Publieke raadpleging onder de inwoners van Brunssum over
zonnepanelen in Brunssum
8 oktober 2019
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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipBergen nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u thuis zonnepanelen?" antwoordt 34% van de respondenten: "Nee, ik overweeg
ook niet om ze aan te schaffen of me aan te sluiten bij een zonnepark". 30% van de respondenten
antwoordt met “Ja, ik ben tevreden over de zonnepanelen”.
Op stelling 2 antwoordt in totaal 55% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
4% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op vraag "3 In hoeverre vindt u het (on)belangrijk dat de duurzaamheidsdoelstellingen van de
gemeente Brunssum worden gehaald?" antwoordt in totaal 83% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". In totaal antwoordt 2% van de respondenten: "(zeer) onbelangrijk". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Belangrijk".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBrunssum, waarbij 81 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Zonnepanelen in Brunssum
Onlangs heeft de gemeente Brunssum de regels voor het plaatsen voor zonnepanelen
aangepast. Op beschermde panden mogen met de nieuwe regels zonnepanelen worden
geplaatst. 30% van Brunssum heeft de status 'beschermd', op deze manier krijgen zo veel
mogelijk inwoners de mogelijkheid om duurzaam energie op te wekken.

1 Heeft u thuis zonnepanelen?
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Op vraag "1 Heeft u thuis zonnepanelen?" antwoordt 34% van de respondenten: "Nee, ik overweeg
ook niet om ze aan te schaffen of me aan te sluiten bij een zonnepark". 30% van de respondenten
antwoordt met “Ja, ik ben tevreden over de zonnepanelen”.

Toelichting
Nee, maar ik
overweeg wel om ze
aan te schaffen

•

Nee, maar ik
overweeg wel om me
aan te sluiten bij een
zonnepark

•

•

•

Nee, ik overweeg ook •
niet om ze aan te
schaffen of me aan
te sluiten bij een
zonnepark

Woon in een appartementencomplex. Als ik t mocht bepalen, zou ik t
overwegen.
Zonnepanelen zijn besteld
Ik mag geen zonnepanelen omdat ik op een hoek woon in een
beschermd dorpsgezicht
Ik woon in een appartement en daar vind geen enkele activiteit plaats .
Graag wil ik weten of er mogelijkheden zijn om op een appartement
zonnepanelen te plaatsen?
De huidige techniek van zonnepanelen is over 15-20 jaar schroot op
alle daken en moet net als asbest vewijderd worden omdat we in de
periode allang een andere energieoplossing hebben. Geldt min of
meer ook voor zonneparken

4

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Huidige zonnenpanelen zijn niet rendabel, niet duurzaam
geproduceerd, milieuvervuilend.Verdienen geen schoonheidsprijs
vanwege grote variatie qua uitvoeringen en afmeting maar ook
wanneer zij naast elkaar op de daken liggen.Conservatieve techniek.
Het Zonnepark kan beter anders gebruikt worden .m.a.w. of ter
plaatse of elders in de Gemeente een Zonnewindpark met veel meer
rendement.Hierbij is het grootste voordeel dat het professioneel
beheerd wordt incl onderhoud maar vooral dat IEDEREEN financieel
kan deelnemen ook mensen die geen eigen woning hebben of een
geschikt dak dit systeem is 100% eerlijk en solidair naar de energie
verzorging van de burgers. Iedere burger in Parkstad zou hier aan
moeten deelnemen waardoor zijn energie kosten lager zullen uitvallen
en hij er zorgvuldiger mee leert om te gaan omdat het geproduceerd
wordt door zijn "eigen Windmolen" dat noem ik echt participatie.
Ik ben huurder van een Weller woning.
Ik heb een huurhuis
Ik heb een huurwoning met beschermd dorpsgezicht en weet niet hoe
het dan werkt
Ik woon in een appartement en ik kan ze dus niet individueel
aanschaffen. Dat moet altijd via de vereniging van eigenaren (VVE).
Vrij recent is een peiling geweest onder de VVE en de belangstelling
was onder de VVE minimaal en ook op dat moment niet te betalen.
Ik woon in een appartementen complex, maar heb al diverse malen bij
de VVE aangegeven dat ik het een goede zaak zou vinden om dat heel
grote dak, ligging op oost/west, dus vrijwel de hele dag zon, te
voorzien van panelen. Overigens meerdere "Flats" hier in Brunssum!
Ik woon in een beschermde woonvorm van Mondriaan
Ik zit in een huurwoning en ben afhankelijk van wat de
woningcoperatie van plan is te doen aan het klimaatprobleem
Leeftijd in relatie tot terugverdientijd en investering.
Wonen in huurappartement. Als de panelen komen doe ik wel mee.
Woningvereniging blijkt niet mee te werken.
Woon in een app. vVE beslist daar over.
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2 'Het is goed dat de regels voor het plaatsen van
zonnepanelen zijn aangepast'

(n=81)
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Op stelling 2 antwoordt in totaal 55% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
4% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Mits dit dus niet echt storend of afbreuk doet op het gehele straatbeeld.

Neutraal

•
•

Geen idee wat de regels waren en wat ze nu zijn
Ik ben van mening dat het aanzicht van een woning en een wijk er helemaal niet
op vooruit gaan, er is te veel keuze en variatie van modellen afmetingen en
aantallen per dak. Zeer onesthetisch. Verminderd in mijn opzicht de waarde van
een gebouw indien de panellen in het volle zicht zijn vanaf het straatnivo. Verder
zijn zonnepanellen kwetsbaar ivm met brandgevaar en onderliggende
dakbekleding indien deze aan vervanging toe is gemiddeld 20-25 jaar. Indien wij
de omvormer niet nodig hadden huishoudapparatuur op gelijkstroom zou draaien
dan was dit veel efficienter qua opbrengst maar ik blijf toch volharden in mijn
verdere standpunten. Zelf zal ik het nooit doen op mijn eigen woning en iedereen
afraden.

Mee
oneens

•
•

Het ziet niet over al even mooi uit
Typisch Brunssums. Regeling stelt niks voor

Zeer mee
oneens

•
•

De aangepaste regels heb ik niets aan
Tast het straatbeeld en dorpskarakter aan voor de komende 20-25 jaar, dit is een
politieke keuze en in het geheel niet verstandig t.o.v. van gelijkheid voor alle
burgers en slechts voor enkele van toepassing dus vind ik dit voorstel
onverstandig en niet van deze tijd van op zoek naar duurzame energieopwekking.

Weet niet

•

Regels onbekend !
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3 In hoeverre vindt u het (on)belangrijk dat de
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Brunssum
worden gehaald?
60%
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Op vraag "3 In hoeverre vindt u het (on)belangrijk dat de duurzaamheidsdoelstellingen van de
gemeente Brunssum worden gehaald?" antwoordt in totaal 83% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". In totaal antwoordt 2% van de respondenten: "(zeer) onbelangrijk". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Belangrijk".

Toelichting
Zeer
belangrijk

•

•

•

Belangrijk

•

DE verkeerssituatie in het centrum is zonder meer een ramp. Het Lindeplein
wordt doorsneden, voor de bouw van de nieuwe Brikkeaove wed deze
gepresenteerd als de huiskamer van Brunssum. Men kan daar op het terras
genieten van de CO2 uitstoot en veel geluid van het verkeer. Dit kan beslist
anders. Vrachtverkeer kiest die aan de zijde van de Dorpstraat moet zijn weg door
het centrum. Ondanks de blauwe zone wordt het centrum gebruik door
langparkeerders. Automobilisten draaien op de parkeerplaatsen vaak rondjes om
een parkeerplaats te vinden. Brunssum is en wordt onleefbaar door het
intensieve verkeer. Het kan anders als de wil daar is.
Maar niet ten kosten van alles. Zonnepanelen op daken prima, vooral doen, maar
geen zonneweiden en windmolens in het landschap.
Wijken verplicht aan aansluiten op andere energiebronnen is momenteel met de
huidige technische mogelijkheden heel onverstandig. De technische
ontwikkelingen op dit gebeid gaan heel snel, dus voorlopig even pas op de plaats.
Dus niet nu heel veel geld uitgeven om er over een paar jaar achter te komen dat
dit allemaal weggegooid geld is.
Voor zover zij dit in hun gebied kunnen realiseren maar dan wel samen met en
voor ALLE burgers. Laat dat dan maar democratisch gebeuren via een echt
refferendum met een heel duidelijke voorlichtingscampagne.
Maar wel op de meest goede manier zoals het windmolenpark idee.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipBrunssum
Zonnepanelen in Brunssum
27 september 2019 tot 07 oktober 2019
81
10,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
8 oktober 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±10,9%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o

Op 27 september is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 4 oktober is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipBrunssum
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Brunssum vergroten.
Via het panel TipBrunssum kunnen alle inwoners in de gemeente Brunssum hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipbrunssum.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipBrunssum is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipBrunssum maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Brunssum en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Politie’, ‘Religie’ en ‘vuurwerkverbod’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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