Publieke raadpleging onder de inwoners van SintOedenrode over zonnepanelen.
9 april 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u thuis zonnepanelen?" antwoordt 49% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "1.1 Hoe tevreden bent u over de zonnepanelen?" antwoordt in totaal 95% van de
respondenten: "(zeer)tevreden". In totaal 0% van de respondenten antwoordt: "(zeer)ontevreden".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Zeer tevreden". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op vraag "1.2 Wat is voor u de reden dat u nog twijfelt om zonnepanelen aan te schaffen?"
antwoordt 84% van de respondenten: "Kosten investering".
Op vraag "1.2 Waarom heeft u (nog) geen zonnepanelen?" antwoordt 40% van de respondenten:
"Het is een te grote investering".
Op stelling "1.4 “Ik laat nu mijn ‘eigen’ zonnepanelen testen om gebreken van de installatie uit te
sluiten”" antwoordt in totaal 12% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 64% van de
respondenten antwoordt: "(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee
oneens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "1.5 Heeft deze brand invloed op uw besluit om zonnepanelen aan te schaffen?" antwoordt
80% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "1.5.1 Welke invloed heeft deze brand op uw besluit gehad?" antwoordt 100% van de
respondenten: "Ik win extra informatie in over de gevaren".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP MooiRooi, waarbij 186 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
1.1 Zonnepanelen
1 Heeft u thuis zonnepanelen?

(n=186)
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Op vraag "1 Heeft u thuis zonnepanelen?" antwoordt 49% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja

•

Nee

•
•
•

Ik woon op de Thorbeckestraat vast naast de 2 huizen waar onlangs brand is geweest
door zonnepanelen
Ik ben nu 85 jaar
Nieuw huis gekocht met zonnepanelen
Woon in benedenwoning van woonmei dus

4

Deze vraag is enkel gesteld aan de respondenten die op vraag 1 ‘Ja’ hebben geantwoord.

1.1 Hoe tevreden bent u over de zonnepanelen?
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Op vraag "1.1 Hoe tevreden bent u over de zonnepanelen?" antwoordt in totaal 95% van de
respondenten: "(zeer)tevreden". In totaal 0% van de respondenten antwoordt: "(zeer)ontevreden".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Zeer tevreden". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer
tevreden
Tevreden

•

Van Rooise ondernemer Teun van Sinten natuurlijk, solisplan.

•

Ik ben huurder van een van de andere vijftien woningen bij de Thorbeckestraat
en maak me na de brand toch wel zorgen. Nu tevreden, hiervoor zeer tevreden.
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Deze vraag is enkel gesteld aan de respondenten die op vraag 1 ‘Nee, maar overweeg ze aan te
schaffen’ hebben geantwoord.

1.2 Wat is voor u de reden dat u nog twijfelt om
zonnepanelen aan te schaffen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
90%

(n=37)

84%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
18%

20%
10%

2%

4%

Krijg geen vergunning

Veiligheid

0%
Kosten investering

Andere reden

Op vraag "1.2 Wat is voor u de reden dat u nog twijfelt om zonnepanelen aan te schaffen?"
antwoordt 84% van de respondenten: "Kosten investering".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beeld en rendement
Ben aan het bouwen
Enkele verkopers gehoord, allemaal verschillende verhalen. nog niet duidelijk wat goed is
Goeie plek zoeken
Nog aan het kijken waar we ze halen
Nog niet besloten welke leverancier
Of het de oplossing is
Verhuiswens
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Deze vraag is enkel gesteld aan de respondenten die op vraag 1 ‘Nee’ hebben geantwoord.

1.3 Waarom heeft u (nog) geen zonnepanelen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.3 Waarom heeft u (nog) geen zonnepanelen?" antwoordt 40% van de respondenten:
"Het is een te grote investering".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aankoop nieuwe woning
Appartementencomplex
Brandgevaar
Brandgevaarlijk
Gezien eigen leeftijd en leeftijd dakbedekking
Grote schaduw boom van buurman
Huis is geen eigendom.
Huurhuis
Huurhuis, er liggen wel zonnepanelen op het dak maar de opbrengst is voor Woonmeij
Ik woon bij mijn ouders, deze bepalen, in dit geval hebben wij geen zonnepanelen.
Moet worden overlegd in de vereniging voor huiseigenaren
Nieuwbouwhuis, voldoet aan andere normen
Onduidelijk hoe ze t.z.t worden afgevoerd als ze "versleten" zijn
Past niet.dak te klein
Schadelijk bij de afvoer van de pane[en
Verhuizing
Vertrouwen in product kwaliteit is niet groot genoeg.
Wacht nog even tot het allemaal veiliger is. Hoor te veel over brandgevaar.
Wil verhuizen en dan wel zonnepanelen
Woon in benedenverdieping van woonmei

Toelichting
•

Op moment dat de dakbedekking aan vervanging toe is, dan ook de dakisolatie aanpassen aan
de dan geldende normen.
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Afgelopen zondag woedde een brand bij twee woningen aan de Thorbeckestraat. De brand is
zeer waarschijnlijk ontstaan door een defect aan zonnepanelen van één van de twee huizen.
De andere vijftien woningen zijn uitgerust met dezelfde panelen. Woningbouworganisatie
Woonmeij neemt voorzorgsmaatregelen en sluit alle zonnepanelen af tot onderzoek is
gedaan om eventuele gebreken in de installatie uit te sluiten.
Deze vraag is enkel gesteld aan de respondenten die op vraag 1 ‘Ja’ hebben geantwoord.

1.4 “Ik laat nu mijn ‘eigen’ zonnepanelen testen om gebreken
van de installatie uit te sluiten”
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Op stelling "1.4 “Ik laat nu mijn ‘eigen’ zonnepanelen testen om gebreken van de installatie uit te
sluiten”" antwoordt in totaal 12% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 64% van de
respondenten antwoordt: "(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee
oneens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens
Mee
oneens

•

Di

•

De panelen liggen er al heel lang, waren om te beginnen al van prima kwaliteit en
worden goed bijgehouden, dus extra testen is onnodig.
Wij hebben de zonnepanelen niet 'in het dak' zitten, maar een stukje erbovenop.
Er is dus voldoende ventilatie om oververhitting te voorkomen.
Wij hebben geen panelen die geïntegreerd zijn in de pannen.

•
•
Zeer mee
oneens

•
•

•

1 incident. Voor mij onvoldoende aanleiding
Er ontbreekt wat in je toelichting. Er had bij moeten staan dat de panelen
verzonken lagen in het dak waardoor ze onvoldoende koelen. Uit onderzoek is
gebleken dat de meeste dakbranden ontstaan bij deze methode van montage! Dus
geen elektrisch defect maar ondeskundig ontwerp van de ontwerpers van de
daken. Voorkom onnodige onrust bij mensen die al zonnepanelen op hun dak
hebben en zorg voor vollediger informatie!!!
Mijn man heeft ze zelf gelegd en aan gesloten
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•

Mijn panelen en installatie worden 24 uur per dag gecontroleerd vanaf het
begin.Niemand anders hoeft mijn systeem te gaan controleren en zo voor
onwetende,niet technische mensen op te lichten met een verhaal dat er helaas
iets niet optimaal of goed is,dus reparatiekosten eraan komen. (APK keuringen bij
veel garages.)
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Afgelopen zondag woedde een brand bij twee woningen aan de Thorbeckestraat. De brand is
zeer waarschijnlijk ontstaan door een defect aan zonnepanelen van één van de twee huizen.
De andere vijftien woningen zijn uitgerust met dezelfde panelen. Woningbouworganisatie
Woonmeij neemt voorzorgsmaatregelen en sluit alle zonnepanelen af tot onderzoek is
gedaan om eventuele gebreken in de installatie uit te sluiten.
Deze vraag is enkel gesteld aan de respondenten die op vraag 1 ‘Nee, maar overweeg ze aan te
schaffen’ hebben geantwoord.

1.5 Heeft deze brand invloed op uw besluit om zonnepanelen
aan te schaffen?
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Op vraag "1.5 Heeft deze brand invloed op uw besluit om zonnepanelen aan te schaffen?" antwoordt
80% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Nee

•

Er liggen er al zoveel en daar hoor je niks van. En je kunt nou eenmaal niet alles uitsluit.
Er zijn dagelijks schoorsteen branden, en toch blijven we kachels stoken.
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Deze vraag is enkel gesteld aan de respondenten die op vraag 1.5 ‘Ja’ hebben geantwoord.

1.5.1 Welke invloed heeft deze brand op uw besluit gehad?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1.5.1 Welke invloed heeft deze brand op uw besluit gehad?” antwoordt 100% van de
respondenten: “Ik win extra informatie in over de gevaren”.
Let op! Laag aantal respondenten
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiRooi
Zonnepanelen
29 maart 2019 tot 06 april 2019
186
7,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
9 april 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 7,2%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 7,2%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.1 Methodiek
o
o
o

In overleg met DeMooiRooiKrant zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 29 maart 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 4 april 2019.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipMooiRooi
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
MooiRooi.nl en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Sint-Oedenrode
vergroten. Via het panel TipMooiRooi.nl kunnen alle inwoners van Sint-Oedenrode hun mening
kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipmooirooi.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipMooiRooi.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor raadplegingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipMooiRooi.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Burgerinitiatieven’, ‘Vuurwerk en vuurwerkverbod’ en
‘Wonen’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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