmolen?
U koopt een deel van een windmolen en u
wordt voor een deel eigenaar van de
windmolen. Een deel van de jaarlijkse
stroomproductie wordt zo van u

Niet zo geïnteresseerd

71%

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
Stel deze windmolen staat of komt bij u in
de buurt (zichtbaar vanuit woning, ver
weg genoeg voor slagschaduw of
geluidshinder) te staan, bent u dan nog
steeds geïnteresseerd om te participeren
in een windmolen?

Tamelijk geïnteresseerd

32%

39%

Zeer geïnteresseerd

24% 4%

28%

Mannen zijn hier vaker in
geïnteresseerd dan vrouwen.

20%

7% 13%

67%

13%

80%

Basis: alle Nederlanders die hebben aangegeven tamelijk/zeer geïnteresseerd te zijn in het investeren in een windmolen meting 1 (n=282)
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6% van de Nederlanders heeft zonnepanelen op de woning
Heeft u zonnepanelen op uw woning?

Ja
6%

Nee
94%

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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Voor bijna de helft van de Nederlanders is een huis met
zonnepanelen aantrekkelijker indien zij willen verhuizen
Stel u wilt verhuizen: is een huis waar al zonnepanelen op het dak liggen aantrekkelijker voor
u dan een huis zonder zonnepanelen?

Een huis met zonnepanelen is
aantrekkelijker

46%

42%

Geen voorkeur

Een huis zonder zonnepanelen is
aantrekkelijker

Weet niet

5%

8%

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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3 op de 10 Nederlanders zijn (enigszins) geïnteresseerd om lid te
worden van een lokale energiecoöperatie

Helemaal niet geïnteresseerd

Niet zo geïnteresseerd

In hoeverre bent u geïnteresseerd om lid te worden van
een lokale energiecoöperatie? Een energiecoöperatie is
een samenwerkingsverband van burgers, bedrijven en
gemeenten die zich inzetten voor duurzame energie

67%

Tamelijk geïnteresseerd

25%

42%

28%

Zeer geïnteresseerd

4%

31%

Mannen zijn hier vaker in
geïnteresseerd dan vrouwen.

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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3. Toekomst van energie

Driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat groene
(duurzame) stroom bestaat
Hoe belangrijk vindt u het dat groene (duurzame) stroom bestaat?
Helemaal
niet
belangrijk Weet niet
3%
3%
Niet zo
belangrijk
17%

Zeer
belangrijk
30%

VVD-stemmers (74%), PvdAstemmers (83%), SP-stemmers
(79%), CDA-stemmers (78%),
en D66-stemmers (89%)
vinden dit vaker belangrijk dan
PVV-stemmers (60%)

Tamelijk
belangrijk
47%

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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De helft van de Nederlanders geeft aan dat zij zelf groene stroom
hebben
Weet u of u groene (duurzame) of grijze stroom heeft?
Groene (duurzame) stroom is elektriciteit opgewekt uit bronnen die, in principe, niet op
kunnen raken. Voorbeelden zijn wind, zon, biomassa en waterkracht. Bij grijze (nietduurzame) stroom worden fossiele brandstoffen gebruikt, zoals kolen, of gas.

Weet ik niet
16%

Ik heb grijze
stroom
31%

Ik heb
groene
stroom
53%

PvdA-stemmers (59%) en
CDA-stemmers (66%) hebben
vaker groene stroom dan
VVD-stemmers (47%)

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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Voor bijna twee derde van de Nederlanders met groene stroom maakt
het niet uit of deze stroom uit Nederland of het buitenland komt…
Groene stroom wordt deels in Nederland opgewekt via nieuwe windparken, zon of biomassa
en deels via zogenaamde certificaten gekocht uit landen met vanouds veel groene stroom,
met name Zweden en Noorwegen. Heeft u liever groene stroom uit Nederland, via
certificaten uit het buitenland of maakt het u niet uit waar de stroom wordt opgewekt?

Het maakt mij niet uit waar de groene
stroom vandaan komt

64%

30%

Liever alleen groene stroom uit Nederland

Liever alleen groene stroom via certificaten
uit het buitenland

Weet niet

Voor VVD-stemmers maakt
het vaker niet uit waar de
groene stroom vandaan
komt (76%) dan voor PvdAstemmers (57%) en SPstemmers (55%)

2%

4%

Basis: alle Nederlanders die groene stroom hebben meting 1 (n=543)
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…maar een derde wil liever geen groene stroom die is opgewekt
door middel van het bijstoken van biomassa in kolencentrales
Groene stroom wordt via verschillende technieken opgewekt; met name waterkracht, zon,
wind, biomassa die wordt verbrand in biomassacentrales of biomassa die wordt bijgestookt in
kolencentrales. Zijn er technieken voor het opwekken van groene stroom die u liever niet
heeft?
Ja, liever geen biomassa stroom die wordt
mee gestookt in kolencentrales

31%

Ja, liever geen biomassa stroom uit een
biomassacentrale

10%

Ja, liever geen windenergie

3%

Ja, liever geen stroom van stuwdammen

3%

Ja, liever geen zonne-energie

Nee, de techniek maakt me niet uit

64%

Basis: alle Nederlanders die groene stroom hebben meting 1 (n=543)
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De helft van de Nederlanders is bezorgd over klimaatverandering en de
beschikbaarheid van betaalbare energie in de toekomst en ziet duurzame
energie als oplossing hiervoor
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:

(zeer) mee oneens

Ik ben bezorgd over de klimaatverandering en
zie duurzame energie als oplossing.

12%

Ik ben bezorgd dat er over 50 jaar niet genoeg
betaalbare energie is voor Nederland en zie
duurzame energie als oplossing.

15%

Ik ben me bewust van het feit dat fossiele
brandstoffen steeds schaarser worden, maar
ben niet bereid over te schakelen op
duurzame energie omdat dit duurder is.
Het schaarser worden van fossiele
brandstoffen is niet mijn probleem. Er komt
toch wel een oplossing voor.

40%

56%

(zeer) mee eens

55%

51%

24%

13%

Nederlanders die bij de
gemeenteraadsverkiezingen van plan zijn om op
een landelijke partij te stemmen zijn het hier
vaker mee eens (62%) dan Nederlanders die op
een lokale partij willen gaan stemmen (50%)
Nederlanders die bij de gemeenteraadsverkiezingen
van plan zijn om op een landelijke partij te stemmen
zijn het hier vaker mee eens (59%) dan Nederlanders
die op een lokale partij willen gaan stemmen (50%)
Nederlanders die bij de gemeenteraadsverkiezingen van
plan zijn om op een landelijke partij te stemmen zijn het
hier vaker mee oneens (47%) dan Nederlanders die op
een lokale partij willen gaan stemmen (36%)
Nederlanders die bij de gemeenteraadsverkiezingen van
plan zijn om op een landelijke partij te stemmen zijn het
hier vaker mee oneens (64%) dan Nederlanders die op
een lokale partij willen gaan stemmen (54%)

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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Tussen politieke partijen zien we de volgende verschillen:
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:

(zeer) mee oneens

Ik ben bezorgd over de klimaatverandering en
zie duurzame energie als oplossing.

12%

Ik ben bezorgd dat er over 50 jaar niet genoeg
betaalbare energie is voor Nederland en zie
duurzame energie als oplossing.

15%

Ik ben me bewust van het feit dat fossiele
brandstoffen steeds schaarser worden, maar
ben niet bereid over te schakelen op
duurzame energie omdat dit duurder is.
Het schaarser worden van fossiele
brandstoffen is niet mijn probleem. Er komt
toch wel een oplossing voor.

40%

56%

(zeer) mee eens

55%

51%

24%

13%

VVD-stemmers, PvdA-stemmers, SP-stemmers
en D66-stemmers zijn het hier vaker mee eens
dan PVV-stemmers

VVD-stemmers, PvdA-stemmers, SP-stemmers en
D66-stemmers zijn het hier vaker mee eens dan PVVstemmers

VVD-stemmers, PvdA-stemmers, SP-stemmers en D66stemmers zijn het hier vaker mee oneens dan PVVstemmers

VVD-stemmers, PvdA-stemmers, SP-stemmers en D66stemmers zijn het hier vaker mee oneens dan PVVstemmers

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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7 op de 10 Nederlanders vinden dat er voor alle EU-landen ook na 2020 een
bindende Europese doelstelling voor duurzame energie moet komen
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:

(zeer) mee oneens
Alle landen van de Europese Unie zijn verplicht om in 2020 een
bepaalde hoeveelheid stroom zelf groen op te wekken. Ook
voor de periode NA 2020 zou er een bindende Europese
doelstelling voor duurzame energie moeten komen

Maatregelen die Nederland neemt op het gebied van duurzame
energie hebben helemaal geen zin als niet heel Europa
meedoet

Maatregelen die Nederland neemt op het gebied van duurzame
energie hebben helemaal geen zin als niet de hele wereld
meedoet

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)

(zeer) mee eens

5%

PvdAstemmers
en SPstemmers
zijn het
vaker
oneens
met deze
twee
stellingen
dan PVVstemmers

30%

34%

71%

41%

35%

VVD-stemmers,
PvdA-stemmers,
SP-stemmers,
CDA-stemmers
en D66stemmer zijn
het hier vaker
mee eens dan
PVV-stemmers

Nederlanders die bij
de
gemeenteraadsverkiezingen van plan
zijn om op een
landelijke partij te
stemmen zijn het
hier vaker mee
oneens (39%) dan
Nederlanders die op
een lokale partij
willen gaan
stemmen (28%)
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Nederlanders hebben het liefst zonne-energie als bron voor de
stroomopwekking, gevolgd door windmolens op zee, het minst populair zijn
energie via kernenergie of een kolencentrale
Kunt u van onderstaande lijst met bronnen voor stroomopwekking aangeven welke 2 u het
liefste zou willen voor uw stroomvoorziening? En welke 2 zou u het minst graag willen voor
uw stroomvoorziening?

Zonne-energie /zonnepanelen
Windmolens op zee

8%

Waterkracht

8%

Biomassa
Gascentrale
Kolencentrale

55%

Liefst
Minst liefst

35%
17%
16%

Windmolens op land
Kernenergie

67%

4%

8%

55%

7%
12%
4%

Nederlanders die bij de
gemeenteraadsverkiezingen van plan zijn
om op een landelijke partij te stemmen
hebben vaker liever zonne-energie (70%)
dan Nederlanders die op een lokale
partij willen gaan stemmen (57%)

22%

1%

62%

Nederlanders die bij de
gemeenteraadsverkiezingen van plan zijn om
op een lokale partij te stemmen hebben
vaker liever geen windmolens op land (21%)
dan Nederlanders die op een landelijke partij
willen gaan stemmen (14%)

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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Overige interessante
resultaten

Binnen iets meer dan 1 op de 10 huishoudens wordt gebruikgemaakt van een
elektrische fiets, de meerderheid maakt geen gebruik van een elektrisch
vervoermiddel
Wordt er binnen uw huishouden gebruikgemaakt van één of meer van de volgende
vervoermiddelen?

14%

Elektrische fiets

Hybride auto / plug-in hybrid

3%

Elektrische scooter

0%

Volledig elektrische auto

0%

Geen van deze

83%

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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3 op de 10 Nederlanders overwegen om de komende 2 jaar een elektrische
fiets aan te schaffen, gevolgd door 2 op de 10 die overwegen een hybride
auto te kopen
Kunt u voor elk van de volgende vervoermiddelen aangeven hoe waarschijnlijk het is dat u die
binnen nu en 2 jaar zal aanschaffen?

Zeker niet

Waarschijnlijk niet

Elektrische fiets

Hybride auto / plug-in hybrid

44%

47%

Volledig elektrische auto

52%

Elektrische scooter

63%

Misschien

Waarschijnlijk

28%

17% 8%

30%

17% 4% 1%

33%

27%

Vrijwel zeker

4%

12% 2%

7% 2%

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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4 op de 10 Nederlanders wonen in een eengezinswoning en een kwart
in een appartement
Woont u in een appartement, een eengezinswoning, een twee-onder-een-kapwoning of een
vrijstaande woning?

Vrijstaande
woning
13%

Anders
7%
Appartement
25%

62% van de
Nederlanders
woont in een
koopwoning en
38% in een
huurwoning

Twee-ondereen-kap
woning
15%

Eengezinswoning
40%

Basis: alle Nederlanders meting 1, februari 2014 (n=1.003)
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Bijlage
 Responsverantwoording

Responsverantwoording meting februari 2014
Online






Start veldwerk:
Aantal verstuurde reminders:
Einde veldwerk:
Gemiddelde invulduur vragenlijst:
Responsbevorderende maatregelen:

7 februari 2014
3
12 februari 2014
6 minuten
Respondenten krijgen voor deelname
Viewpoints. De Viewpoints kunnen
ingewisseld worden voor cadeaus uit de
online cadeaushop die toegankelijk is vanaf
het respondentenportal.

Totaal aantal verstuurde uitnodigingen
Vragenlijst niet geopend
Vragenlijst voortijdig afgesloten
Geen geschikte respondent (=uitscreener)
Totaal aantal geslaagde interviews
Respons*

#
2.727
1.640
84
1.003
1.003

%

37%

*) Respons=totaal aantal geslaagde interviews/ totaal aantal verstuurde uitnodigingen
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