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De concepten en ideeën die u in dit document worden aangeboden zijn intellectueel 
eigendom van Ipsos Synovate. 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 Synovate 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 

Onder Nederlanders heerst er een brede interesse in duurzame energie en zonne-energie. Ruim 
tweederde van de Nederlanders vindt dat over tien jaar ruim de helft van alle opgewekte energie uit 
duurzame bronnen moet komen. 

 

Op dit moment heeft ongeveer 3% van de Nederlanders al zonnepanelen op het eigen dak. Van de overige 
Nederlanders die dit nog niet hebben, staat ruim de helft er wel voor open. Onder Nederlanders zonder 
eigen dak (bijv. flat of appartementencomplex) is dit zelfs nog hoger, bijna tweederde van hen zou 
zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak willen hebben. 

 

Het zou ook voor groepen bewoners mogelijk gemaakt moeten worden om de gezamenlijk opgewekte 
zonne-energie, zonder extra belasting, van hun rekening af te kunnen trekken. Tweederde van de 
Nederlanders is het met deze stelling eens, en vrijwel niemand is het ermee oneens. Ook is de 
meerderheid positief wat betreft het opzetten van een gezamenlijk initiatief om lokaal schone stroom op 
te wekken: vier op de tien zou hier aan mee willen werken, vijftien procent liever niet. 

 

Over de lange termijnwaarde van een investering in zonne-energie is men verdeeld: ruim een derde zou 
het niet erg vinden om nu een investering te doen, als ze het na 10 tot 15 jaar terug verdienen. Drie op de 
tien is hier niet toe bereid. Los van een investering, zouden vier op de tien Nederlanders voor zonne-
energie kiezen, ook al zou hun energierekening met ongeveer 5% stijgen. Zestien procent is het hiermee 
oneens. 

 

Onderzoeksopzet en verantwoording 

In totaal zijn er voor dit onderzoek 1.105 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd. Het online 
veldwerk liep van 8 tot 10 augustus 2012, als onderdeel van de ActualiteitenScanner. De resultaten zijn 
achteraf gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding en regio, zodat de groep ondervraagden een 
representatieve afspiegeling vormt van de Nederlandse samenleving. 

 



Belangrijkste resultaten 
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De helft van de Nederlanders staat open voor zonnepanelen op het dak; 
onder mensen met een gemeenschappelijk dak is dit zelfs nog hoger 
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Koophuis, eigen dak 

Koophuis, geen eigen dak 

Huurhuis, eigen dak 

Huurhuis, geen eigen dak 

(helemaal) mee oneens eens noch oneens (helemaal) mee eens 

Basis: Nederlanders, 18+ - heeft nu geen zonnepanelen  (n=1.071) 

“Ik zou graag zonnepanelen op mijn (gemeenschappelijke) dak willen hebben.” 
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Saldering van zonne-energie zou ook toegankelijk moeten zijn 
voor groepen bewoners 

“Ook groepen bewoners in een flat of buurt moeten de gezamenlijk opgewekte stroom van de rekening af 
kunnen trekken zonder belasting hierover te betalen.” 
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(helemaal) mee oneens eens noch oneens (helemaal) mee eens 

Basis: Nederlanders, 18+ (n=1.105) 

“Ik zou graag meedoen aan een initiatief om met mensen uit mijn buurt of wooncomplex lokaal schone 
stroom op te wekken.” 
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“Als mijn energierekening minder dan 5% zou stijgen, dan zou ik graag via zonnepanelen op het 
eigen/gemeenschappelijke dak mijn stroom krijgen.” 

 

Basis: Nederlanders, 18+ - heeft nu geen zonnepanelen  (n=1.071) 

“Ik zou het niet erg vinden om nu een investering te doen, als ik het na 10 tot 15 jaar ruim terugverdien.” 
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Toch heerst er nog enige verdeeldheid in de bereidheid om nu 
een investering te doen die zich later uitbetaalt 



Overige interessante 
resultaten 
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Ongeveer 3% van de Nederlanders heeft zonnepanelen op het 
dak 

Krijgt u op dit moment stroom via uw eigen zonnepanelen? 

Ja 
3% 

Nee 
97% 

Basis: Nederlanders, 18+ (n=1.105) 


