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Samenvatting 

In dit rapport worden de verklaringsmodellen voor energiegebruik en omzetting 

van hernieuwbare energie gepresenteerd die zijn ontwikkeld voor de website 

Waarstaatjegemeente.nl. Op deze website stellen de VNG en KING informatie 

beschikbaar over en voor gemeenten. Met de verklaringsmodellen voor het ener-

giegebruik wordt inzicht gegeven in de achtergronden van het energiegebruik in 

gemeenten. Tevens is in de verklaringsmodellen aandacht besteed aan de in-

vloed van beleid op het energiegebruik. Hiervoor zijn de resultaten van de VNG 

Energie Enquête gebruikt. 

 

De verklaringsmodellen zijn ontwikkeld voor vier verschillende thema’s, namelijk:  

1. Energiegebruik woningen (inclusief een uitsplitsing naar gas- en elektriciteits-

gebruik); 

2. Omzetting hernieuwbare energie (zowel voor het totaal aan hernieuwbare 

bronnen als de individuele bronnen wind en zon); 

3. Energiegebruik bedrijven; 

4. Energiegebruik verkeer. 

 

Voor het bepalen van de verklaringsmodellen is gebruik gemaakt van regressie 

analyses, waarin verschillende structurele kenmerken van gemeenten als 

variabelen zijn opgenomen. 

 

De verklaringsmodellen voor woningen en verkeer hebben de hoogste verklaren-

de waarde. Bij verkeer is het inwoneraantal de grootste verklarende factor. Voor 

woningen is dit de WOZ-waarde die ook is gebruikt als proxy voor de grootte van 

de woning. De (deel)modellen voor zonne- en windenergie hebben minder verkla-

ringskracht, maar hier blijkt wel een grote invloed van gemeentelijk beleid moge-

lijk. Het energiegebruik van bedrijven kan het meest worden verklaard via de sec-

torale samenstelling van de bedrijvigheid in een gemeente. 
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1 Inleiding 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de het Kwaliteitsinstituut 

Nederlandse Gemeenten (KING) stellen via de website Waarstaatjegemeente.nl 

informatie over en voor gemeenten in Nederland beschikbaar. De informatie is 

ingedeeld in verschillende thema's. Om de informatie meer aan te laten sluiten bij 

het beleid worden er sturingsanalyses gepubliceerd. Deze sturingsanalyses 

geven verklaringen voor de scores van de individuele gemeenten. Een van de 

thema's in Waarstaatjegemeente.nl is duurzaamheid. Onder het thema duurzaam-

heid zijn gegevens te vinden over energie en klimaat en die van de Nationale 

monitor gemeentelijke duurzaamheid van Telos. Aan Telos is gevraagd om in 

samenwerking met het KING een verklaringsmodel te ontwikkelen voor de infor-

matie over energie en klimaat. 

 

In Waarstaatjegemeente.nl staan met betrekking tot het thema energie en klimaat 

twee soorten gegevens. In de eerste plaats gegevens over energiegebruik en 

duurzame energie. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor zoals die 

wordt opgesteld door Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn gegevens opgenomen uit de 

VNG Energie Enquête. Met deze enquête worden door ongeveer 250 gemeenten 

gegevens verstrekt over het beleid dat ze voeren op het gebied van energie en 

klimaat. 

 

De energieprestatie van een gemeente wordt door een groot aantal factoren 

bepaald. Ten eerste zijn de structurele kenmerken van een gemeente belangrijk. 

Ten tweede wordt de energieprestatie bepaald door gedrag van burgers en 

bedrijven. Beleid speelt een intermediaire rol. Het beleid kan namelijk gericht zijn 

op het beïnvloeden van het gedrag van burgers en bedrijven, maar kan ook direct 

invloed hebben op de energieprestatie. 

 

Het thema energie kan worden opgesplitst in verschillende vormen en functies 

van energiegebruik, bijvoorbeeld de omzetting van hernieuwbare energiebronnen 

en energiegebruik in woningen en voor verkeer. De opsplitsing van deze verschil-

lende vormen van energiegebruik vergroot de sturingsmogelijkheden omdat dui-

delijker is waarop wordt ingegrepen. Daarnaast liggen er verschillende verklaren-

de factoren ten grondslag aan de verschillende vormen van het energiegebruik. 

Daarom zijn voor het thema energie meerdere verklaringsmodellen opgesteld: 
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1. Energiegebruik woningen (inclusief een uitsplitsing naar gas- en elektriciteits-

gebruik). 

2. Omzetting hernieuwbare energie (zowel voor het totaal aan hernieuwbare bron-

nen als de individuele bronnen wind en zon). 

3. Energiegebruik bedrijven. 

4. Energiegebruik verkeer. 

 

Om de verklaringsmodellen op te stellen wordt gebruik gemaakt van een explo-

ratieve werkwijze. Dit wil zeggen dat er gezocht wordt naar verbanden tussen 

eigenschappen van gemeenten en het energiegebruik. Voor een aantal eigen-

schappen kan deze relatie worden afgeleid uit bestaande kennis en literatuur, 

voor andere eigenschappen is de relatie vooraf minder duidelijk. De resultaten 

van de modellen zijn daarmee vooral praktisch te gebruiken en niet bedoeld als 

toets van wetenschappelijke theorieën. 

 

In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de verschillende verklaringsmodellen 

beschreven. Hierin wordt uitgelegd welke variabelen in de modellen zijn mee-

genomen, welke modelleringstechnieken zijn gebruikt en wat de resultaten 

hiervan zijn. In hoofdstuk 6 wordt een extra analyse gedaan op basis van 

typologieën van gemeenten. Het laatste hoofdstuk bevat voorbeelden van hoe de 

modellen kunnen worden toegepast voor een analyse van energiegebruik in 

individuele gemeenten. 

 



  Energiegebruik in Gemeenten 

9 

2 Energiegebruik woningen 

Energie wordt in woningen voor diverse doeleinden gebruikt. Het belangrijkste 

doel is verwarming van de leefruimte. Daarnaast wordt uiteraard energie gebruikt 

bij koken, persoonlijke verzorging en voor de werking van allerlei apparaten. De 

belangrijkste energiedragers in woningen zijn aardgas en elektriciteit. Daarnaast 

zijn er woningen waar voor ruimteverwarming gebruik wordt gemaakt van zoge-

naamde stads- of blokverwarming. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van 

restwarmte die vrijkomt bij de opwekking van elektriciteit. 

 

Voor het verklaringsmodel voor het energiegebruik in woningen is zowel gekeken 

naar het totale energiegebruik in woningen als de uitsplitsing naar gebruik van 

gas en elektriciteit. Het totale (directe) energiegebruik is daarbij berekend als de 

som van het gas en elektriciteitsgebruik in MJ per huishouden. Beide gegevens 

zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 2013) die de 

gegevens samenstelt op basis van de registratie door netbeheerders. Het CBS 

stelt de gegevens beschikbaar op buurtniveau1, waardoor het ook mogelijk is het 

verklaringsmodel af te leiden van gegevens op buurtniveau. 

 

2.1 Verklarende variabelen 

Het energiegebruik in woningen wordt vooral bepaald door eigenschappen van 

woningen zelf en de bewoners. Voor het bepalen welke eigenschappen (varia-

belen) nuttig zijn voor het verklaringsmodel is een korte literatuurstudie uitgevoerd 

(voor bronnen zie beschrijving van de variabelen in de verschillende hoofdstuk-

ken). Daarnaast hebben de onderzoekers variabelen toegevoegd die ze op basis 

van algemene kennis en inzichten relevant achten voor het verklaren van het 

energiegebruik in woningen. Een overzicht van variabelen die zijn meegenomen 

in het verklaringsmodel is opgenomen in tabel 1. In tabel 1 zijn ook de bronnen 

van de variabelen opgenomen. Zoals is te zien zijn niet alle gegevens afkomstig 

uit hetzelfde jaar. Dit is geen groot probleem omdat de meeste variabelen geen 

grote schommelingen kennen over de jaren heen. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
1 De gegevens van het CBS zijn afgerond op 50 m3 aardgas of 50 kWh elektriciteit en alleen voor buurten met meer dan 

vijf bewoonde woningen. 

De gegevens voor gasgebruik zijn niet gecorrigeerd voor temperatuurverschillen tussen jaren (zogenaamd temperatuur 

gecorrigeerd gasgebruik). In het kader van het verklaringsmodel is dit geen probleem omdat er geen vergelijking tussen 

de jaren gemaakt wordt. 
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Tabel 1 Verklarende variabelen in model voor energiegebruik woningen 

 
Variabelen Bron Jaar Eenheid Schaal 

Woningen     

woningen met stadsverwarming CBS 2013 % buurt 

woningen met bouwjaar tussen 

1965 en 1985 

CBS 2014 % gemeente 

koopwoningen CBS 2013 % buurt 

WOZ-waarde CBS 2013 1.000 Euro buurt 

meergezinswoningen CBS 2013 % buurt 

     

Bevolking     

aantal energielabels Klimaatmonitor, 

Rijkswaterstaat 

t/m mei 

2014 

aantal buurt 

maatschappelijke participatie Telos 2005 - 2012 score gemeente 

tevredenheid groen WoON 2012 % gemeente 

bevolkingsdichtheid CBS 2014 aantal/km2 buurt 

gemiddeld inkomen CBS 2013 1.000 Euro 

/ inwoner 

buurt 

huishoudgrootte CBS 2014 personen / 

huishouden 

buurt 

aandeel hoogopgeleiden CBS 2014 % gemeente 

aandeel vrouwen CBS 2014 % buurt 

aandeel ouderen CBS 2014 % > 65 jaar buurt 

niet Westerse allochtonen CBS 2014 % gemeente 

 

Woningen met stadsverwarming 

De variabele woningen met stadsverwarming is het percentage woningen in een 

buurt die worden verwarmd met een centraal netwerk van warmteleidingen. In 

een deel van deze woningen ontbreekt een aardgasaansluiting of het is het ge-

bruik van aardgas laag. Bij de berekening van het gemiddelde aardgasgebruik in 

een buurt heeft het CBS geen rekening gehouden met het lage gebruik in deze 

woningen. Hierdoor is in buurten met stadsverwarming het aardgasgebruik ook 

laag. Het aandeel stadsverwarming is in het model meegenomen om hiervoor te 

corrigeren. 

 

Woningen met bouwjaar tussen 1965 en 1985 

Het bouwjaar van woningen heeft invloed op het energiegebruik omdat in de loop 

der jaren steeds meer aandacht is gekomen voor het energiegebruik van 

woningen. Dit heeft geleidt tot meer aandacht voor isolatie van woningen en de 

installatie van energiezuinigere apparatuur. In de literatuur is dit effect meerdere 

malen beschreven (Brounen, Kok, & Quigley 2012). 

Voor de variabele is gekozen voor het percentage woningen dat gebouwd is in de 

periode tussen 1965 en 1985. Voor deze periode is gekozen om de effecten op 

gas- en elektriciteitsgebruik te combineren met de beschikbaarheid van data. 

Woningen van voor 1980 verbruiken meer gas dan woningen van na die periode, 

terwijl het elektriciteitsverbruik van woningen tussen 1960 en 1990 hoger ligt 

(Brounen, e.a. 2012). 
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Koopwoningen 

Het eigendom van woningen heeft invloed op de manier waarop woningen ge-

bruikt en onderhouden worden. Bij woningen die in eigendom zijn van de bewo-

ners kunnen investeringen in de energiezuinigheid van woningen worden terug-

verdiend. Bij huurwoningen zijn huurders voor investeringen in de energiezuinig-

heid van de woning vaak afhankelijk van de verhuurder. 

  

WOZ-waarde 

De gemiddelde WOZ-waarde geeft een indicatie voor de waarde van de woningen 

in een buurt. Deze variabele is ook bedoeld om een indicatie te geven van de 

grootte van de woning, omdat er voor woninggrootte geen directe gegevens 

beschikbaar zijn. Uiteraard wordt de waarde van woningen door meer aspecten 

bepaald dan alleen oppervlakte. Er is gekozen voor de WOZ-waarde van 

woningen in plaats van de woningwaarde die wordt afgeleid van de verkoop van 

woningen, omdat deze gegevens op buurtniveau te veel worden beïnvloed door 

fluctuaties in het type woningen dat in een jaar wordt verkocht. 

 

Meergezinswoningen 

Het warmteverlies in meergezinswoningen is kleiner dan bij andere woningtypen 

doordat woningen zowel aan beide zijden als aan boven- en onderkant aan elkaar 

grenzen. Hierdoor is ook het gasgebruik in deze woningen lager. De variabele is 

meegenomen als het percentage meergezinswoningen ten opzichte van de totale 

woningvoorraad in een buurt. 

Bij controle van het beoogde verklaringsmodel bleek dat de variabele meergezins-

woningen een sterk verband heeft met het aandeel huurwoningen2. Vanwege dit 

sterke verband is de variabele meergezinswoningen uit het definitieve model 

gelaten. 

 

Aantal energielabels 

De variabele aantal energielabels bevat het aantal geregistreerde energielabels 

van woningen tot en met mei 2014. De gegevens zijn geaggregeerd op buurt-

niveau op basis van de postcodes uit het registratiebestand. Deze variabele is in 

het model opgenomen om als indicatie voor hoe actief bewoners bezig zijn met 

energiegebruik van hun woning. Aanname hierbij is dat mensen die actief zijn ook 

vaker het energielabel van hun huis laten registreren. 

 

Maatschappelijke participatie 

De variabele maatschappelijke participatie is in het model meegenomen om in-

zicht te krijgen in het effect van actievere burgers. De verwachting is dat burgers 

die in het algemeen actiever zijn, meer doen aan energiebesparing in woningen. 

De variabele maatschappelijke participatie is een score die is overgenomen uit de 

Nationale monitor duurzame gemeenten 2015 (Zoeteman, e.a., 2015). De score is 

opgebouwd uit vijf indicatoren, namelijk: 

_______________________________________________________________________________________________ 
2 Correlatiecoëfficient 0,67; VIF-inflator voor koopwoningen (4,6 / 3,7) en meergezinswoningen (2,8), er is gekozen om 

koopwoningen in het model te laten staan omdat dit meer relevant is voor beleid. 
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 sociale cohesie (2011); 

 aandeel vrijwilligers (2005-2009); 

 aandeel mantelzorgers (2012); 

 opkomst tweede kamer verkiezingen (2012); 

 opkomst gemeenteraad verkiezingen (2014). 

 

Tevredenheid groen 

De tevredenheid groen in de buurt geeft aan in hoeverre het natuurlijk netwerk in 

de directe omgeving aan de wensen van de bevolking voldoet. De variabele is 

afkomstig uit het Woon Onderzoek Nederland. De waarde is bepaald als het per-

centage respondenten dat ‘tevreden’ of 'zeer tevreden’ antwoord op de vraag: 

“Hoe tevreden bent u over het groen bij u in de buurt?”. Vanwege de steek-

proefgrootte in het woon onderzoek kan de variabele alleen op gemeenteniveau 

worden opgenomen.  

Het effect van tevredenheid met groen op het energiegebruik kan verschillende 

kanten opwerken en is meestal indirect. Enerzijds kan een hogere tevredenheid 

met groen zou kunnen leiden tot een bewuster omgaan met de energiegebruik 

(omdat de natuur en de effecten daarop dichterbij zijn). Anderzijds zijn woningen 

in gemeenten waar de tevredenheid met groen hoger is mogelijk ruimer opgezet, 

waardoor er meer warmteverlies per woning ontstaat. 

 

Bevolkingsdichtheid 

Voor de bevolkingsdichtheid is uitgegaan van de omgevingsadressendichtheid 

van het CBS. De variabele geeft aan hoeveel gebouwen er staan per vierkante 

kilometer. Deze variabele wordt door het CBS ook gebruikt voor de indeling in 

stedelijkheidsklassen. Aanname bij deze indicator is dat in dichtbevolkte gebieden 

woningen compacter gebouwd zijn en daarom ook minder energie gebruiken. 

 

Gemiddeld inkomen 

Diverse bronnen geven aan dat het inkomen van mensen invloed heeft op het 

energiegebruik in woningen (Brounen, e.a. 2012; Abrahamse, & Steg 2009). Met 

een hoger inkomen zijn ook meer financiële middelen beschikbaar om te inves-

teren in energiebesparende maatregelen. Voor deze indicator is gebruik gemaakt 

van het gemiddeld inkomen per inwoner (in plaats van gemiddeld inkomen per 

huishouden), omdat deze direct beschikbaar is via het CBS. 

 

Bevolkingssamenstelling 

Diverse aspecten van de samenstelling van de bevolking kunnen van invloed zijn 

op het energiegebruik in woningen. Over de bevolkingssamenstelling zijn vier indi-

catoren opgenomen, namelijk: 

 huishoudgrootte, vanwege het aantal mensen dat gebruikt van energie; 

 aandeel hoogopgeleiden, hebben meer kennis over energiebesparing; 

 aandeel vrouwen, zijn meer bewust van milieueffecten; 

 aandeel ouderen (> 65 jaar), vragen een hoger comfortniveau; 

 aandeel niet Westerse allochtonen, hebben een andere omgang met energie. 
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2.2 Resultaten verklaringsmodel 

De indicatoren zoals in de vorige paragraaf beschreven zijn gerelateerd aan het 

gasgebruik, elektriciteitsgebruik en het totale energiegebruik van woningen met 

behulp van een regressie analyse (zie bijlage 2).  

 

Zoals aangegeven is het model voor het energiegebruik in woningen afgeleid met 

behulp van gegevens op buurtniveau. Niet voor alle buurten zijn alle gegevens 

beschikbaar. Hierdoor is het aantal buurten waarop het model gebaseerd kan 

worden ongeveer twee-derde van het totaal aantal buurten (ruim 8.300 van de 

ruim 12.000). Naar verwachting zijn dit vooral buurten waar weinig huizen staan 

(buitengebied en bedrijventerreinen), omdat het CBS voor deze buurten de infor-

matie niet beschikbaar stelt in verband met vertrouwelijkheid. 

 

Tabel 2 Resultaten van het verklaringsmodel voor energiegebruik woningen 

 

Variabele Regressie coëfficiënt  

 B β Significantie 

Woningen    

woningen met stadsverwarming -529 -0.30 < 0.01 

woningen met bouwjaar tussen 

1965 en 1985 -13590 -0.05 < 0.01 

koopwoningen 241 0.21 < 0.01 

WOZ-waarde 126 0.62 < 0.01 

    

Bevolking    

aantal energielabels -2682 -0.03 0.02 

maatschappelijke participatie -100 -0.04 < 0.01 

tevredenheid groen 144 0.05 < 0.01 

bevolkingsdichtheid -1 -0.20 < 0.01 

gemiddeld inkomen -997 -0.22 < 0.01 

huishoudgrootte -2451 -0.04 < 0.01 

aandeel hoogopgeleiden -201 -0.08 < 0.01 

aandeel vrouwen -79920 -0.10 < 0.01 

aandeel ouderen 272 0.10 < 0.01 

niet Westerse allochtonen -29670 -0.01 0.09 

    

Snijpunt 124500   

Adjusted R2 (df)   0.77 (8332) 

 

 



14 

In tabel 2 zijn de resultaten van de regressieanalyse voor het energiegebruik in 

woningen weergeven (in bijlage 3 staan de resultaten voor de deelmodellen voor 

gas- en elektriciteitsverbruik). Uit de tabel blijkt dat variabelen die betrekking 

hebben op woningen een groter effect hebben op het energiegebruik dan varia-

belen die betrekking hebben op de inwoners in, een buurt. Dit duidt erop dat de 

kwaliteit van de woningvoorraad een belangrijk aandachtsgebied is voor het 

voeren van een effectief energiebeleid gericht op woningen. De verklarende 

waarde van het model is, met een verklaarde variantie van meer dan 75%, goed 

te noemen. 

 

Van de variabelen die betrekking hebben op woningen heeft de WOZ-waarde de 

grootste invloed op het energiegebruik in woningen. Dit effect zal vooral veroor-

zaakt worden doordat woningen met een hogere WOZ-waarde vaak ook groter 

zullen zijn en daardoor meer energie gebruiken. Dit effect geldt zowel voor het 

gasgebruik (meer woonoppervlakte dat verwarmd moet worden) als elektriciteits-

gebruik (meer elektrische apparaten in de woning). 

Uiteraard heeft het aandeel van woningen met stadsverwarming een verlagend 

effect op het energiegebruik. Doordat van een andere warmtebron gebruik ge-

maakt wordt, wordt er een groot deel minder aardgas gebruikt in deze woningen. 

Aangezien in een deel van deze woningen ook niet op gas gekookt kan worden 

en dus elektriciteit wordt gebruikt om te koken, kan worden verwacht dat er meer 

elektriciteit wordt gebruikt. Dit effect wordt in het huidige model niet gevonden. Dit 

wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het grote aantal buurten zonder stadsver-

warming en vanwege het relatief kleine aandeel van koken in het energiegebruik. 

 

Een hoger aandeel koopwoningen in buurten zorgt voor een hoger gemiddeld 

energiegebruik in woningen. Dit effect is groter bij elektriciteitsgebruik dan bij gas-

gebruik. Het effect van koopwoningen hangt mede samen met het feit dat koop-

woningen vaker eengezinswoningen zijn waardoor het verliesoppervlak groter is 

en er meer ruimte is voor elektrische apparaten. 

 

Het effect van het aandeel woningen dat gebouwd is tussen 1965 en 1985 is 

tegengesteld aan wat werd verwacht. Het gemiddelde energiegebruik in woningen 

neemt namelijk af naarmate het aandeel woningen gebouwd tussen 1965 en 1985 

toeneemt. Dit komt gedeeltelijk door een correctie op de effecten van de variabe-

len bevolkingsdichtheid, aandeel ouderen en inkomen. Ook lijkt het erop dat het 

effect van het bouwjaar op buurtniveau lastiger is te bepalen, omdat het bouwjaar 

van woningen in buurten een relatief grote variatie kent. 

 

Van de variabelen die gerelateerd zijn aan de inwoners van een buurt hebben het 

inkomen en bevolkingsdichtheid het grootste effect op het energiegebruik. Het 

gemiddeld inkomen van inwoners in een buurt is negatief gerelateerd aan het 

energiegebruik. Dit effect is onverwacht, maar kan worden verklaard door de 

relatie tussen inkomen, WOZ-waarde en energiegebruik. Mensen met een hoger 

inkomen wonen vaker in duurdere woningen. Daarnaast hebben woningen met 

een hogere WOZ-waarde een hoger energiegebruik (zie hierboven), de toename 

in het energiegebruik neemt echter af naarmate de woning duurder wordt. De 
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negatieve coëfficiënt voor inkomen is een correctie voor dit laatste verband tussen 

energiegebruik en WOZ-waarde. 

 

Het verband tussen bevolkingsdichtheid en energiegebruik is wel zoals verwacht. 

Het gemiddelde energiegebruik neemt af naarmate de bevolkingsdichtheid toe-

neemt. Dit is het effect van een de compactere bouw in dichter bevolkte buurten. 

 

Van de variabelen gericht op de samenstelling van de bevolking hebben de varia-

belen aandeel hoogopgeleiden, aandeel vrouwen en aandeel ouderen een signi-

ficant effect op het energiegebruik. Het aandeel niet Westerse allochtonen laat 

geen significante resultaten zien. Het energiegebruik in buurten met een hoger 

aandeel hoogopgeleiden en vrouwen is lager. Dit effect wordt mogelijk verklaard 

uit het feit dat (alleenstaande) vrouwen3 en hoogopgeleiden vaker niet thuis zijn 

dan andere bevolkingsgroepen. Ook is het mogelijk dat deze bevolkingsgroepen 

iets bewuster met energie omgaan. Het aandeel ouderen werk verschillend door 

in het gas- en elektriciteitsverbruik. Het gasgebruik bij ouderen is hoger, waar-

schijnlijk omdat ouderen vaker thuis zijn en een hogere temperatuur in huis wen-

sen. Het elektriciteitsgebruik is lager, meest waarschijnlijk omdat ouderen minder 

gebruik maken van elektrische apparaten. 

 

Huishoudgrootte heeft ook een tegengesteld effect op gas- en elektriciteitsge-

bruik. Bij elektriciteitsgebruik is het verbruik hoger naarmate de huishoudgrootte 

toeneemt, waarschijnlijk doordat er meer elektrische apparaten aanwezig zijn en 

worden gebruikt. Het gasgebruik neemt af met de huishoudgrootte, omdat er 

meerdere bewoners vaker in dezelfde (verwarmde) ruimte verblijven. 

 

Het effect van maatschappelijke participatie is relatief beperkt, maar wel zoals 

verwacht. In gemeenten waar mensen maatschappelijk actiever zijn wordt zui-

niger omgegaan met energie. Bij tevredenheid groen is een lichte verhoging van 

het energiegebruik te zien. Dit kan ermee te maken te hebben dat bij meer groen 

in de buurt er ook minder compact gebouwd is en er meer vrijstaande woningen 

zijn. 

Het verband tussen het aantal energielabels en het energiegebruik is niet groot en 

ook maar beperkt significant. Er lijkt dus niet direct een verband te zijn tussen het 

aanvragen van energielabels en het bewuster omgaan met energie. 

 

2.3 Effecten van beleid 

Gegevens met betrekking tot energiebeleid zijn in het kader van het Energie-

akkoord verzameld door de VNG (zie voor een uitgebreidere beschrijving 

bijlage 1). De resultaten uit de enquête zijn met behulp van een zogenaamd 

Rasch-model (zie een uitgebreidere beschrijving en de resultaten in bijlage 4) 

omgezet naar een score per gemeente. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
3 Er zijn in Nederland meer vrouwen dan mannen alleenstaand (gebaseerd op gegevens CBS). 
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Met behulp van de resultaten uit de VNG-energie enquête kan het verband tussen 

het gemeentelijk energiebeleid en het energiegebruik worden bekeken. Met de 

huidige gegevens is niet mogelijk het daadwerkelijke effect van het beleid te be-

palen. Hiervoor zijn namelijk gegevens over het energiegebruik nodig van zowel 

voor als na het meten van de beleidsintensiteit. Daarnaast speelt mee dat beleid 

pas na verloop van tijd (soms meerdere jaren) meetbaar effect heeft. Bij de hui-

dige analyses is daarom de impliciete aanname gemaakt dat het beleid uit het 

recente verleden wat betreft de intensiteiten en relatief gezien ten opzichte van 

andere gemeenten niet veel afwijkt. 

 

Het verband tussen energiegebruik en beleid is bepaald met behulp van een 

regressieanalyse (zie tabel 3). In deze analyse zijn, ter controle van structurele 

verschillen tussen gemeenten, ook alle variabelen uit de vorige analyse meege-

nomen. De eerste analyse die is uitgevoerd heeft betrekking op het totale beleid 

gericht op woningen. De regressiecoëfficiënt voor het totale beleid komt uit op nul, 

dit betekent dat er geen effect van beleid kan worden aangetoond. 

 

Vanwege dit resultaat is gekeken naar het effect van afzonderlijke beleidsinstru-

menten zoals gehanteerd in de VNG energie enquête. De resultaten van deze 

analyse moeten voorzichtig worden gehanteerd, omdat de statistische betrouw-

baarheid van de intensiteit op de verschillende beleidsinstrumenten laag is (zie 

bijlage 5 voor Cronbach’s alphas). 

Uit deze analyse blijkt dat de verschillende beleidsinstrumenten een tegengesteld 

verband met energiegebruik laten zien. Beleidsvorming lijkt een verband te heb-

ben met een lager energiegebruik in gemeenten, terwijl gemeenten die zich meer 

richten op financieel beleid een hoger gemiddeld energiegebruik laten zien. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat beleidsvorming zelf mobiliserend werkt op 

energiebesparing. Voor het financieel beleid kan gelden dat juist die gemeenten 

die al een hoog energiegebruik hebben, dit instrument intensiever inzetten. 

 

Tabel 3 Regressie van energiebeleid gericht op woningen gecontroleerd voor structuerele variabelen 

 

Variabele Regressie coëfficiënt  

     B         β Significantie 

Beleid energiegebruik woningen -30 -0.00 0.83 

    

Beleidsonderdelen    

beleidsvorming (A1) -816 -0.08 < 0.01 

communicatiebeleid (A2) 356 0.03 < 0.01 

financieel beleid (A3) 838 0.05 < 0.01 

regelgeving (A4) -320 -0.02 0.01 

alliantievorming (A5) 273 0.02 0.02 

 

In een additionele analyse is nog gekeken hoe de structurele eigenschappen van 

gemeenten het energiegebruik via het beleid beïnvloeden (zie bijlage 6 voor alle 
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resultaten). Het belangrijkste resultaat uit deze analyse is dat gemeenten waar 

maatschappelijke participatie hoog is, minder intensief beleid gericht op woningen 

inzetten. Ondanks dat is in deze gemeenten het energiegebruik wel lager. 

 

2.4 Conclusie woningen 

Op basis van het verklaringsmodel voor energiegebruik in woningen is bepaald 

wat de belangrijkste onderliggende kenmerken van gemeenten invloed hebben op 

het energiegebruik. Deze kenmerken kunnen ook gebruikt worden om onder-

scheid te maken tussen gemeenten en zodoende een eerlijke vergelijking moge-

lijk te maken. Kenmerken die hiervoor het meest relevant zijn, zijn: 

 gemiddelde woningwaarde; 

 gebruik van stadsverwarming; 

 verhouding koop/huurwoningen; 

 bevolkingsdichtheid/stedelijkheid; 

 inkomensniveau bevolking. 

 

Beleid met betrekking tot energiegebruik van woningen heeft maar een beperkte 

invloed op het energiegebruik. De grootste invloed komt van beleidsvorming. In 

gemeenten met een hoge maatschappelijke participatie is er minder behoefte aan 

energiebeleid gericht op woningen. 
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3 Hernieuwbare energie 

In het energiebeleid speelt naast energiebesparing ook het gebruik van hernieuw-

bare energiebronnen een belangrijke rol. Hernieuwbare energiebronnen zijn bij-

voorbeeld zon, wind en biomassa, maar ook aardwarmte en waterkracht. 

Afhankelijk van de bron kan de energie worden omgezet in zowel warmte als 

elektriciteit. 

 

Voor het verklaringsmodel voor hernieuwbare energie is gekeken naar het totaal 

aan geproduceerde hernieuwbare energie in de gemeenten. Daarnaast is een uit-

splitsing gemaakt naar de omzetting van wind en zon in elektriciteit. 

 

De gegevens over de totale hoeveelheid hernieuwbare energie zijn afkomstig van 

de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. De hoeveelheid elektriciteit uit windenergie 

is afkomstig van het CBS (2013). Zowel de gegevens over de totale hoeveelheid 

hernieuwbare energie als de elektriciteit uit windenergie hebben betrekking op het 

niveau van de gemeente. Voor elektriciteit uit zonne-energie zijn gegevens over 

het geïnstalleerd vermogen per postcode (verkregen uit de klimaatmonitor) omge-

zet naar het buurtniveau. 

 

3.1 Verklarende variabelen 

Het totaal aan hernieuwbare energie kan verklaard worden door een groot aantal 

indicatoren omdat er meerdere energiebronnen kunnen worden ingezet. Er is voor 

het model onderscheid gemaakt in variabelen die gerelateerd zijn aan kenmerken 

van woningen, sociaal-demografische bevolkingskenmerken en overige kenmer-

ken gemeenten en buurten. Een deel van de gekozen variabelen is afkomstig uit 

een literatuur onderzoek dat voor de opwekking van zonne-energie is uitgevoerd 

(Zande, 2015). De overige variabelen zijn gekozen op basis van een eigen 

inschatting door de onderzoekers. Tabel 4 geeft een overzicht van de mogelijke 

variabelen voor dit model. 
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Tabel 4 Mogelijke verklarende variabelen in model voor hernieuwbare energie 

 
 Bron Jaar Eenheid 

Woningen    

WOZ-waarde CBS 2013 1.000 Euro 

meergezinswoningen CBS 2013 % 

huurwoningen CBS 2013 % 

    

Bevolking    

maatschappelijke participatie Telos 2005 - 2012 score 

tevredenheid groen WoON 2012 % 

bevolkingsdichtheid CBS 2014 aantal/km2 

gemiddeld inkomen CBS 2013 1.000 Euro / 

inwoner 

hoog vermogen CBS 2011 % 

huishoudgrootte CBS 2014 personen / 

huishouden 

aandeel hoogopgeleiden CBS 2014 % 

aandeel vrouwen CBS 2014 % 

aandeel ouderen CBS 2014 % > 65 jaar 

niet Westerse allochtonen CBS 2014 % 

    

Overige kenmerken    

totaal landoppervlak CBS 2010 ha 

oppervlakte landbouwgrond CBS 2010 ha 

gemiddelde windsnelheid Rijksdienst voor 

Ondernemend 

Nederland 

2014 m/s 

(op 100m hoogte) 

energiegebruik verkeer Klimaatmonitor 

(Rijkwaterstaat) 

2013 TJ 

banen in de landbouw CBS 2013 % 

bebouwd oppervlak CBS 2010 % 

 

WOZ-waarde 

De gemiddelde WOZ-waarde geeft een indicatie voor de waarde van de woningen 

in een buurt. Een hogere WOZ-waarde van de woning biedt, zo is de gedachte, 

meer financiële ruimte om te investeren in hernieuwbare energie. Er is gekozen 

voor de WOZ-waarde van woningen in plaats van de woningwaarde die wordt 

afgeleid van de verkoop van woningen, omdat deze gegevens op buurtniveau te 

veel worden beïnvloed door fluctuaties in het type woningen dat in een jaar wordt 

verkocht. 

 

Meergezinswoningen 

Meergezinswoningen bieden, door gestapelde bouw, minder fysieke ruimte om 

duurzame energiesystemen te plaatsen. De variabele is meegenomen als het 

aandeel meergezinswoningen in de totale woningvoorraad in een buurt. 

 

Huurwoningen 

Het eigendom van woningen heeft invloed op de mogelijkheden die bewoners 

hebben om te investeren in woning gerelateerde hernieuwbare energiesystemen 

(met name zonne-energie). Woningeigenaren kunnen zelf beslissen over deze 
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investering en profiteren ook direct van een eventuele waardestijging van de 

woning, waarmee ze, naast de besparing op de energiekosten, een tweede vorm 

hebben om hun investering terug te verdienen. Bij huurwoningen zullen de inves-

teringen altijd in overleg met de verhuurder gedaan moeten worden. 

 

Maatschappelijke participatie 

De variabele maatschappelijke participatie is in het model meegenomen om in-

zicht te krijgen in het effect van actievere burgers. De verwachting is dat burgers 

die in het algemeen actiever zijn, meer zullen doen om hernieuwbare energie in 

een gemeente op te wekken. De variabele maatschappelijke participatie is een 

score die is overgenomen uit de Nationale monitor duurzame gemeenten 2015 

(Zoeteman, e.a., 2015). De score is opgebouwd uit vijf indicatoren, namelijk: 

 sociale cohesie (2011); 

 aandeel vrijwilligers (2005-2009); 

 aandeel mantelzorgers (2012); 

 opkomst tweede kamer verkiezingen (2012); 

 opkomst gemeenteraad verkiezingen (2014). 

 

Tevredenheid groen 

De tevredenheid groen in de buurt geeft aan in hoeverre het natuurlijk netwerk in 

de directe omgeving aan de wensen van de bevolking voldoet. De variabele is 

afkomstig uit het Woon Onderzoek Nederland. De waarde is bepaald als het per-

centage respondenten dat ‘tevreden’ of 'zeer tevreden’ antwoord op de vraag: 

“Hoe tevreden bent u over het groen bij u in de buurt?”. Waar de tevredenheid 

met groen hoog is kan aantasting van de natuurlijke omgeving door duurzame 

energie installaties bij de beslissing om deze installaties te plaatsen, dit heeft 

vooral invloed op installaties die duidelijk zichtbaar zijn in het landschap (wind-

molens, mestvergisters, enz.). 

 

Bevolkingsdichtheid 

Voor de bevolkingsdichtheid is uitgegaan van de omgevingsadressendichtheid 

van het CBS. De variabele geeft aan hoeveel gebouwen er staan per vierkante 

kilometer. Deze variabele wordt door het CBS ook gebruikt voor de indeling in 

stedelijkheidsklassen. Aanname bij deze indicator is dat in dichtbevolkte gebieden 

er minder ruimte is voor de plaatsing van hernieuwbare energiesystemen. 

 

Aantal inwoners 

Het aantal inwoners is een belangrijke maat voor de grootte van de gemeente. 

Een hoger aantal inwoners heeft een relatie met het totaal aan hernieuwbare 

energie omdat er meer energie gebruikt wordt voor bijvoorbeeld verkeer, 

waarmee ook meer duurzame energie kan worden gebruikt. Aan de andere kant 

kan een groter aantal inwoners juist betekenen dat er minder ruimte is voor 

hernieuwbare energiesystemen. 

 

Gemiddeld inkomen 

Diverse bronnen geven aan dat het inkomen van mensen invloed heeft op het 

energiegebruik in woningen (Brounen, e.a. 2012; Abrahamse, & Steg, 2009). Met 
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een hoger inkomen zijn ook meer financiële middelen beschikbaar om te 

investeren in hernieuwbare energiesystemen. Voor deze indicator is gebruik 

gemaakt van het gemiddeld inkomen per inwoner (in plaats van gemiddeld 

inkomen per huishouden), omdat deze direct beschikbaar via het CBS. 

 

Aandeel huishoudens met hoog vermogen 

Een hoger vermogen stelt mensen in staat om meer investeringen te doen met 

betrekking tot hernieuwbare energie. Hier is het aandeel van huishoudens met 

een vermogen (inclusief woning en hypotheek) groter dan 100.000 Euro als 

variabele meegenomen (gegevens CBS). 

 

Bevolkingssamenstelling 

Diverse aspecten van de samenstelling van de bevolking kunnen van invloed zijn 

op de hoeveelheid opgewekte duurzame energie. Over de bevolkingssamenstel-

ling zijn vier indicatoren opgenomen, namelijk: 

 huishoudgrootte, hebben minder investeringsruimte; 

 aandeel hoogopgeleiden, hebben meer kennis over hernieuwbare energie; 

 aandeel vrouwen, zijn meer bewust van milieueffecten; 

 aandeel ouderen (> 65 jaar), hebben minder belang bij lange termijn inves-

teringen; 

 aandeel niet Westerse allochtonen, zijn minder bewust van milieueffecten. 

 

Totaal landoppervlak en oppervlakte landbouwgrond 

Voor het plaatsen van duurzame energiesystemen is vaak meer ruimte nodig dan 

voor conventionele energiesystemen. Het totaal landoppervlak en de oppervlakte 

landbouwgrond zijn gehaald uit de grondgebruik statistieken van het CBS. 

 

Gemiddelde windsnelheid 

De gemiddelde windsnelheid is in het model meegenomen specifiek om de poten-

tie voor het opwekken van elektriciteit uit windenergie te kunnen bepalen. In de 

kustgebieden waait het over het algemeen harder, waardoor het meer rendabel is 

om windturbines te plaatsen. De gemiddelde windsnelheid per gemeente is af-

komstig van de windkaart en bepaald door de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland. 

 

Energiegebruik verkeer 

Een onderdeel van de totale opgewekte hernieuwbare energie heeft betrekking op 

het gebruik van biobrandstoffen in het verkeer4. Biobrandstoffen worden bijge-

mengd in conventionele benzine en diesel. De hoeveelheid biobrandstoffen is 

daarmee af te leiden van het totale energiegebruik in het verkeer. De cijfers zijn 

afkomstig van de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
4 In de cijfers over hernieuwbare energie wordt het gebruik van biobrandstoffen toegerekend aan gemeente waar deze 

worden gebruikt, omdat hier de energieomzetting plaatsvindt bij verbranding in de motor. Er wordt dus niet gekeken 

naar de locatie waar de biomassa zelf wordt geproduceerd. 
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Banen in de landbouw 

Een hoger aandeel landbouw in een gemeente kan op diverse manieren van 

invloed zijn op de productie van hernieuwbare energie. Ten eerste omdat een 

groter aandeel landbouw meer ruimte kan bieden voor de plaatsing van her-

nieuwbare energiesystemen. Ten tweede omdat een deel van de biomassa voor 

hernieuwbare energie afkomstig is uit de landbouw. Hier is de variabele percen-

tage banen in de landbouw (CBS) als benadering gekozen. 

 

Bebouwd oppervlak 

Afhankelijke van de soort energie is bebouwd oppervlak meer of minder geschikt 

om hernieuwbare energiesystemen te plaatsen. Bijvoorbeeld zonnepanelen zijn 

vooral geschikt om op daken van bestaande bebouwing geplaatst te worden. 

Windturbines kunnen om diverse redenen (turbulentie, geluid) minder makkelijke 

in de bebouwde omgeving worden geplaatst. De variabele is afkomstig uit de 

statistieken over grondgebruik van het CBS. Het bebouwd oppervlak is 

meegenomen als percentage van het totale oppervlak van een gemeente. 

 

3.2 Totaal hernieuwe energie 

Het totaal aan hernieuwbare energie is de som van alle energie (warmte en elek-

triciteit) die is opgewerkt met behulp van hernieuwbare bronnen. De gegevens 

voor deze analyse zijn afkomstig uit de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Voor 

het totaal zijn gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar opgeteld. Een deel 

van de gegevens is gebaseerd op registraties (bijvoorbeeld zon en wind), terwijl 

andere gegevens modelmatig zijn bepaald (gebruik biomassa in verkeer). Het 

gebruik van het totaal aan hernieuwbare energie als afhankelijke variabele heeft 

ook invloed op de relaties die verwacht kunnen worden met de onafhankelijke 

variabelen. De sterkste relaties zullen optreden bij onafhankelijke variabelen die 

een relatie hebben met hernieuwbare energiebronnen die het meeste energie 

opleveren (vooral biomassa en wind). De gegevens zijn beschikbaar op gemeen-

teniveau en hebben betrekking op het jaar 2012. 

 

In een aantal gemeenten is de productie van hernieuwbare energie extreem hoog 

ten opzichte van het gemiddelde van Nederland. Dit komt vooral doordat er in 

deze gemeenten centrales aanwezig zijn waar biomassa wordt gebruikt voor de 

productie van elektriciteit. Daarnaast is, door het gebruik van allocatiemodellen 

voor bijvoorbeeld biomassa in verkeer, in de vier grote gemeenten de productie 

van hernieuwbare energie hoog. Door de extreem hoge productie zouden deze 

gemeenten de resultaten van het verklaringsmodel sterk beïnvloeden. Er is daar-

om gekozen om deze gemeenten niet in het model mee te nemen. De betreffende 

gemeenten zijn: 

 Amsterdam; 

 Rotterdam; 

 Utrecht; 

 ’s-Gravenhage; 

 Geertruidenberg; 

 Moerdijk. 
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Een aantal van de hierboven beschreven variabelen zijn uiteindelijk niet in het 

model meegenomen omdat ze een te groot onderling verband hebben. Deze 

variabelen zijn weergegeven in tabel 5. 

 

Tabel 5 VIF-inflator test voor variabelen in verklaringsmodel voor hernieuwbare energie 

 

Verwijderde variabele Correlerende variabele 

 VIF-

inflator5 

 correlatie 

coëfficiënt 

VIF-inflator5 

voor na 

Bebouwd oppervlak 11.6 Bevolkingsdichtheid  10.8 3.4 

Aantal inwoners 10.6 Energiegebruik verkeer 0.93 5.6 2.0 

Gemiddeld inkomen 5.9 Hoogopgeleiden 0.54 2.7 2.3 

Huurwoningen 4.0 Meergezinswoningen 0.80 5.7 4.3 

 

Voor de analyse van de verbanden tussen de hierboven beschreven variabelen 

en het totaal geproduceerde hernieuwbare energie is eerste een model gemaakt 

waarin alle variabelen zijn meegenomen. In dit model zijn veel variabelen maar 

beperkt significant (zie bijlage 7). Daarom is een tweede model gemaakt waaruit 

deze beperkt significante variabelen zijn verwijderd (zie tabel 6). Voor beide 

modellen geldt overigens dat de verklaarde waarde, met ongeveer 20%, niet hoog 

is. De productie van hernieuwbare energie kan dus maar beperkt worden 

verklaard met de gekozen variabelen. 

 

De meest verklarende variabelen in het model zijn het energiegebruik verkeer en 

het totaal landoppervlak. Het energiegebruik verkeer heeft een grote invloed 

omdat een deel van de totale productie van hernieuwbare energie afkomstig is 

van de bijmenging van biobrandstoffen in benzine en diesel. Bij landoppervlak 

volgt de relatie uit de ruimte die nodig is voor duurzame energiebronnen.  

 

Eigenschappen van woningen hebben een negatieve invloed op de productie van 

hernieuwbare energie. Zowel bij een hogere WOZ-waarde als bij een hoger aan-

deel meergezinswoningen neemt de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare 

energie af. Bij meergezinswoningen hangt dit mogelijk samen met de ruimte die 

beschikbaar is voor hernieuwbare energiebronnen. Bij WOZ-waarde zou een 

verklaring kunnen zijn dat bewoners bang zijn voor de verlaging van de waarde 

van hun huis door de plaatsing van hernieuwbare energiesystemen en de bijbe-

horende aantasting van het landschap. 

 
  

_______________________________________________________________________________________________ 
5 De VIF-inflator geeft een maat voor de onderlinge verbanden tussen variabelen in het model. Een VIF-waarde van 

meer dan 10 wordt als niet acceptabel gezien, bij een waarde van hoger dan 4 is er een verdenking van te hoge 

verbanden met andere variabelen in het model. Bij de variabelen die in het model zijn meegenomen is de VIF-waarde 

gegeven voor het model voor en na het verwijderen van de andere variabelen uit het model. 
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Tabel 6 Resultaten verklaringsmodel hernieuwbare energie 

 

Variabele Regressie coëfficiënt  

 B β Significantie 

Woningen    

WOZ-waarde -0.6 -0.13 0.01 

meergezinswoningen -3.7 -0.16 0.01 

    

Bevolking    

maatschappelijke participatie -3.5 -0.11 0.02 

aandeel hoogopgeleiden 4.1 0.12 0.07 

niet Westerse allochtonen 1.0 105 0.08 0.06 

    

Overige kenmerken    

totaal landoppervlak 9.7 10-3 0.23 0.01 

gemiddelde windsnelheid 60 0.11 0.07 

energiegebruik verkeer 7.6 10-6 0.29 0.00 

    

Snijpunt -156   

Adjusted R2 (df)   0.20 (372) 

 

Van de bevolking gerelateerde variabelen heeft alleen maatschappelijke partici-

patie een significant verband met de productie van hernieuwbare energie. Dit 

verband is tegengesteld aan de verwachting dat inwoners van gemeenten met 

een hogere participatie zich meer inzetten voor hernieuwbare energie. Mogelijk 

dat een hogere maatschappelijke participatie tot meer (georganiseerd) verzet leidt 

als er plannen zijn voor het plaatsen van installaties voor de hernieuwbare ener-

gie, zoals mestvergisters en windturbines. 

 

Met het afgeleide model is ook een analyse gemaakt van de invloed van beleid op 

hernieuwbare energie. De resultaten uit de VNG energie-enquête laat geen signi-

ficant verband zien tussen de intensiteit van beleid gericht op hernieuwbare ener-

gie en de hoeveelheid geproduceerde energie (β = 0.15, p = 0.34). 

 

3.3 Windenergie 

Voor het model voor windenergie is in eerste instantie is geprobeerd een model af 

te leiden voor de totale hoeveelheid windenergie die wordt opgewekt en de in 

paragraaf 3.1 beschreven variabelen. Dit model bleek in zijn geheel niet signifi-

cant te zijn. Zelfs de variabele windsnelheid had geen significante relatie met de 

hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Dit resultaat kan mede verklaard worden uit 

het relatief klein aantal gemeenten waar daadwerkelijk windturbines zijn geplaatst. 
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Daarnaast blijkt het aantal en de grootte van windturbines niet veel af te hangen 

van de gebruikte variabelen. 

 

Om toch een verklaringsmodel op te stellen voor windenergie is een tweede 

model ontwikkeld. In dit model is niet gekeken naar de hoeveelheid opgewerkte 

elektriciteit uit wind, maar naar of er wel of geen windturbines in een gemeenten 

aanwezig zijn. Dit model wijkt daarmee af van de andere in de rapport beschreven 

modellen (zie ook bijlage 2). Het doet geen uitspraken over de verwachte hoe-

veelheid geproduceerde windenergie, maar over de kans of er wel of geen 

windturbines worden geplaatst. 

 

In dit model zijn in eerste instantie de verklarende variabelen uit de eerste para-

graaf van dit hoofdstuk meegenomen die relevant worden geacht voor windener-

gie. Uit dit model zijn die variabelen verwijderd waar die geen sterk verband hiel-

den met het voorkomen van windturbines in een gemeente (zie bijlage 7 voor het 

totale model). Uiteindelijk zijn de onderstaande variabelen in het model overge-

bleven: 

 gemiddelde windsnelheid; 

 totaal landoppervlak; 

 bebouwingsgraad; 

 maatschappelijke participatie; 

 tevredenheid groen; 

 ouderen; 

 WOZ-waarde. 

 

De resultaten van dit model staan in tabel 7. In tabel 7 is naast de regressiecoëffi-

ciënt ook aangegeven hoe groot de veranderingen in de kans op windenergie 

voor de onafhankelijke variabelen ten opzichte van elkaar is. Van deze variabelen 

zijn de verbanden met WOZ-waarde en bebouwingsgraad uiteindelijk ook niet 

significant. 

 

Het sterkste verband met het voorkomen van windturbines in een gemeente 

wordt, niet verrassend, gevonden voor de gemiddelde windsnelheid. Investe-

ringen in windenergie zijn rendabeler in gebieden met een hogere windsnelheid, 

omdat er meer energie opgewekt kan worden. Ook groter landoppervlak van de 

gemeente zorgt ervoor dat er meer windturbines geplaatst kunnen worden, 

vanwege de ruimte die hiervoor nodig is. 

De variabelen die betrekking hebben op kenmerken van de bevolking in een 

gemeente (maatschappelijke participatie, tevredenheid groen en het aandeel 

ouderen) verminderen de kans op windturbines. Waarschijnlijk komt dit omdat er 

in deze gemeenten meer verzet is tegen de plaatsing van windturbines. 
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Tabel 7 Resultaten verklaringsmodel windenergie 

 

Variabele Logistic coëfficiënt  

 B % Significantie 

Woningen    

WOZ-waarde -6.7 10-3 -57% 0.07 

    

Bevolking    

maatschappelijke participatie -5.1 10-2 -63% 0.02 

tevredenheid groen -4.6 10-2 -54% 0.04 

aandeel ouderen -1.1 10-1 -53% 0.03 

    

Overige kenmerken    

totaal landbouwoppervlak 7.0 10-5 206% < 0.01 

bebouwingsgraad -2.1 10-2 -49% 0.13 

gemiddelde windsnelheid 3.1 3182% < 0.01 

    

Snijpunt -1.3 101   

Χ2 (df)  218 (7) < 0.01 

 

Om na te gaan wat de invloed is van beleid op het plaatsen van windturbines is 

aan het laatste model de intensiteit van beleid gericht op hernieuwbare energie 

toegevoegd. Hieruit blijkt dat gemeenten die intensiever beleid voeren vaker 

windturbines in hun gemeente laten plaatsen (219%, p = 0.03). In het model met 

beleid zijn een aantal van de structurele variabelen (totaal landoppervlak, 

maatschappelijke participatie en ouderen) niet meer significant. Dit heeft vooral te 

maken met het kleiner aantal gemeenten in het model met beleid (198 vs. 384). 

 

3.4 Zonne-energie 

Het model voor de opwekking van elektriciteit met behulp van PV panelen is 

opgebouwd aan de hand van de eerder beschreven variabelen. Wel zijn een 

aantal variabelen waarvan niet verwacht wordt dat deze invloed hebben op de 

productie van zonne-energie uit het model gehouden. Deze variabelen zijn: 

tevredenheid groen, totaal landoppervlak, gemiddelde windsnelheid en 

energiegebruik verkeer. Het verkregen model is beperkt (R2 = 0.47) verklarend 

voor het vermogen aan zonnepanelen in de buurt (zie tabel 8). 
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Tabel 8 Resultaten verklaringsmodel voor zonne-energie 

 

Variabele Regressie coëfficiënt  

 B β Significantie 

Woningen    

WOZ-waarde -0.09 -0.09 < 0.01 

meergezinswoningen -0.52 -0.11 < 0.01 

huurwoningen -0.79 -0.13 < 0.01 

    

Bevolking    

aantal inwoners 0.02 0.29 < 0.01 

aandeel vrouwen 150 0.03 < 0.01 

niet Westerse allochtonen -226 -0.02 0.06 

aandeel hoogopgeleiden 0.22 0.02 0.14 

aandeel ouderen -0.24 -0.02 0.18 

huishoudgrootte 11.9 0.04 < 0.01 

gemiddeld inkomen 0.65 0.03 0.10 

hoog vermogen 17.1 0.02 0.29 

maatschappelijke participatie 1.11 0.09 < 0.01 

    

Overige kenmerken    

bebouwd oppervlak 1.19 0.40 < 0.01 

oppervlakte landbouwgrond 0.09 0.33 < 0.01 

banen in de landbouw 9.56 0.06 0.05 

    

Snijpunt -106   

Adjusted R2 (df)   0.47 (6441) 

 

Het grootste effect op de productie van elektriciteit uit zonne-energie heeft het 

bebouwd oppervlakte in de gemeente. Dit effect geeft vooral aan dat er in grote 

gemeenten meer PV panelen geplaatst worden (een effect dat ook terugkomt in 

het aantal inwoners) en PV panelen vooral op gebouwen worden geplaatst. 

Daarnaast is de oppervlakte landbouwgrond van grote invloed. Hier geldt waar-

schijnlijk dat PV panelen veel op daken van boerderijen en stallen worden gelegd. 

Blijkbaar is het voor agrarische ondernemers rendabel om te investeren in PV 

panelen, waarschijnlijk vanwege het grote dakoppervlak bij boerderijen en sub-

sidieregelingen gericht zijn op de installatie van PV panelen. 

 

Van de variabelen gerelateerd aan bevolking heeft het aantal inwoners een groot 

effect. Zoals hierboven al vermeld heeft dit te maken met de plaatsing van PV 

panelen op (woon-)gebouwen. Naast het aantal inwoners zijn er kleine positieve 

effecten van maatschappelijke participatie, huishoudgrootte en het aandeel 
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vrouwen. Er is geen significant effect van inkomen en vermogen, terwijl dit wel 

was verwacht. Mogelijk is dit effect verwerkt in het effect van woningwaarde. 

 

Bij de variabelen met betrekking tot woningen heeft het aandeel huurwoningen 

het verwachte negatieve effect. Bij meer huurwoningen in een buurt zijn er minder 

zonnepanelen. Omdat huurders geen eigenaar zijn van de woning, is het minder 

rendabel om te investeren in zonnepanelen. Ook bij meergezinswoningen wordt 

het verwachte negatieve effect gevonden. 

Het effect van woningwaarde is tegengesteld aan wat wordt verwacht. Bij een 

hogere woningwaarde neemt het aandeel zonnepanelen toe. Als nader wordt 

gekeken naar de directe relatie tussen woningwaarde en het aantal PV panelen 

dan blijkt het aantal PV panelen het grootst in buurten met een gemiddelde 

woningwaarde. 

 

Het gemeentelijk beleid gericht hernieuwbare energie heeft een klein positief 

effect (β = 0.03, p = 0.03) op het vermogen aan zonnepanelen in een buurt. 

 

3.5 Conclusies hernieuwbare energie 

De modellen binnen het thema hernieuwbare energie zijn maar voor beperkt deel 

verklarend voor de prestatie in een gemeente. Naast de in het model meegeno-

men variabelen zijn er nog andere factoren die de van invloed zijn op de productie 

van hernieuwbare energie. Dit kunnen ook meer toevallige factoren zijn, zoals het 

aanwezig zijn van een bestaande installatie die gemakkelijk gebruikt kan worden 

voor het omzetten van hernieuwbare energie. Daarnaast zal het individuele ge-

drag van burgers en bedrijven in een gemeente mede bepalend zijn voor de plaat-

sing van installaties voor hernieuwbare energie en voor dit gedrag zijn geen varia-

belen meegenomen in het model. 

 

Uit het model voor het totaal aan hernieuwbare energie blijkt dat de volgende 

variabelen het meest bepalend zijn: 

 energiegebruik verkeer; 

 totaal landoppervlak; 

 aandeel meergezinswoningen; 

 WOZ-waarde woningen; 

 maatschappelijke participatie. 

 

Voor windenergie is een ander type model afgeleid dan voor de andere thema’s in 

dit rapport. Het model voor windenergie geeft aan de kans die er is dat er windtur-

bines in de gemeente geplaatst zijn. Deze kans wordt mede bepaald door: 

 gemiddelde windsnelheid; 

 totaal landoppervlak; 

 maatschappelijke participatie; 

 tevredenheid groen; 

 aandeel ouderen. 
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Voor zonne-energie zijn een groter aantal factoren van invloed, de meest belang-

rijke zijn: 

 bebouwd oppervlak; 

 oppervlakte landbouwgrond; 

 huur- en meergezinswoningen; 

 woningwaarde; 

 maatschappelijke participatie. 

 

Het beleid gericht op hernieuwbare energie heeft een positieve invloed op zowel 

de productie van zonne-energie als windenergie. 



  Energiegebruik in Gemeenten 

31 

4 Energiegebruik bedrijven 

Door bedrijven wordt energie vooral gebruikt voor de productie van goederen en 

diensten. Daarnaast wordt energie gebruikt voor ondersteunende functie zoals 

ruimteverwarming en het gebruik van huishoudelijke apparaten. In het bedrijfs-

leven zijn de meest gebruikte energiebronnen aardgas en elektriciteit. Andere 

energiebronnen (kolen, aardolie) worden vaak gebruikt voor specifieke toepas-

singen in de industrie. 

De hoeveelheid energie en de energiebronnen die in het bedrijfsleven worden 

gebruikt zijn sterk afhankelijk van het productieproces van een bedrijf. Voor het 

verklaringsmodel wordt dit benaderd door te kijken naar de sectorsamenstelling in 

een gemeente. Voor het energiegebruik in het bedrijfsleven is uitgegaan van de 

gegevens van het CBS (2012). Deze gegevens betreffen alleen de levering van 

elektriciteit en aardgas vanuit het openbare distributienet, andere energiebronnen 

zijn dus niet meegenomen. De gegevens zijn gebaseerd op de registraties van 

beheerders van de distributienetten en hebben betrekking op het 

gemeenteniveau. 

 

In een aantal gemeenten is, door de aanwezigheid van specifieke bedrijvigheid, 

het energiegebruik extreem hoog ten opzichte van het gemiddelde energiege-

bruik. Voor het verklaringsmodel zouden deze gemeenten een sterke invloed 

hebben op het resultaat. Om dit te voorkomen zijn deze gemeenten uit het model 

gelaten. Het betreft de gemeenten: 

 Amsterdam; 

 Rotterdam; 

 Utrecht; 

 Zwolle; 

 Delfzijl; 

 Velsen; 

 Terneuzen; 

 Moerdijk; 

 Westland. 

 

Het gaat om drie grote Nederlandse gemeenten en gemeenten met veel industrie 

of glastuinbouw (Westland). 
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4.1 Verklarende variabelen 

Zoals in de inleiding aangegeven is de sectorsamenstelling in een gemeente als 

belangrijkste verklarende variabele in het model meegenomen. De sectorsamen-

stelling is een (grove) benadering voor de in de bedrijven gebruikte productietech-

nologie. De sectorsamenstelling is gebaseerd op het aantal banen in een bepaal-

de sector in de gemeente. Voor de sectorindeling is het hoogste aggregatieniveau 

gekozen. Dat wil zeggen dat er onderscheid is gemaakt in de sectoren: 

 landbouw, bosbouw en visserij; 

 nijverheid en energie; 

 dienstverlening. 

 

Voor dit hoogste niveau is gekozen omdat er anders veel gemeenten zouden zijn 

waarvoor de sectorsamenstelling niet gegeven kan worden. Dit komt omdat het 

CBS geen gegevens levert als enkele grote bedrijven een dominant aandeel in 

een sector in een gemeente hebben. Bij het bepalen van de beleidsinvloed is 

binnen dienstverlening onderscheid gemaakt tussen commerciële en niet-com-

merciële dienstverlening. Dit is gedaan omdat er binnen de VNG energie-enquête 

een apart deel is gericht op maatschappelijk vastgoed. 

Naast de sectorsamenstelling zijn nog drie andere variabelen in het model mee-

genomen. De bedrijfsgrootte (gemiddeld aantal werknemers per bedrijf) heeft 

direct betrekking op de bedrijven zelf. Het aandeel hoogopgeleiden in een ge-

meente geeft een indicatie van de kennisintensiteit van de bedrijven. Als belang-

rijk gemeentelijke karakteristiek is de bevolkingsdichtheid meegenomen. 

 

4.2 Resultaten verklaringsmodel 

Net als in de andere verklaringsmodellen is het energiegebruik door bedrijven 

door middel van een regressieanalyse in verband gebracht met de verklarende 

variabelen. Het model laat zien dat de sectorsamenstelling significant is voor alle 

drie de hoofdsectoren (zie tabel 9). Landbouw en nijverheid hebben het grootste 

effect op het energiegebruik door bedrijven. Omdat het absolute energiegebruik 

en het absolute aantal banen in de sectoren is genomen zijn alle drie de regres-

siefactoren positief (een groter aantal banen in een sector heeft uiteraard een 

hoger energiegebruik tot gevolg). De variabelen voor bedrijfsgrootte, aandeel 

hoogopgeleiden en bevolkingsdichtheid geven geen significante resultaten. 

 

Het totale model is met 60% verklarende variantie redelijk goed. De onverklaar-

bare variantie wordt waarschijnlijk voor een groot deel veroorzaakt door het hoge 

aggregatieniveau voor de sectorsamenstelling. 

 

Voor de invloed van beleid is zowel gekeken naar het totale energiegebruik in 

bedrijven als naar het energiegebruik in de onderscheidde sectoren (zie tabel 10). 

Dit laatste is gedaan om te kunnen bepalen op welke sector het beleid de meeste 

invloed heeft. Voor het totale energiegebruik heeft de intensiteit van beleid gericht 

op bedrijven een significant verlagend effect op het energiegebruik door bedrijven. 

Voor de afzonderlijke sectoren kan echter geen significant resultaat worden 
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gevonden. Het lijkt er daarom op het gevonden significante resultaat op toeval 

berust, mede omdat dit resultaat maar net significant is. 

 

Tabel 9 Resultaten verklaringsmodel voor bedrijven 

 

Variabele Regressie coëfficiënt  

 B β Significantie 

Sectorsamenstelling    

landbouw 2.4 106 0.41 < 0.01 

nijverheid 3.0 105 0.40 < 0.01 

diensten 2.7 104 0.27 0.01 

    

Overig    

bevolkingsdichtheid 6.3 101 0.03 0.39 

aandeel hoogopgeleiden -3.9 103 -0.01 0.60 

bedrijfsgrootte -3.7 107 -0.03 0.49 

    

Snijpunt 2.1 105   

Adjusted R2 (df)   0.60 (349) 

 

Tabel 10 Invloed van beleid op energiegebruik in verschillende (deel)modellen 

 

Variabele Regressie coëfficiënt voor beleid 

 B β Significantie 

Totaal model -2.2 105 -0.12 0.03 

    

Sectoren    

landbouw -8.5 104 -0.08 0.28 

nijverheid -1.4 104 -0.02 0.73 

commerciële diensten 5.0 103 0.01 0.59 

niet commerciële diensten 1 1.7 104 0.05 0.14 
1 Bij niet commerciële diensten is het beleid gericht op maatschappelijk vastgoed als variabele 

meegenomen. 

 

4.3 Conclusie energiegebruik bedrijven 

Het energiegebruik door bedrijven wordt, zoals verwacht, voor het grootste deel 

verklaard door de sectorsamenstelling. Het aantal banen in de landbouw en de 

nijverheid zijn het meest verklarend. Voor de beleidsinvloed wordt een wisselend 

resultaat gevonden. Omdat er bij de afzonderlijke sectoren geen significante 

invloed van beleid kan worden gevonden, lijkt het erop dat de invloed van ge-

meentelijk beleid gering is. 
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5 Energiegebruik verkeer 

Voor het transport van personen en goederen wordt energie gebruikt in de vorm 

van motorbrandstoffen (benzine en diesel). Daarnaast wordt, vooral in het open-

baar vervoer, elektriciteit als krachtbron gebruikt. 

 

In het verklaringsmodel is alleen het gebruik van motorbrandstoffen in beschou-

wing genomen. Het gebruik op snelwegen is niet meegenomen in het model. 

Hiervoor is gekozen omdat de analyse vooral gericht is op gemeenten en rijks-

wegen voor een groot deel buiten de invloedssfeer van gemeenten vallen. De 

gegevens zijn afkomstig van de klimaatmonitor van Rijkswaterstaat en hebben 

betrekking op 2012. De gegevens in de klimaatmonitor zijn afgeleid van model-

resultaten van de emissieregistratie die zijn gebaseerd op een verkeersmodel. 

Daarmee heeft het energiegebruik betrekking op het verkeer dat in de gemeente 

plaatsvind, dit in tegenstelling tot het energiegebruik door inwoners van de 

gemeente. 

 

5.1 Verklarende variabelen 

Als verklarende variabelen in het verklaringsmodel voor het energiegebruik in het 

verkeer is gekeken naar variabelen met betrekking tot de mobiliteit van personen 

en eigenschappen van de bevolking in een gemeente. Voor de selectie van de 

variabelen heeft een korte literatuurstudie plaatsgevonden en zijn door de 

onderzoekers enkele variabelen toegevoegd. De variabelen zijn in de 

onderstaande tabel weergegeven. 

 

Afstand tot hoofdverkeersweg 

De afstand tot hoofdverkeersweg is door het CBS berekend als de gemiddelde 

afstand die inwoners van een gebied over de weg moeten afleggen tot de dichtst-

bijzijnde toegang van een rijks- of provinciale weg. De afstand tot de hoofdver-

keersweg kan voor het energiegebruik twee richtingen opwerken. Enerzijds kan 

het energiegebruik bij een lagere afstand hoger zijn omdat het makkelijker is 

gebruik te maken van autoverkeer. Anderzijds is het mogelijk dat een kleinere 

afstand leidt tot een lager energiegebruik omdat een kleiner aandeel van de 

verkeerstromen op lokale en regionale wegen plaatsvindt (het verklaringsmodel is 

immers exclusief verkeer op snelwegen). 
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Tabel 11 Mogelijke variabelen in model voor verkeer 

 

 Bron Jaar Eenheid 

Mobiliteit    

afstand tot hoofdverkeersweg CBS 2013 km 

afstand tot treinstation CBS 2013 km 

afstand tot werk CBS 2013 km 

werkgelegenheidsfunctie Telos / CBS 2014 - 

autobezit CBS 2013 aantal / 

huishouden 

afstand tot voorzieningen Telos / CBS 2013 / 2014 km / dag 

    

Bevolking    

maatschappelijke participatie Telos 2005 - 2012 score 

tevredenheid groen WoON 2012 % 

onvoldoende bewegen CBS 2012 % 

aantal inwoners CBS 2014 aantal 

gemiddeld inkomen CBS 2013 1.000 Euro / 

inwoner 

aandeel gezinnen met kinderen CBS 2014 % 

aandeel hoogopgeleiden CBS 2014 % 

aandeel vrouwen CBS 2014 % 

aandeel ouderen CBS 2014 % > 65 jaar 

niet Westerse allochtonen CBS 2014 % 

 

Afstand tot treinstation 

De afstand tot treinstation is op een vergelijkbare manier berekend als de afstand 

tot de hoofdverkeersweg. Verwacht wordt dat een kleinere afstand tot treinsta-

tions het energiegebruik van motorbrandstoffen zal laten afnemen, omdat het 

makkelijker is gebruik te maken van alternatieve vervoerswijzen (Schwanen, Dijst, 

& Dieleman 2004). 

 

Afstand tot werk 

Het belangrijkste motief om de auto te nemen is de verplaatsing van en naar werk 

(CBS, 2014). Daarmee kan ook de afstand tot het werk een belangrijke invloed 

hebben op het energiegebruik in een gemeente. 

 

Werkgelegenheidsfunctie 

De werkgelegenheidsfunctie is de verhouding tussen het aantal banen in een 

gemeente en de totale beroepsbevolking. De werkgelegenheidsfunctie geeft 

daarmee aan in welke mate de gemeente zelfvoorzienend kan zijn in het bieden 

van werk aan haar inwoners. Daarnaast geeft de werkgelegenheidsfunctie een 

maat voor het forensenverkeer in een gemeente. Een hoge werkgelegenheids-

functie (>100) duidt op een inkomende forensenstroom, terwijl een lage 
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werkgelegenheidsfunctie (<100) juist een uitgaande forensenstroom kan 

betekenen. 

 

Autobezit 

Het autobezit wordt gegeven als het gemiddelde aantal personenauto’s per huis-

houden. Een hoger aantal auto’s per huishouden betekent ook dat er meer met de 

auto kan worden gereden en daardoor mogelijk ook een hoger energiegebruik 

voor verkeer. 

 

Afstand tot voorzieningen 

Afstand tot voorzieningen is een maat voor de afstand die dagelijks wordt afge-

legd voor andere motieven dan werk. In deze variabele zijn de voorzieningen en 

motieven m.b.t. tot gezondheid, onderwijs, winkels en uitgaan gecombineerd 

(voor details zie bijlage 8). Hierbij is uitgegaan van het aantal verplaatsingen met 

de auto. De verwachting is dat een grotere afstand tot voorzieningen ook een 

hoger energiegebruik met zich meebrengt. 

 

Maatschappelijke participatie 

De variabele maatschappelijke participatie is in het model meegenomen om in-

zicht te krijgen in het effect van actievere burgers. De verwachting is dat burgers 

die meer betrokken zijn bij hun omgeving minder afstand af hoeven te leggen en 

ook bewuster mobiliteitskeuzes maken. De variabele maatschappelijke participa-

tie is een score die is overgenomen uit de Nationale monitor duurzame gemeen-

ten 2015 (Zoeteman, e.a., 2015). De score is opgebouwd uit vijf indicatoren, 

namelijk: 

 sociale cohesie (2011); 

 aandeel vrijwilligers (2005-2009); 

 aandeel mantelzorgers (2012); 

 opkomst tweede kamer verkiezingen (2012); 

 opkomst gemeenteraad verkiezingen (2014). 

 

Tevredenheid groen 

De tevredenheid groen in de buurt geeft aan in hoeverre het natuurlijk netwerk in 

de directe omgeving aan de wensen van de bevolking voldoet. De variabele is 

afkomstig uit het Woon Onderzoek Nederland. De waarde is bepaald als het 

percentage respondenten dat ‘tevreden’ of 'zeer tevreden’ antwoord op de vraag: 

“Hoe tevreden bent u over het groen bij u in de buurt?”. Tevredenheid met groen 

in de buurt zou de behoefte aan verplaatsingen kunnen verminderen, omdat er 

niet elders gerecreëerd hoeft te worden. 

 

Onvoldoende bewegen 

De variabele onvoldoende bewegen is het percentage inwoners tussen de 19 en 

65 jaar dat niet voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen. De norm is 

minimaal een half uur matig intensieve activiteit verrichten op tenminste vijf dagen 

van de week. De aanname is dat mensen die vaker aan de norm voldoen, minder 

vaak de auto zullen gebruiken, waardoor ook het energiegebruik voor verkeer 

lager is. 
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Aantal inwoners 

Het aantal inwoners is een belangrijke maat voor de grootte van de gemeente. 

Het aantal inwoners is vooral opgenomen omdat het absolute energiegebruik voor 

verkeer in het verklaringsmodel is opgenomen. Door het aantal inwoners in het 

model mee te nemen wordt gecorrigeerd voor de grootte van de gemeente. 

 

Bevolkingssamenstelling 

Diverse aspecten van de samenstelling van de bevolking kunnen van invloed zijn 

op het energiegebruik in woningen. Over de bevolkingssamenstelling zijn vier 

indicatoren opgenomen, namelijk: 

 aandeel gezinnen met kinderen, hebben een hogere mobiliteitsbehoefte voor 

de activiteiten van de kinderen; 

 aandeel hoogopgeleiden, hebben een hogere mobiliteitsbehoefte, maar maken 

mogelijk ook bewustere keuzes; 

 aandeel vrouwen, maken bewustere mobiliteitskeuzes; 

 aandeel ouderen (> 65 jaar), hebben een lagere mobiliteitsbehoefte; 

 aandeel niet Westerse allochtonen. 

 

5.2 Resultaten verklaringsmodel 

Voor het verklaringsmodel energiegebruik voor verkeer zijn twee regressiemodel-

len opgesteld. In het eerste model zijn alle hierboven beschreven variabelen op-

genomen. In het tweede model zijn alleen die variabelen opgenomen die een 

significante invloed hebben op het energiegebruik voor verkeer. De resultaten van 

het eerste model zijn opgenomen in bijlage 9 en de resultaten van het uiteindelijke 

model in tabel 12. 

 

Het aantal inwoners heeft een zeer sterk verband met het energiegebruik voor 

verkeer. Dit is niet verrassend omdat het absolute energiegebruik voor verkeer als 

afhankelijke variabele in het model is gebruikt en hoe meer mensen er in een 

gemeente wonen hoe groter de afstand zal zijn voor alle verplaatsingen samen. 

Door het sterke verband met het aantal inwoners heeft het totale model een hoge 

verklarende waarde (R2 = 0,87). 

 

Van de overige aan de bevolking gerelateerde variabelen is alleen het aandeel 

ouderen significant. Een hoger aandeel ouderen heeft een lager energiegebruik 

voor verkeer tot gevolg, omdat ouderen zich minder verplaatsen. 
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Tabel 12 Resultaten verklaringsmodel verkeer 

 

Variabele Regressie coëfficiënt  

 B β Significantie 

Mobiliteit    

afstand tot hoofdverkeersweg -14.7 -0.07 < 0.01 

afstand tot treinstation 5.6 0.07 < 0.01 

werkgelegenheidsfunctie 1.9 0.08 < 0.01 

    

Bevolking    

aantal inwoners 0.007 0.90 < 0.01 

aandeel ouderen -6.9 -0.04 0.05 

onvoldoende bewegen -4.0 -0.03 0.07 

    

Snijpunt 255   

Adjusted R2 (df)   0.87 (432) 

 

Van de variabelen met betrekking tot mobiliteit van personen hebben de werkge-

legenheidsfunctie en de afstanden tot hoofdverkeersweg en treinstation een sig-

nificante invloed op het energiegebruik voor verkeer. De hogere werkgelegen-

heidsfunctie betekent een hoger energiegebruik voor verkeer, oftewel een grotere 

instroom van forensen zorgt voor een verhoging van het verkeersaanbod. De 

afstand tot treinstations heeft het verwachte effect. Een grotere afstand tot trein-

stations verhoogt het verbruik van motorbrandstoffen omdat er minder mogelijk-

heden zijn voor alternatief vervoer. Een grotere afstand tot een hoofdverkeersweg 

laat het energiegebruik voor verkeer dalen. Een beperkte ontsluiting lijkt dus een 

verlaging van de mobiliteitsvraag met zich mee te brengen. 

 

Aan het verklaringsmodel voor verkeer is ook de beleidsindicator op basis van de 

VNG energie-enquête toegevoegd. Hieruit blijkt geen significant verband 

(β = 0.006, p = 0.85) tussen de intensiteit van beleid en het energiegebruik voor 

verkeer. Dit komt mogelijk doordat het energiegebruik voor verkeer is bepaald aan 

de hand van een verkeersmodel, waar door beleidsverschillen tussen gemeenten 

niet door de cijfers over energiegebruik worden gerepresenteerd. 

 

5.3 Conclusie energiegebruik verkeer 

In het verklaringsmodel voor verkeer is het aantal inwoners veruit de belangrijkste 

verklarende variabele. Daarnaast zijn de volgende variabelen relevant voor het 

verklaringsmodel: 

 afstand tot hoofdverkeersweg; 

 afstand tot treinstation; 

 werkgelegenheidsfunctie; 

 aandeel ouderen. 
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Voor beleid gericht op het energiegebruik in verkeer kan geen verband worden 

aangetoond. Dit heeft mede te maken met het feit dat de cijfers energiegebruik 

voor verkeer gebaseerd zijn op een model. 
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6 Typologie van gemeenten 

In de voorgaande hoofdstukken zijn modellen voor energiegebruik in gemeenten 

bepaald aan de hand van (structurele) variabelen. Een andere manier om achter-

gronden van gemeenten te beschrijven is door gebruik te maken van typologieën. 

In de Nationale monitor duurzame gemeenten (Zoeteman, e.a., 2015) heeft Telos 

gemeenten ingedeeld op basis van typologieën. Deze typologieën zijn gemaakt 

op basis van (voor een deel structurele) kenmerken als gemeentegrootte, bodem-

gebruik en economisch en historische achtergronden. In dit hoofdstuk de relatie 

tussen de Telos’ typologieën en het energiegebruik in gemeenten beschreven. 

 

De relatie tussen de typologieën en het energiegebruik is bepaald met behulp van 

een regressieanalyse. Deze analyse is vergelijkbaar met die gebruikt is bij de 

eerder beschreven modellen. Een belangrijk verschil is dat voor het energiege-

bruik in bedrijven, verkeer en de opwekking van zonne-energie niet de absolute 

hoeveelheid energie is genomen, maar een relatieve (respectievelijk per werk-

nemer, inwoner en bebouwd oppervlak). Een ander belangrijk verschil is dat de 

verklarende variabelen alleen de waarden 0 (valt niet in een typologie) of 1 (valt 

wel in een typologie) kunnen hebben. Verder zijn alle modellen bepaald op 

gemeenteniveau, omdat de typologieën betrekking hebben op gemeenten en niet 

op buurten. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 13. 

 

Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat de typologieën op basis van de 

grootte van de gemeente (in termen van aantallen inwoners) de meeste invloed 

hebben op het energiegebruik. In grotere gemeente is het energiegebruik in 

woningen lager, maar het energiegebruik voor verkeer hoger. Het lagere ener-

giegebruik in woningen kan verklaard worden doordat woningen in grotere ge-

meenten vaak kleiner zijn, meer gestapeld zijn c.q. dichter op elkaar staan. De 

grotere gemeente trekken echter ook meer verkeer aan, zowel van eigen bewo-

ners als omwonenden. In de grootste gemeenten is significant meer zonne-

energie (door een groter aantal woningen) en een groter kans op windturbines 

(mogelijk door meer ruimte op bedrijventerreinen). 

 

De typologieën op basis van bodemgebruik hebben invloed op het gebruik van 

energie in woningen en de opwekking van hernieuwbare energie. In groene en 

agrarische gemeenten (landelijk gebied) is het energiegebruik in woningen hoger. 

Vooral in groene gemeente is het aandeel hernieuwbare energie lager, mogelijk 
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samenhangend met het streven om storende invloeden in het landschap te 

beperken. 

 
Tabel 13 Regressie β-coëfficiënten voor de relatie tussen gemeentetypologieën en energiegebruik 
(alleen significante coëfficiënten zijn weergegeven) 

 

Kenmerk Typologie Woning Bedrijven Verkeer Zonnestroom Wind* 

Gemeente 
grootte 

Groot -0.31 
 

0.39 0.3 1.57 

Middelgroot -0.27 
 

0.18 
  

Bodem-
gebruik 

Groen 0.2 
  

-0.11 -0.95 

Agrarisch 0.25 
    

Woning-
voorraad 

Historisch -0.14 
    

New Town 
    

-1.06 

Overige 
kenmerken 

Centrum 
  

-0.26 -0.2 
 

Industrie 
   

-0.13 -1.23 

Toeristisch      

Bevolking- 
ontwikkeling 

Groei 
     

Krimp 
     

Werkge-
legenheid 

Werk 
     

Woon 
     

 
      

Modelfit adj. R2 0.33 ns. 0.1 0.09 45.43 

df 437 405 432 399 13 

p-value 
    

< 0.01 

* Voor windenergie is gebruik gemaakt van logistische regressie en zijn de niet gestandaardiseerde 
coëfficiënten weergegeven. 

 

In historische gemeenten is het energiegebruik in woningen lager. Dit is opvallend 

omdat oudere woningen vaak meer energie gebruiken. Mogelijk zijn in historische 

gemeenten de woningen echter ook kleiner. In New Towns is de kans op wind-

turbines kleiner. Dit komt waarschijnlijk omdat er in deze nieuwe woongemeenten 

weinig ruimte is om turbines op afstand van de bebouwing te plaatsen. 

 

Van de typologieën op basis van overige kenmerken heeft de centrumstad een 

lager energiegebruik voor verkeer. Dit is opvallend omdat verwacht zou mogen 

worden dat centrumgemeenten juist meer verkeer aantrekken. Mogelijk is het 

energiegebruik lager door een hoger voorzieningenniveau waardoor inwoners per 

saldo een kleinere afstand tot die voorzieningen afleggen. Ook de lagere hoeveel-

heid zonnestroom is onverwacht, mogelijk kan dit verklaard worden vanwege het 

hoger aantal PV panelen op landbouwbedrijven die ontbreken in 

centrumgemeenten. 

In voormalige industriegemeenten is het aandeel zonne-energie en de kans op 

windenergie lager. De kans op windenergie is lager omdat veel voormalige 

industriegemeenten in gebieden liggen waar de windsnelheid als belangrijke 
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voorwaarde voor het plaatsen van een windturbine, lager is. Het lagere aandeel 

zonne-energie is moeilijker te verklaren. 

 

De typologieën op basis van bevolkingsontwikkeling en werkgelegenheid hebben 

geen significante invloed op het energiegebruik. 

 

De modellen op basis van gemeentetypologieën zijn minder verklarend dan de 

modellen op basis van structurele variabelen. Dit heeft vooral te maken met het 

feit dat in de typologieën de variabelen alleen een waarde van 0 of 1 kunnen 

hebben, waardoor de verklarende kracht afneemt.  
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7 Energiegebruik in gemeenten 

In de voorafgaande hoofdstukken zijn de verklaringsmodellen afgeleid voor het 

energiegebruik en de omzetting van hernieuwbare energie in Nederlandse 

gemeenten. Op basis van deze modellen kunnen vervolgens profielen voor het 

energiegebruik in gemeenten worden opgesteld. In dit hoofdstuk worden voor een 

aantal gemeenten6 deze profielen gepresenteerd. De profielen worden gemaakt 

voor de thema’s: 

1. energiegebruik woningen; 

2. omzetting van zonne-energie in elektriciteit; 

3. omzetting van windenergie in elektriciteit. 

Voor de andere thema’s (energiegebruik bedrijven en verkeer) zijn de vastgestel-

de modellen onvoldoende verklarend om op verantwoorde wijze profielen op te 

kunnen stellen. De verklaringen hiervoor staan in de afzonderlijke thema hoofd-

stukken. Voor deze thema’s geldt bovendien ook dat de invloed van de gemeen-

ten op het energiegebruik waarschijnlijk gering is.  

 

De profielen van de gemeenten geven aan hoe het verwachte energiegebruik of 

energieomzetting afwijkt van het daadwerkelijke energiegebruik. Het verwachte 

energiegebruik is daarbij berekend op basis van de belangrijkste (structurele) 

kenmerken van de gemeenten. Het verschil tussen het verwachte en het daad-

werkelijke energiegebruik komt enerzijds door unieke eigenschappen van een 

gemeente en de invloed die op het energiegebruik kan worden uitgeoefend. 

Anderzijds speelt het verklaringsmodel zelf een rol doordat niet alle structurele 

kenmerken hierin kunnen worden meegenomen. 

 

7.1 Energiegebruik woningen 

Het model voor energiegebruik in woningen bestaat voor een deel uit variabelen 

die betrekking hebben op kenmerken van de woningvoorraad en voor een andere 

deel uit variabelen die betrekking hebben op kenmerken van de bevolking. De 

verklarende kracht van het model (zie hoofdstuk 3) is goed, wat wil zeggen dat de 

structurele variabelen die in het model zijn opgenomen het energiegebruik goed 

voorspellen. 

_______________________________________________________________________________________________ 
6 De gemeenten zijn zo geselecteerd dat een goed beeld gegevens kan worden van de mogelijkheden van de 

verklaringsmodellen. 
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Voor het energiegebruik in woningen worden de profielen getoond van de ge-

meenten Amsterdam, Almere en Sint-Oedenrode. Het energiegebruik per woning 

in deze gemeenten staat in figuur 1. De keuze voor deze gemeenten is gemaakt 

om de resultaten voor zowel een grote, middelgrote als kleine gemeente te laten 

zien. Figuur 1 laat zien dat voor alle drie de gemeenten het verwachte energie-

verbruik enigszins wordt overschat. De figuur laat ook zien dat er tussen de drie 

gemeenten grote verschillen zijn in energiegebruik in woningen. 

 

 

Figuur 1 Daadwerkelijk en verwacht energiegebruik woningen in geselecteerde gemeenten 

 

Het profiel van de gemeenten (figuur 2) geeft per variabele weer hoe groot de 

afwijking van het energiegebruik is ten opzichte van het verwachte gebruik in 

Nederland7. 

 

Het profiel van Sint-Oedenrode laat zien dat het energiegebruik in deze gemeente 

vooral hoger is door de hogere waarde van woningen die waarschijnlijk ook groter 

zijn. Ook het hoger aandeel koopwoningen zorgt voor een hoger energiegebruik 

in deze gemeente. Deze twee kenmerken van woningen hangen ook samen met 

de bouwaard van de woningen, meer vrijstaand en minder gestapeld. Ondanks 

deze (verbruiks verhogende) eigenschappen is het energiegebruik in Sint-

Oedenrode 10% lager dan verwacht mag worden. Een verklaring voor dit verschil 

moet vooral gezocht worden in lokale omstandigheden. 

 

Het energiegebruik in woningen in Almere is veel lager dan het gemiddelde van 

Nederland. De belangrijkste reden hiervoor is het grote aandeel stadsverwarming 

in de gemeente. Hierdoor is het energiegebruik 44% lager. De lagere woning-

waarde, en de daarmee samenhangende grootte van de woning, heeft een 

verlagend effect op het energiegebruik, terwijl overige woningkenmerken tot een 

_______________________________________________________________________________________________ 
7 Voor stadsverwarming is niet uitgegaan van het gemiddelde Nederland, maar van een woning die geen 

stadsverwarming heeft. 
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vergelijkbare stijging van het energiegebruik leiden. Het onverklaarde deel van het 

energiegebruik kan gedeeltelijk nog verklaard worden uit het hoge aandeel stads-

verwarming. Door de techniek die gebruikt is voor het maken van het model wordt 

de invloed van stadsverwarming waarschijnlijk onderschat. 

 

 

Figuur 2 Profielen energiegebruik woningen voor geselecteerde gemeenten 

 

Het profiel van Amsterdam past goed bij een grote gemeente: er is een relatief 

laag aandeel koopwoningen (veel sociale en gestapelde woningbouw) en een 

hoge bevolkingsdichtheid. Daarnaast wordt in Amsterdam een deel van de 

woningen verwarmd met behulp van stadsverwarming. Verder is een hoger 

aandeel van de bevolking hoog opgeleid, waardoor het energiegebruik lager is. 

De hogere woningwaarde en de oudere woningvoorraad, zorgen voor een lichte 

verhoging van het verwachte energiegebruik. De woningwaarde in Amsterdam 

speelt hier een speciale rol. De woningwaarde is het model gebruikt als bena-

dering van de woninggrootte. In Amsterdam is deze relatie echter omgekeerd: de 

woningwaarde is hoog vanwege de aantrekkelijke locatie terwijl de woningen 

relatief klein zijn. Een deel van het onverklaarde verschil zou kunnen samen-

hangen met deze omgekeerde relatie. Wel is Amsterdam de enige van de vier 

grote steden die een lager energiegebruik laat zien dan verwacht. 
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7.2 Omzetting zonne-energie 

Voor zonne-energie is het model opgebouwd op basis van buurtgegevens. Voor 

de profielen zijn de gegevens van de gemeenten ingevuld in het vastgestelde 

model. Het model voor zonne-energie bestaat uit variabelen met betrekking tot 

kenmerken van woningen, bevolking en bodemgebruik. Daarnaast is het beleid 

gericht op hernieuwbare energie in een additioneel model opgenomen. Het model 

kan ongeveer de helft van het vermogen aan PV panelen in een gemeente 

verklaren. 

 

In figuur 3 staat het daadwerkelijk en verwacht vermogen van drie gemeenten. 

Peel en Maas is een kleine landelijke gemeente in Noord-Limburg. 

Heerhugowaard is een middelgrote gemeente waar specifieke aandacht is ge-

weest voor zonne-energie. Tilburg is een grotere gemeente met een relatief sterk 

beleid gericht op hernieuwbare energie. 

 

Figuur 3 Daadwerkelijk en verwacht vermogen PV panelen in geselecteerde gemeenten 

 

Het profiel voor zonne-energie is opgedeeld in twee grafieken (zie figuur 4). Dit is 

gedaan om ook de lage invloed van sommige variabelen te laten zien. Let bij het 

bekijken van de grafieken op het verschil in de schaal. 

 

Peel en Maas en Heerhugowaard hebben beiden een groot (positief) verschil 

tussen het daadwerkelijk en verwacht vermogen. Voor Peel en Maas geldt dat 

vooral het oppervlakte aan agrarische grond een verhoging van het vermogen 

aan PV panelen met zich meebrengt. Hierin ligt waarschijnlijk ook een deel van de 

verklaring voor het onverklaarde verschil. Verwacht wordt namelijk dat er in Peel 

en Maas relatief veel veehouderijen zijn waar zonne-energie op daken van stallen 

is geplaatst. Dit effect wordt met de variabele agrarisch oppervlak onderschat. 

Heerhugowaard is, wat betreft de variabelen in het model, een redelijk gemiddel-

de gemeente. De reden dat toch een groot vermogen aan PV panelen in deze 
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gemeente is geïnstalleerd heeft te maken met de bouw van de nieuwbouwwijk 

‘Stad van de Zon’, waar veel woningen standaard zijn voorzien van PV-instal-

laties. 

 

In Tilburg is daadwerkelijk vermogen aan PV panelen iets hoger dan het verwacht 

aantal PV-panelen. Het verwacht aantal PV panelen is vooral hoger door de 

grootte van de stad (zowel uitgedrukt in bebouwd oppervlak als het aantal inwo-

ners). Daarnaast voert de gemeente een relatief intensief beleid op het gebied 

van duurzame energie. Zoals is te zien in figuur 4 heeft dit beleid maar een 

beperkte invloed op het vermogen aan PV-panelen. 

 

 

 
Figuur 4 Profielen zonne-energie voor de geselecteerde gemeente (boven) variabelen met een grote 
invloed (onder) variabelen met een kleinere invloed. 
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Van de variabelen die relatief weinig invloed hebben op het vermogen aan zon-

nepanelen heeft in deze drie gemeenten de maatschappelijke participatie de 

grootste invloed. In alle drie de gemeenten zorgt de lagere maatschappelijke 

participatie voor een lager dan verwacht aandeel zonnepanelen. 

Maatschappelijke participatie heeft een relatie met het organiserend vermogen 

van de samenleving. Bij zonne-energie kan dit ervoor zorgen dat inwoners geza-

menlijk zonnepanelen installeren. 

 

7.3 Omzetting windenergie 

Het model voor windenergie wijkt af van de andere modellen. Met het model voor 

windenergie kan namelijk alleen bepaald worden of er windturbines in de ge-

meente aanwezig zijn8. Uiteraard is de windsnelheid (aanbod van windenergie) 

hiervoor een sterk bepalende factor. Andere factoren die zijn meegenomen, zijn: 

 de oppervlakte van een gemeente; 

 maatschappelijke participatie; 

 tevredenheid met groen; 

 aandeel ouderen; 

 beleid gericht op hernieuwbare energie. 

 

De hoeveelheid opgewekte elektriciteit uit windenergie voor drie gemeenten is 

weergegeven in figuur 5. De gemeenten Hollands Kroon en Zeewolde hebben (op 

Eemsmond na) de hoogste productie van elektriciteit uit windenergie. Oosterhout 

bevindt zich in een gebied met minder wind, waardoor er minder elektriciteit uit 

wind wordt geproduceerd. 

 

 

Figuur 5 Productie elektriciteit uit windenergie in drie gemeenten 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
8 Er zijn wel gegevens over de hoeveelheid windenergie beschikbaar. Op basis van deze gegevens is ook een model 

voor de hoeveelheid windenergie gemaakt, maar dit model had geen verklarende waarde. 
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De profielen voor windenergie zien er, door het afwijkende model, anders uit dan 

de andere profielen. In de profielen is alleen weergegeven of een eigenschap wel 

of niet bijdraagt aan de kans dat er windturbines in de gemeente aanwezig zijn. 

Om te laten zien dat windsnelheid de belangrijkste verklarende variabele is, is 

deze groter gemaakt dan de andere variabelen. 

 

Uit het profiel van Hollands Kroon blijkt duidelijk dat dit een windgemeente is. Er is 

voldoende wind en ruimte aanwezig om rendabel windturbines te plaatsen. Wel 

kan er enige weerstand vanuit de bevolking verwacht worden, maar dit is slechts 

beperkt van invloed op de uiteindelijke plaatsing van windturbines. 

 

In Zeewolde wordt veel elektriciteit geproduceerd uit windenergie, ondanks het feit 

dat de windsnelheid lager ligt. De windsnelheid ligt echter maar net lager dan de 

waarde waarboven wel windturbines worden verwacht, waardoor op basis van het 

totale model wel windturbines worden verwacht. 

 

Voor Oosterhout verwacht het model dat er geen windturbines geplaatst worden, 

vooral gezien de lagere windsnelheid in deze gemeente. Hoewel minimaal, zijn er 

in deze gemeente wel windturbines aanwezig. Mogelijk dat hier het intensievere 

beleid op gebied van hernieuwbare energie aan heeft bijgedragen. 

 

 

a b 

 c 
Figuur 6 Profielen windenergie voor geselecteerde gemeenten (a) Hollands Kroon (b) Zeewolde (c) 
Oosterhout 
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Bijlage 1  Beschrijving VNG Energie Enquête 

 

In het kader van het landelijke Energieakkoord heeft de VNG een ondersteunings-

programma energie ontwikkeld. Onderdeel van dit ondersteuningsprogramma is 

de monitoring van de lokale ontwikkelingen op het gebied van energie. Deze 

monitoring vindt plaats op zowel het fysieke energiegebruik als op de beleidsin-

spanningen die gemeenten doen op het gebied van energiebesparing en duur-

zame energie. Voor dit laatste onderdeel is de VNG energie enquête ontwikkeld. 

De resultaten van de monitoring zijn toegankelijk gemaakt via de website 

www.lokaleenergieetalage.nl.  

 

In de enquête worden vragen gesteld binnen vijf thema’s: woningen, hernieuw-

bare energie, maatschappelijk vastgoed, bedrijven en mobiliteit. De vragen zijn 

per thema ingedeeld in instrumenten die in het beleid kunnen worden ingezet. De 

onderscheidde instrumenten zijn beleidsvorming, communicatie, financiële rege-

lingen, regelgeving en alliantievorming. In tabel 14 is het aantal vragen per thema 

en instrument opgenomen. Per vraag zijn er drie antwoorden mogelijk, namelijk: 

“Hebben we / doen we”, “Gaan we doen” en “n.v.t.”. Voor de analyse van het ver-

klaringsmodel zijn alleen de antwoorden “Hebben we / doen we” als daadwerkelijk 

uitvoeren van beleid gezien. 

 

Tabel 144 Aantal vragen per thema en instrument 

 

Instrument Woningen Hernieuwbare 

energie 

Bedrijven Maatschappelijk 

vastgoed * 

Mobiliteit 

Beleidsvorming 8 8  5 6 

Communicatie 7 8 8 6 6 

Financieel 7 6 7 7 6 

Regelgeving 6 6 6  6 

Alliantievorming 6 7 6 6 5 

Totaal 34 35 27 24 29 

 

Voor het ontwikkelen van het verklaringsmodel zijn de ingevulde vragenlijsten 

gebruikt dit tot 1 juni 2015 waren ingevuld (in totaal 302). Deze vragenlijsten 

waren niet door alle gemeenten voor alle thema’s ingevuld. Daarom is er voor de 

analyse een controle uitgevoerd op de validiteit van de ingevulde vragenlijsten 

uitgevoerd. Dit resulteert in het in tabel 15 opgenomen aantal valide vragenlijsten 

per thema. 
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Tabel 155 Aantal valide ingevulde vragenlijsten per thema 

 

Thema Aantal 

Woningen 236 

Hernieuwbare energie 222 

Bedrijven 206 

Maatschappelijk vastgoed 223 

Mobiliteit 219 
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Bijlage 2  Methodiek regressieanalyse 

 

Met een regressie analyse kan worden bepaald hoeveel invloed een variabele 

heeft op het (in dit geval) energiegebruik, terwijl gecontroleerd wordt voor de 

invloed van andere variabelen in het model. De resultaten van een regressie-

analyse worden weergegeven in zogenaamde coëfficiënten. Deze coëfficiënten 

geven per verklarende variabelen weer hoeveel het energiegebruik afhangt van 

een van de verklarende variabelen. In deze analyse betekend een positieve 

coëfficiënt dat de variabele verband houdt met een hoger energiegebruik. Een 

negatieve coëfficiënt duidt op het gewenste effect van een lager energiegebruik.  

 

De coëfficiënten kunnen op twee manieren worden weergegeven. In een geval 

worden de coëfficiënten weergegeven als functie van de waarden zoals zijn 

opgenomen in het model (zogenaamde B-waarden). Bij deze manier is het 

mogelijk om vanuit de gemeten gegevens direct het gemodelleerde energie-

gebruik is af te leiden. In het andere geval worden de coëfficiënten weergegeven 

onafhankelijk van de dimensie waarin de variabelen zijn gemeten (zogenaamde β 

(beta) waarden). Hierdoor is mogelijk om het relatieve gewicht van een variabelen 

in het model te bepalen. Naast de coëfficiënten geeft een regressieanalyse de 

significantie van de coëfficiënten weer. Deze significantie geeft hoe waarschijnlijk 

het is dat een coëfficiënt afwijkt van nul (bij een coëfficiënt van nul is er geen 

invloed van de variabele). Gebruikelijk is om de invloed van een coëfficiënt te 

vertrouwen als het 95% zeker is dat deze niet nul is. Uit een regressie analyse 

volgt ook een getal dat aangeeft hoe groot de zeggingskracht van het totale 

model is. Deze zogenaamde R2 (R-kwadraat) kan geïnterpreteerd worden als het 

deel van de verschillen in het energiegebruik dat verklaard wordt door het model. 

 

Voor windenergie is een regressiemodel gebruikt dat iets afwijkt van het 

standaard regressiemodel. Voor wind energie is namelijk de aan- of afwezigheid 

van windenergie in een gemeente als afhankelijke variabele in het model 

opgenomen. Deze variabelen kan dus alleen de waarde 1 (wel windenergie) of 0 

(geen windenergie) hebben. Omdat de afhankelijke variabele niet continue is kan 

de standaard methode van regressie niet worden toegepast en wordt er gebruik 

gemaakt van logistische regressie. De logistische regressie geeft net als de 

lineaire regressie coëfficiënten voor de invloed van de onafhankelijke variabelen 

op de afhankelijke variabelen. De interpretatie van deze coëfficiënten is echter 

iets anders dan bij de lineaire regressie. In de logistische regressie geven de 

coëfficiënten aan de kans op windenergie in de gemeente aan. Op basis van de 

gestandaardiseerde coëfficiënten kan worden aangegeven hoe groot de 

veranderingen in de kans op windenergie voor de onafhankelijke variabelen ten 

opzichte van elkaar zijn. 

Voor een logistische regressie wordt geen R-kwadraat berekend. Een alternatieve 

maat voor het bepalen van de significantie van het totale model is de Chi-

kwadraat. Deze biedt een maat voor het onderscheid dat het model kan maken 

tussen de gemeenten met en zonder windenergie. 



56 

Om de invloed van structurele variabelen op het energiegebruik dat loopt via 

beleid te bepalen zijn voor een aantal thema’s mediatie analyses uitgevoerd. 

Deze analyse bestaat uit twee regressie analyses, namelijk: 

 regressie van de structurele variabelen exclusief beleid op het energiegebruik 

in woningen; 

 regressie van de structurele variabelen inclusief beleid op het energiegebruik in 

woningen. 

 

De veranderingen in de coëfficiënten van deze twee regressievergelijkingen geeft 

aan in hoeverre structurele variabelen via beleid invloed hebben op het 

energiegebruik. 
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Bijlage 3  Deelmodellen gas en elektriciteitsverbruik 

 

Tabel 166 Resultaten van het verklaringsmodel voor gasgebruik woningen 

 

Variabele Regressie coëfficiënt  

 B β Significantie 

Woningen    

aantal energielabels -82 -0.03 0.01 

woningen met stadsverwarming -17 -0.33 < 0.01 

woningen met bouwjaar tussen 

1965 en 1985 -516 -0.06 < 0.01 

koopwoningen 6 0.20 < 0.01 

WOZ-waarde 3 0.61 < 0.01 

    

Bevolking    

maatschappelijke participatie -2 -0.03 < 0.01 

tevredenheid groen 4 0.05 < 0.01 

bevolkingsdichtheid -0.04 -0.20 < 0.01 

gemiddeld inkomen -28 -0.22 < 0.01 

huishoudgrootte -118 -0.07 < 0.01 

aandeel hoogopgeleiden -6 -0.08 < 0.01 

aandeel vrouwen -2380 -0.10 < 0.01 

aandeel ouderen 9 0.13 < 0.01 

niet Westerse allochtonen -515 -0.01 0.32 

    

Snijpunt 3500   

Adjusted R2 (df)   0.75 (8333) 
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Tabel 177 Resultaten van het verklaringsmodel voor elektriciteitsgebruik woningen 

 

Variabele Regressie coëfficiënt  

 B β Significantie 

Woningen    

aantal energielabels -16 -0.00 0.75 

woningen met stadsverwarming -1 -0.01 0.02 

woningen met bouwjaar tussen 

1965 en 1985 784 0.07 < 0.01 

koopwoningen 11 0.27 < 0.01 

WOZ-waarde 4 -0.59 < 0.01 

    

Bevolking    

maatschappelijke participatie -9 -0.11 < 0.01 

tevredenheid groen 3 0.02 < 0.01 

bevolkingsdichtheid -0.04 -0.16 < 0.01 

gemiddeld inkomen -30 -0.19 < 0.01 

huishoudgrootte 354 0.18 < 0.01 

aandeel hoogopgeleiden -7 -0.08 < 0.01 

aandeel vrouwen -1070 -0.04 < 0.01 

aandeel ouderen -7 -0.07 < 0.01 

niet Westerse allochtonen -3200 -0.03 < 0.01 

    

Snijpunt 3970   

Adjusted R2 (df)   0.79 (8374) 
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Bijlage 4  Rasch model 

 

Voor het verklaringsmodel zijn de resultaten uit de energie enquête omgezet in 

scores of gemeenten een beleidsoptie wel of niet uitvoeren. Dit maakt de vragen-

lijst geschikt om te analyseren met een Rasch model. 

Een Rasch model is een statische methode om twee eigenschappen met een 

vragenlijst te bepalen. De twee eigenschappen zijn: 

 de prestatie van degene die de vragenlijst invult, en 

 de ‘moeilijkheid’ van de vragen. 

 

Dit is het makkelijkst te vergelijking met een proefwerk waarin meerkeuzevragen 

worden gesteld. De vragen kunnen goed of fout beantwoordt worden. De prestatie 

van leerlingen kan bepaald worden door het aantal goede antwoorden te tellen. 

Echter de ene vraag kan moeilijker zijn dan de andere vraag. Een Rasch model 

houdt rekening met dit laatste. Hierbij wordt er in het Rasch model vanuit gegaan 

dat de kans dat een vraag goed wordt beantwoord afneemt met de toename van 

de moeilijkheid van de vraag. Omdat zowel de prestatie als de moeilijkheid van de 

vraag afhangt van hoe het proefwerk wordt gemaakt, maakt een Rasch model 

gebruik van een iteratieve berekening. 

Als deze vergelijking wordt toegepast op de energie enquête dan kunnen we met 

het Rasch model de beleidsprestatie van een gemeente bepalen aan de hand van 

hoe vaak een beleidsoptie wordt uitgevoerd9. 

Voor het verklaringsmodel zijn de prestaties van gemeenten bepaald voor de 

verschillende thema’s in de energie enquête. De prestaties zoals bepaald met het 

Rasch model zijn opgenomen in tabel 18. Hoe hoger de waarde hoe beter de 

prestatie van de gemeente. Verder geeft de prestatie score een maat voor de 

kans waarmee een beleidsoptie met een bepaalde ‘moeilijkheid’ wordt uitgevoerd. 

Een vraag met een ‘moeilijkheid’ gelijk aan de prestatiescore wordt met 50% kans 

uitgevoerd. 

 

Het Rasch model maakt het niet alleen mogelijk om de beleidsprestatie van een 

gemeente te bepalen, maar ook te bepalen in welke mate de vragen uit de vra-

genlijst geschikt zijn om de prestatie van een gemeente te meten. In tabel 19 zijn 

per thema de ‘moeilijkheid’ van de beleidsopties weergegeven. Tevens is aange-

geven in welke mate de beleidsoptie in het Rasch model past. Als een vraag 

slecht in het model past dan wordt de beleidsoptie vaak ingezet door gemeenten 

waarbij dit niet verwacht wordt (‘moeilijke’ beleidsoptie worden gedaan door 

gemeenten die slecht presteren of ‘makkelijke’ beleidsopties worden niet gedaan 

door gemeenten die goed presteren). Dit kan ermee te maken hebben dat de 

beleidsoptie heel specifiek is voor bepaalde gemeenten. Het kan ook een indicatie 

zijn dat de vraag niet duidelijk genoeg is verwoord. Ondanks dat er een aantal 

_______________________________________________________________________________________________ 
9 Er wordt hierbij niet gekeken naar of een beleidsoptie goed of fout is (zoals bij een proefwerk), maar of een 

beleidsoptie wel of niet wordt uitgevoerd. Onderliggende aanname is dat hoe meer beleidsopties worden uitgevoerd en 

hoe ‘moeilijker’ deze beleidsopties hoe hoger de prestatie van een gemeente. 
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vragen niet (geheel) voldoen aan het model zijn de gemiddelde waarden voldoen-

de om het model te mogen gebruiken. 

Tabel 188 Beleidsprestaties gemeenten 

 

Gemeente Woning-

en 

Hernieuw-

bare 

energie 

Bedrijv-

en 

Maatschap-

pelijk 

vastgoed 

Mobili-

teit 

Aa en Hunze -0.64 -0.26 
   

Aalburg -0.49 -0.40 -2.58 -1.50 -2.31 

Aalten -1.50 -3.95 -2.19 -1.75 -3.16 

Achtkarspelen -0.64 -1.31 -1.04 -1.50 -0.67 

Almelo 0.42 0.17 -1.29 -2.03 -1.06 

Almere -1.71 -0.26 -1.56 -2.73 -0.48 

Alphen aan den Rijn -0.19 -1.14 -0.58 -1.50 1.05 

Amersfoort 1.70 
  

-2.35 0.45 

Arnhem 0.58 -0.12 0.30 -0.18 1.05 

Baarle-Nassau -0.96 -1.68 -1.04 -1.26 -1.73 

Baarn -1.13 -2.41 
 

-4.00 -1.49 

Barneveld -2.48 -2.13 -1.86 -2.35 -2.68 

Beesel 0.11 
    

Bellingwedde -4.08 -1.89 -2.58 -1.26 -0.86 

Bergen (L.) -3.31 
  

-2.73 -1.73 

Bergen (NH.) 1.09 0.45 -1.04 0.47 -0.48 

Best -0.19 -0.54 -0.36 -0.60 -0.11 

Beuningen -0.64 -1.49 -1.04 -1.26 -0.29 

Beverwijk 0.11 -0.12 0.30 -1.75 1.05 

Bladel -0.04 0.02 -1.04 -1.04 -0.48 

Bloemendaal -2.18 -1.89 -2.58 -2.35 -0.67 

Bodegraven-Reeuwijk -0.64 -0.68 -1.56 -2.35 -3.93 

Boekel -0.96 -0.83 -2.58 -2.35 -1.06 

Borger-Odoorn -1.93 -1.14 -2.58 -2.03 -0.86 

Boxmeer -1.93 -2.41 -2.19 -2.03 -0.86 

Boxtel -0.19 -1.14 -0.14 -1.26 -1.27 

Breda -0.64 
  

-0.60 
 

Bronckhorst -0.49 0.17 -3.09 -1.26 -1.73 

Brummen -2.18 -1.31 -3.09 -2.73 -3.93 
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Gemeente Woning-

en 

Hernieuw-

bare 

energie 

Bedrijv-

en 

Maatschap-

pelijk 

vastgoed 

Mobili-

teit 

Brunssum -0.80 
    

Bunnik -1.31 -3.21 -3.89 -1.75 -3.16 

Bunschoten -4.08 -2.13 
 

-1.75 -2.00 

Bussum 0.58 -0.98 -2.19 -0.82 -0.48 

Castricum 0.27 -0.12 -1.86 -0.18 -0.29 

Dalfsen 0.91 0.02 0.30 0.03 -0.86 

De Bilt -0.96 
    

De Friese Meren -0.96 -1.31 -3.09 -2.73 -3.93 

De Ronde Venen -0.64 -1.14 -2.58 -2.35 -1.73 

De Wolden -0.34 -1.31 -2.19 -1.50 -3.16 

Den Helder -1.71 -1.49 -1.86 -1.75 -1.49 

Deventer 2.22 0.31 -0.14 -1.75 0.27 

Dinkelland -0.80 -1.89 -3.09 -3.22 -3.93 

Doesburg -1.71 
    

Dongen -0.96 -1.14 -3.09 -1.75 -1.49 

Drimmelen -1.93 -1.14 -1.56 -1.75 -1.49 

Druten -1.13 -2.13 -1.56 -4.00 -2.00 

Echt-Susteren -4.08 -3.21 
  

-3.16 

Eemnes -1.13 -1.49 -2.58 -3.22 -1.73 

Eersel 1.28 0.31 -0.36 -0.18 -0.11 

Eindhoven 0.27 0.45 -0.14 0.24 -0.29 

Elburg -1.71 -1.68 -2.58 -1.26 -3.16 

Emmen 0.74 0.76 -1.86 -0.39 -0.67 

Enschede 1.09 -0.68 -2.19 0.24 -0.48 

Ermelo 0.11 -0.83 -1.29 -0.82 -0.86 

Etten-Leur -0.04 -1.31 -3.09 -1.50 -1.27 

Geertruidenberg -3.31 -2.41 -1.86 -4.00 -3.93 

Geldrop-Mierlo 0.42 -0.12 -0.81 -0.18 0.45 

Gennep -2.48 -2.75 
 

-2.35 -3.16 

Giessenlanden 
 

-0.54 0.08 -0.18 -0.86 

Gilze en Rijen -0.19 -1.89 -2.19 -1.26 -2.31 

Goeree-Overflakkee -0.80 0.17 -1.29 -2.03 -1.49 
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Gemeente Woning-

en 

Hernieuw-

bare 

energie 

Bedrijv-

en 

Maatschap-

pelijk 

vastgoed 

Mobili-

teit 

Goirle -2.18 
    

Gorinchem -0.34 -0.54 -0.36 -1.26 0.65 

Gouda -1.50 -1.89 -1.86 -1.50 -1.27 

Haarlemmermeer 0.58 0.60 -0.14 -0.60 0.08 

Harderwijk -0.34 0.02 -0.58 -1.04 0.65 

Haren -2.84 -2.41 -3.89 -1.50 -2.68 

Hattem -1.13 -2.13 -1.04 -2.03 -2.31 

Heemskerk 0.11 -0.12 0.30 -1.04 1.27 

Heemstede 0.58 -0.26 0.30 -0.60 1.49 

Heerde -0.96 -2.13 -1.86 -2.03 -2.00 

Heerhugowaard 0.27 0.31 0.08 -1.50 1.27 

Heerlen -0.80 -0.68 -3.09 -1.50 -0.11 

Heeze-Leende -2.48 -1.49 -1.86 -3.22 -1.06 

Heiloo -0.04 -0.12 -1.29 -1.26 -0.48 

Hellevoetsluis -0.34 -0.98 -1.86 -0.82 0.45 

Helmond 0.91 0.60 -0.14 -1.04 0.84 

Hendrik-Ido-Ambacht -0.80 -0.68 -1.29 -1.26 -0.86 

Hengelo (O.) -2.18 -0.83 -1.56 -2.03 -1.73 

het Bildt -0.19 -0.98 -1.86 -0.39 -1.06 

Heusden -1.71 -1.68 -2.19 -2.35 -2.68 

Hillegom -1.13 -2.13 -0.81 -0.18 -0.48 

Hilvarenbeek -2.84 
  

-1.50 -3.16 

Hilversum -0.19 -0.83 -1.29 -0.39 0.27 

Hoeksche Waard 

(subregio) 

-0.96 -0.54 -1.29 -0.39 -0.29 

Hollands Kroon -2.48 -0.98 -3.89 -3.22 -2.31 

Hoogezand-Sappemeer -1.50 -3.21 -1.04 
 

-1.27 

Hoorn 0.42 -0.12 -1.04 -0.39 0.27 

Houten -0.34 -1.49 -2.19 -1.50 0.08 

Huizen 0.91 -1.14 -1.29 -0.60 0.08 

IJsselstein -0.80 -1.68 -1.29 -1.26 -0.29 

Kaag en Braassem 
 

-1.49 -3.09 -2.03 -2.68 
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Gemeente Woning-

en 

Hernieuw-

bare 

energie 

Bedrijv-

en 

Maatschap-

pelijk 

vastgoed 

Mobili-

teit 

Kampen -0.04 -0.12 -1.29 -0.18 -0.48 

Kapelle -0.34 
    

Koggenland -0.64 -0.83 -3.89 -2.35 -0.29 

Krimpen aan den IJssel -0.19 -1.31 0.08 -0.18 0.27 

Krimpenerwaard -1.93 -1.68 -2.19 -2.03 -3.16 

Laarbeek -1.50 -2.13 -2.19 -1.26 -2.00 

Landerd -1.50 -3.21 
 

-1.50 -3.16 

Landgraaf -4.08 -3.95 -2.58 -3.22 -3.16 

Lansingerland -1.13 -0.40 -1.56 -1.75 -2.00 

Laren (NH.) -1.13 -3.21 
 

-3.22 -3.93 

Leek -1.50 -3.95 -3.09 -2.35 -3.93 

Leerdam -0.96 -1.14 -0.81 -1.04 -1.49 

Leeuwarden 2.22 
    

Leeuwarderadeel -0.80 -2.13 -1.56 -1.50 -2.31 

Leidschendam-Voorburg -0.49 -1.68 -3.09 -1.50 -0.11 

Leudal -0.80 -0.54 -1.86 -1.04 -0.67 

Leusden 0.58 -1.14 -2.19 -0.82 -0.67 

Lingewaal -1.13 -1.14 -2.58 -1.26 -0.86 

Littenseradiel -1.71 -2.41 -3.09 -2.35 -3.93 

Lochem -0.49 0.17 -1.29 -2.35 -0.67 

Losser -0.34 -0.98 -1.56 -0.82 -0.11 

Maasdriel -2.48 -3.21 
 

-2.73 
 

Maassluis -0.34 -0.40 -0.36 -0.39 -0.11 

Maastricht 0.74 -0.40 
   

Medemblik -1.31 -2.13 
   

Meerssen -1.31 -1.14 -3.09 -2.03 0.27 

Menameradiel -1.71 -1.68 -3.09 -0.82 -1.27 

Middelburg (Z.) 0.11 0.02 0.08 0.47 2.01 

Midden-Delfland -1.71 -1.14 -0.58 -1.04 -0.29 

Midden-Drenthe -1.71 -2.75 -3.09 -2.73 -1.06 

Moerdijk 0.58 
 

-0.81 -1.50 -0.86 

Molenwaard -0.96 -1.31 -1.04 -1.50 -1.27 
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Gemeente Woning-

en 

Hernieuw-

bare 

energie 

Bedrijv-

en 

Maatschap-

pelijk 

vastgoed 

Mobili-

teit 

Montferland -1.13 -1.31 -3.89 -3.22 -2.68 

Mook en Middelaar -4.08 -2.75 -2.58 -4.00 -2.31 

Muiden -2.84 
    

Naarden -0.64 -2.13 -2.19 -1.04 -1.49 

Neder-Betuwe -0.80 -0.83 -3.09 -1.04 -1.73 

Nederweert -2.84 
  

-3.22 -2.31 

Neerijnen -1.31 -0.54 -2.19 -2.73 -2.00 

Nieuwegein -1.31 -0.98 -1.04 -1.26 1.27 

Nieuwkoop -1.71 -1.14 -0.58 -0.60 -0.86 

Nijkerk -0.49 -0.40 -1.29 -2.03 0.27 

Nijmegen 2.53 3.36 1.82 2.07 3.96 

Noord-Beveland -0.96 -0.98 -2.58 -1.26 -2.31 

Noordenveld -1.50 -1.68 -1.56 -2.03 -0.86 

Noordoostpolder -1.71 -0.40 -2.58 -2.03 -2.00 

Noordwijkerhout -1.13 -1.14 -1.04 -0.82 -0.86 

Nunspeet 0.91 0.76 0.75 0.47 -0.11 

Oegstgeest -0.64 -1.89 -1.29 -2.03 -1.27 

Oirschot -1.93 -1.49 -3.89 -3.22 -2.00 

Oldambt -0.04 -0.98 -2.19 -1.50 -2.31 

Oldebroek -1.13 -1.31 -1.04 -1.50 -1.73 

Oldenzaal -1.71 
    

Ommen -0.19 -0.40 -0.36 -1.50 -1.27 

Onderbanken -1.50 -0.83 -1.56 -0.60 -2.68 

Oosterhout 0.58 0.02 -0.81 -0.39 -0.48 

Oostzaan -1.71 -1.89 -1.04 -2.73 -1.06 

Opmeer -1.31 -0.68 -3.09 -1.04 -2.00 

Opsterland -1.93 -1.31 -1.56 -2.03 -2.00 

Oud-Beijerland -1.71 -1.49 
 

-2.03 
 

Overbetuwe -0.34 -0.68 -1.04 -4.00 -1.27 

Peel en Maas 0.42 0.31 0.30 -0.18 -0.86 

Pekela -0.04 -1.31 -1.86 -1.50 -2.31 

Purmerend -0.19 0.02 -1.04 -1.04 -1.27 
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Gemeente Woning-

en 

Hernieuw-

bare 

energie 

Bedrijv-

en 

Maatschap-

pelijk 

vastgoed 

Mobili-

teit 

Putten 0.74 -0.83 -1.29 -0.60 -0.67 

Reimerswaal -4.08 -1.68 -3.89 -2.73 -2.68 

Renkum -0.04 -1.49 -2.19 -1.26 -0.29 

Rhenen -1.31 -2.13 -2.58 -0.60 -2.00 

Rijnwaarden -2.84 -3.95 -2.58 -2.73 -1.73 

Rijssen-Holten 0.27 -0.54 -2.19 -0.60 -2.68 

Roermond -2.18 
    

Roosendaal 0.27 -0.68 
 

-1.50 
 

Rotterdam 1.70 1.09 0.08 0.47 2.70 

Scherpenzeel -1.31 -0.83 -1.56 -1.75 -0.48 

Schiermonnikoog -0.96 -1.14 
 

-1.26 -2.00 

Schouwen-Duiveland -0.80 -0.98 -1.56 -2.35 -1.06 

's-Gravenhage 

(gemeente) 

0.42 -1.14 -1.29 0.69 1.05 

Simpelveld -3.31 -3.21 -3.09 -2.73 -2.00 

Sint Anthonis -0.64 -1.89 -1.29 -1.50 -1.73 

Sint-Michielsgestel 0.42 0.31 -0.58 -0.82 0.84 

Slochteren 0.11 -1.49 -1.86 -1.04 -2.31 

Soest -0.19 -2.41 
 

-0.82 
 

Someren 0.27 -1.14 -1.04 -0.18 -3.16 

Spijkenisse -1.13 -2.41 -1.29 -1.75 -1.06 

Stadskanaal 0.11 -1.68 -1.56 -0.60 -2.00 

Stede Broec -0.80 -0.54 -1.04 -0.82 -3.16 

Steenbergen -0.64 -1.14 -1.56 -0.82 -1.73 

Steenwijkerland 0.27 -0.40 -1.86 -2.03 -0.67 

Stein (L.) -1.13 -2.13 -1.56 -2.03 -2.68 

Súdwest-Fryslân -0.49 -1.89 -3.09 -1.50 -1.73 

Terschelling -0.64 -0.26 -2.58 -1.26 0.08 

Teylingen -0.04 -1.68 -1.56 -1.26 -1.06 

Tholen -1.31 0.17 -0.14 -0.39 -1.06 

Tiel 0.58 -0.68 -0.58 -1.26 0.27 

Tilburg 2.53 0.92 0.75 -0.60 1.49 
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Gemeente Woning-

en 

Hernieuw-

bare 

energie 

Bedrijv-

en 

Maatschap-

pelijk 

vastgoed 

Mobili-

teit 

Twenterand 0.11 -0.40 -1.86 -2.03 -0.86 

Tytsjerksteradiel 1.70 1.90 0.98 1.45 0.65 

Uden -1.31 -1.89 -1.56 -2.35 -1.27 

Uitgeest -0.80 -0.68 -0.14 -1.26 0.65 

Uithoorn -0.96 -2.13 -0.36 -1.50 -1.49 

Urk 0.91 -0.68 0.08 -0.60 -0.67 

Utrecht (gemeente) 1.09 0.60 0.30 0.69 2.01 

Utrechtse Heuvelrug -0.49 -1.49 -1.04 -1.75 0.08 

Valkenswaard -0.34 -1.89 -2.19 -3.22 
 

Veendam -0.64 -1.89 -2.58 -2.73 -1.49 

Veenendaal 0.42 -0.26 -1.56 -0.39 -0.29 

Veere -0.96 -0.12 -1.04 0.03 -0.48 

Veghel -0.49 -1.68 0.08 -2.35 -0.48 

Veldhoven -0.04 0.31 -0.58 0.47 -0.11 

Velsen -0.04 -0.12 0.30 -1.26 1.05 

Venlo 0.27 -0.26 0.75 -1.50 -0.48 

Venray -0.49 
    

Vianen -1.13 -0.40 0.98 -0.39 -0.86 

Vlaardingen 1.09 -0.12 -0.81 0.03 1.27 

Vlagtwedde -2.18 -2.41 -3.89 0.47 -1.06 

Vlieland -0.80 0.31 -2.19 0.03 -1.27 

Vlissingen -0.96 -1.68 -1.04 -1.75 -0.86 

Vlist -1.71 -2.13 -3.89 -3.22 
 

Voerendaal -1.31 -0.98 
 

-1.04 -1.27 

Voorschoten -2.84 -1.89 -2.58 -2.35 -2.00 

Voorst -1.50 -0.83 -1.29 -1.75 -1.49 

Waalre 
 

-1.31 -2.19 -2.73 -1.27 

Waalwijk -1.31 -0.54 -1.29 -1.75 -0.67 

Wassenaar -2.84 -3.95 -3.09 -2.73 -1.73 

Waterland -1.13 -1.68 -1.86 -2.03 -0.86 

Werkendam -0.80 -1.14 -1.04 -2.03 -1.27 

Westerveld -1.50 -0.12 -1.04 -0.18 -2.31 
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Gemeente Woning-

en 

Hernieuw-

bare 

energie 

Bedrijv-

en 

Maatschap-

pelijk 

vastgoed 

Mobili-

teit 

Westervoort -1.13 -2.41 -2.58 -2.73 -2.00 

Westland -1.50 -0.54 -2.19 -1.04 -0.48 

Weststellingwerf -1.13 -3.21 -3.09 -2.03 -1.49 

Westvoorne -0.49 -0.12 0.08 0.24 0.27 

Wierden 0.58 -0.98 -1.29 -1.26 -0.86 

Wijchen -1.13 -1.49 -3.89 -1.50 -3.16 

Wijdemeren -0.96 -2.13 
 

-2.35 -2.31 

Wijk bij Duurstede -1.71 -1.31 -2.19 -2.35 -1.73 

Winterswijk -0.80 -1.68 -1.56 -1.50 -1.06 

Wormerland -1.71 -1.14 -1.29 -2.35 -1.73 

Woudenberg -1.71 -2.13 
 

-3.22 -2.31 

Woudrichem 
    

-2.31 

Zaanstad -0.64 -0.83 -1.29 -2.35 0.45 

Zandvoort -0.49 -0.54 -0.58 -1.04 0.27 

Zederik -1.93 -2.41 -2.58 -2.73 -2.31 

Zeevang -1.71 -2.13 -0.81 -2.03 -1.73 

Zeist -0.04 -0.68 -0.81 -1.26 -1.73 

Zoetermeer 1.09 -1.31 -0.81 -1.50 1.27 

Zuidhorn 0.11 -1.14 -3.09 -1.26 -0.86 

Zwartewaterland 1.09 -0.26 -1.04 -2.03 -1.73 

Zwolle 0.74 0.45 -1.86 -1.04 0.45 
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Tabel 19 Moeilijkheid en modelfit voor vragen (niet passende vragen aangegeven met een *) 

 

Vraag Geschatte 

moeilijkheid 

Infit MSQ 

Woningen 

A10 2.08 1.05 
 

A11 0.69 0.90 
 

A12 0.18 1.01 
 

A13 -0.78 0.80 
 

A14 -0.37 1.02 
 

A15 -1.27 0.99 
 

A16 1.08 0.91 
 

A17 0.05 0.86 * 

A20 -0.37 1.00 
 

A21 0.33 1.00 
 

A22 1.68 0.87 
 

A23 1.17 1.01 
 

A24 0.83 0.86 * 

A25 0.07 0.90 
 

A26 -0.23 0.90 
 

A30 0.77 1.16 * 

A31 0.25 1.16 * 

A32 -2.98 0.89 
 

A33 -1.27 1.11 
 

A34 -2.06 0.97 
 

A35 -1.94 0.79 
 

A36 -0.33 0.93 
 

A40 1.28 1.30 * 

A41 1.06 1.05 
 

A42 -0.50 1.04 
 

A43 0.33 1.09 
 

A44 -2.40 1.13 
 

A45 -0.45 1.19 * 

A50 2.43 0.92 
 

A51 1.15 0.93 
 

Vraag Geschatte 

moeilijkheid 

Infit MSQ 

A52 0.31 0.98 
 

A53 0.05 0.92 
 

A54 -0.28 0.96 
 

A55 -0.58 0.94 
 

Hernieuwbare energie 

B10 1.47 0.94 
 

B11 1.01 0.96 
 

B12 -0.59 0.86 
 

B13 1.01 0.99 
 

B14 -0.23 0.88 
 

B15 -0.56 0.93 
 

B16 -1.13 0.92 
 

B17 -0.92 0.94 
 

B20 0.96 0.93 
 

B21 1.11 0.99 
 

B22 1.28 1.00 
 

B23 1.35 0.94 
 

B24 -0.66 0.97 
 

B25 0.77 0.93 
 

B26 1.07 1.00 
 

B27 0.66 0.85 * 

B30 0.37 1.04 
 

B31 0.23 1.00 
 

B32 0.26 1.09 
 

B33 0.35 0.97 
 

B34 -0.50 0.99 
 

B35 -0.56 0.95 
 

B40 -0.29 1.14 
 

B41 0.33 1.06 
 

B42 -0.20 1.00 
 

B43 -2.92 0.88 
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Vraag Geschatte 

moeilijkheid 

Infit MSQ 

B44 -2.47 1.00 
 

B45 0.14 0.92 
 

B50 0.55 1.13 * 

B51 -1.00 0.99 
 

B52 1.76 1.10 
 

B53 -1.89 1.13 
 

B54 -0.80 0.93 
 

B55 0.35 1.26 * 

B56 -0.31 1.06 
 

Maatschappelijke vastgoed 

C10 1.33 1.12 * 

C11 -0.48 0.86 
 

C12 0.73 0.95 
 

C13 2.09 1.03 
 

C14 1.85 0.99 
 

C15 1.18 0.94 
 

C16 1.18 0.92 
 

C17 0.49 0.91 
 

C20 -0.23 0.99 
 

C21 -0.76 0.92 
 

C22 0.29 0.93 
 

C23 0.08 0.97 
 

C24 1.62 0.87 * 

C25 0.27 0.95 
 

C26 0.10 1.04 
 

C30 -1.59 0.90 
 

C31 -1.68 1.00 
 

C32 -2.08 0.97 
 

C33 -0.81 0.94 
 

C34 -2.36 0.98 
 

C35 -2.72 0.94 
 

C40 1.58 0.94 
 

C41 1.08 1.07 
 

Vraag Geschatte 

moeilijkheid 

Infit MSQ 

C42 -0.51 0.96 
 

C43 -2.95 0.91 
 

C44 2.13 1.14 * 

C45 0.16 1.08 
 

Bedrijven 

D10 1.73 0.91 
 

D11 2.33 0.97 
 

D12 0.04 0.88 
 

D13 1.62 0.89 
 

D14 0.73 0.96 
 

D15 -0.51 0.74 * 

D20 0.17 1.06 
 

D21 -1.01 0.99 
 

D22 -1.13 1.09 
 

D23 -2.27 1.03 
 

D24 -3.58 0.96 
 

D25 -0.20 0.98 
 

D30 1.90 1.19 * 

D31 1.76 1.01 
 

D32 0.29 1.18 
 

D33 -0.47 1.09 
 

D34 1.01 0.99 
 

D35 -0.47 0.89 
 

D36 -0.74 0.94 
 

D40 1.43 1.03 
 

D41 0.60 0.90 
 

D42 -1.01 0.99 
 

D43 -0.39 0.85 
 

D44 -0.24 0.95 
 

D45 -1.58 0.90 
 

Mobiliteit 

E10 0.69 0.92 
 

E11 0.17 1.01 
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Vraag Geschatte 

moeilijkheid 

Infit MSQ 

E12 -0.41 0.86 
 

E13 0.32 1.07 
 

E14 -0.72 0.90 
 

E15 -1.26 0.98 
 

E20 1.00 0.79 * 

E21 -0.51 0.88 
 

E22 0.03 0.85 
 

E23 0.55 1.03 
 

E24 -0.79 0.90 
 

E25 0.14 0.92 
 

E30 1.75 1.02 
 

E31 1.23 1.08 
 

E32 1.35 0.98 
 

E33 -0.83 1.01 
 

Vraag Geschatte 

moeilijkheid 

Infit MSQ 

E34 1.97 1.07 
 

E35 1.35 1.02 
 

E40 -1.82 1.00 
 

E41 -1.82 1.01 
 

E42 -1.76 1.04 
 

E43 -1.69 0.99 
 

E44 -1.69 0.87 
 

E45 -1.76 0.89 
 

E50 2.02 1.15 
 

E51 0.30 1.13 
 

E52 1.21 1.00 
 

E53 0.81 0.91 
 

E54 0.17 1.15 
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Bijlage 5  Cronbach’s alpha energie enquête 

 

Tabel 200 Cronbach's alpha voor een beleidsopties uit de VNG energie enquête 

 

Instrument Woningen Hernieuwbare 

energie 

Bedrijven Maatschappelijk 

vastgoed * 

Mobiliteit 

Totaal 0.86 0.84 0.75 0.80 0.85 

Beleidsvorming 0.74 0.71  0.61 0.72 

Communicatie 0.74 0.72 0.69 0.61 0.75 

Financieel 0.52 0.47 0.33 0.46 0.65 

Regelgeving 0.57 0.62 0.58 
 

0.64 

Alliantievorming 0.71 0.33 0.60 0.53 0.61 

* Bij maatschappelijk vastgoed zijn de vragen over inkoop ingedeeld onder alliantievorming 

 

Een Cronbach alpha groter dan 0.7 wordt gezien als statistisch betrouwbaar. 
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Bijlage 6  Mediatie analyse energiegebruik 
woningen 

 
Tabel 211 Resultaten mediatieanalyse voor beleid gericht op het energiegebruik in woningen 
(weergegeven als het percentage van het totale effect dat loopt via het beleid) 

 

 Beleid 

A1 A2 A3 A4 A5 

Energiegebruik woningen -0.04 ** 0.03 ** 0.04 ** -0.02 ** 0.02 ** 

      

Woningen      

aantal energielabels -5.9% -5.0% 48.7% 6.2% 9.3% 

woningen met 

stadsverwarming 0.4% ** 0.3% ** 0.8% ** 0.2% 0.1% 

woningen met bouwjaar 

tussen 1965 en 1985 -2.7% * -11.0% ** 

-18.1% 

** 4.5% ** -4.2% * 

koopwoningen 0.5% 0.1% -2.6% ** -0.5% * -0.7% * 

WOZ-waarde 0.3% 0.2% -0.1% 0.3% * -0.1% 

      

Bevolking      

maatschappelijke participatie -20.9% ** -10.0% ** -7.8% ** -13.6% ** -6.5% * 

tevredenheid groen 6.0% ** 6.0% ** 3.6% 15.1% ** 2.2% 

bevolkingsdichtheid 1.5% ** 0.7% * 1.6% ** 0.7% ** -0.1% 

gemiddeld inkomen -0.9% * -0.9% * -2.1% ** -1.2% ** -0.9% ** 

huishoudgrootte -2.8% -2.7% * -3.2% -0.8% -2.5% * 

aandeel hoogopgeleiden 9.3% ** 6.0% ** 6.0% ** 3.9% ** 4.5% ** 

aandeel vrouwen -0.2% 0.2% -1.4% 0.6% -0.1% 

aandeel ouderen 0.4% -1.2% * 0.9% 0.0% -0.8% 

niet Westerse allochtonen -2.7% 6.7% 16.9% -3.1% 5.4% 

Significantie: ‘**’ < 0.01, ‘*’ < 0.05 
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Bijlage 7  Totaal model hernieuwbare energie 

 

In de onderstaande tabellen staan de resultaten van de modellen voor 

hernieuwbare energie en windenergie waarin alle verklarende variabelen zijn 

opgenomen. 

 

Tabel 22 Resultaten totaal model hernieuwbare energie 

 

Variabele Regressie coëfficiënt  

 B β Significantie 

Woningen    

WOZ-waarde -1 -0.13 0.06 

meergezinswoningen -5 -0.20 0.10 

    

Bevolking    

maatschappelijke participatie -2 -0.05 0.42 

tevredenheid groen 3 0.07 0.17 

bevolkingsdichtheid 0 0.02 0.85 

aandeel vrouwen -516 -0.01 0.90 

huishoudgrootte -212 -0.12 0.33 

aandeel hoogopgeleiden 3 0.08 0.30 

aandeel ouderen -11 -0.10 0.43 

niet Westerse allochtonen 488800 0.17 0.05 

    

Overige kenmerken    

totaal landoppervlak 0 0.23 0.02 

gemiddelde windsnelheid 61 0.10 0.20 

energiegebruik verkeer 0 0.29 0.03 

banen in de landbouw 384 0.04 0.47 

    

Snijpunt 459   

Adjusted R2 (df)   0.19 (297) 

 
  



74 

Tabel 23 Resultaten totaal model windenergie 

 

Variabele 

Regressie 

coëfficiënt Significantie 

Woningen   

WOZ-waarde -0.01 0.60 

   

Bevolking   

maatschappelijke participatie -0.04 0.56 

tevredenheid groen -0.05 0.43 

aantal inwoners 2.4 10-6 0.81 

huishoudgrootte -1.15 0.79 

inkomen 0.05 0.88 

aandeel hoogopgeleiden 0.01 0.90 

aandeel ouderen -0.13 0.54 

niet Westerse allochtonen -2223 0.62 

   

Overige kenmerken   

totaal landoppervlak 3.1 10-5 0.71 

bebouwd oppervlak -0.05 0.35 

gemiddelde windsnelheid 3.34 < 0.01 

banen in de landbouw 3.65 0.79 

   

Snijpunt -11.6  

Χ2 (df) 164 (13) < 0.01 
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Bijlage 8  Berekening afstand tot voorzieningen 

 

De variabele afstand tot voorzieningen is een geaggregeerde variabele voor de 

afstand die wordt afgelegd om bepaalde voorzieningen te bereiken. Om de ver-

schillende voorzieningen te kunnen aggregeren zijn de afstanden tot voorzie-

ningen (op buurtniveau, gegevens CBS 2013) gewogen op basis van de motieven 

voor dagelijkse verplaatsingen. In tabel 21 is een overzicht opgenomen van de 

gebruikte motieven en de voorzieningen die hier onder vallen. Van de verschil-

lende voorzieningen binnen een motief is de gemiddelde afstand genomen. 

 

Tabel 244 Overzicht motieven en voorzieningen 

 

Motief Voorzieningen 

Gezondheid Huisartsenpraktijk 

Apotheek 

Ziekenhuis 

Onderwijs Kinderdagverblijf 

Buitenschoolse opvang 

School 

Voortgezet onderwijs 

Winkels Supermarkt 

Overige dagelijkse levensmiddelen 

Warenhuis 

Uitgaan/ 

sport 

Café 

Cafetaria 

Restaurant 

Bibliotheek 

Zwembad 

Kunstijsbaan 

Podiumkunsten 

Bioscoop 

Sauna 

Zonnebank 

Attractie 

 

Voor het aantal verplaatsingen per dag is het aantal verplaatsingen met de auto 

genomen. Hiervoor zijn gegevens op provinciaal niveau uit de mobiliteitsmonitor 

(CBS, 2014) gebruikt (zie tabel 22).  
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Tabel 25 Gemiddeld aantal verplaatsingen per dag voor verschillende motieven (bron: CBS, 2014) 

 

Motieven Gezondheid Onderwijs Winkels Uitgaan / sport 

Nederland 0.04 0.01 0.18 0.13 

Groningen 0.04 0.02 0.2 0.13 

Friesland 0.04 0.02 0.16 0.12 

Drenthe 0.04 0 0.23 0.17 

Overijssel 0.04 0.02 0.18 0.12 

Flevoland 0.04 0 0.18 0.13 

Gelderland 0.04 0 0.19 0.14 

Utrecht 0.04 0 0.15 0.14 

Noord-Holland 0.03 0.01 0.14 0.11 

Zuid-Holland 0.03 0.01 0.16 0.13 

Zeeland 0.03 0.02 0.18 0.15 

Noord-Brabant 0.04 0.01 0.2 0.15 

Limburg 0.05 0 0.23 0.16 
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Bijlage 9  Totaal model energiegebruik verkeer 

 

In de onderstaande tabel staan de resultaten van het model voor energiegebruik 

verkeer waarin alle verklarende variabelen zijn opgenomen. 
 

Tabel 25 Resultaten totaal model energiegebruik verkeer 

 

Variabele Regressie coëfficiënt  

 B β Significantie 

Mobiliteit    

afstand tot hoofdverkeersweg -41.0 -0.04 0.08 

afstand tot treinstation 5.4 0.06 < 0.01 

werkgelegenheidsfunctie 1.9 0.07 0.02 

afstand tot werk -5.0 -0.04 0.17 

autobezit 18.7 0.06 0.24 

afstand voorzieningen 1.2 0.01 0.71 

    

Bevolking    

aantal inwoners 7.0 10-3 0.89 < 0.01 

aandeel ouderen -10.3 -0.05 0.28 

onvoldoende bewegen -4.8 -0.03 0.18 

gezinnen met kinderen -8.4 -0.07 0.28 

aandeel hoogopgeleiden 1.3 0.02 0.62 

maatschappelijke participatie -1.0 -0.02 0.85 

tevredenheid groen 0.2 0.00 0.88 

gemiddeld huishoudinkomen 4.3 0.02 0.62 

aandeel vrouwen -4.6 103 -0.05 0.29 

niet Westerse allochtonen -1.1 105 -0.02 0.59 

    

Snijpunt 2.3 103   

Adjusted R2 (df)   0.87 (353) 

 
 


