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Gebruikte definities

Nederland staat aan de vooravond van het uitbouwen van
ontwikkelingen in de geothermie. Een grotere interesse in de
toepassingen van geothermie valt op te maken uit onder andere
allerlei aanvragen voor opsporingsvergunningen om mogelijk
geschikte locaties voor de toepassing van aardwarmte te verkennen.

Geothermie /aardwarmte

Geothermie, ook bekend als aardwarmte, is het gebruik van lokale
duurzame warmte uit water in de ondergrond voor de verwarming van
huizen, kantoren, glastuinbouw en industrie.
Op dit moment is er onvoldoende bekend over de kennis en houding
van burgers ten aanzien van aardwarmte. Wat weten burgers over
aardwarmte, kennen zij de voor- en nadelen, hoe staan ze er
tegenover, willen zij geïnformeerd worden over aardwarmte en zo ja
op welke manier willen ze geïnformeerd worden?
Met dit onderzoek wil het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK) de communicatie met burgers over aardwarmte
verbeteren (of optimaliseren).

Geothermie, ook bekend als aardwarmte, is het gebruik van lokale
duurzame warmte uit water dat in de ondergrond zit, voor de
verwarming van huizen, kantoren, kassen en industrie. Dit kan alleen
worden toegepast indien er een warmtenet ligt in de wijk én er
voldoende warmtevraag is vanuit woonwijken (meer dan 1.000
woningen), glastuinbouwbedrijven of industrie.
Warmtenet
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor
warm water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om huizen en
gebouwen te verwarmen. Een warmtenet hoeft niet per se via
aardwarmte voorzien te worden van toevoer. Dat kan ook gebeuren via
overtollige warmte van afvalcentrales, energiecentrales of andere
industrie.

Het veldwerk van deze peiling heeft gelopen in de periode van 23 juli
tot en met 26 juli 2021.
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Samenvatting
▪ De begrippen aardwarmte en warmtenet zijn bij meer dan de helft van de Nederlanders tenminste enigszins bekend.
▪ Meer dan de helft van de Nederlanders is (zeer) positief over het gebruik van aardwarmte voor het verwarmen van
woningen.

▪ Ongeveer de helft van de Nederlanders vindt winning van aardwarmte in de eigen omgeving acceptabel.
▪ Er is specifiek gekeken naar verschillen tussen groepen waar wel (gemeente Den Haag en Westland) en waar geen
aardwarmte gewonnen wordt. Tussen deze groepen zijn geen significante verschillen gevonden.
▪ Ongeveer vier op de tien Nederlanders zijn ongerust over mogelijke gevolgen van aardwarmtewinning zoals bodemdaling,
verontreiniging en geluidsoverlast. Structureel een kwart van de Nederlanders geeft aan te weinig van de mogelijke
gevolgen te weten.
▪ Energie uit zon en in mindere mate uit wind worden beschouwd als de belangrijkste alternatieve vormen van duurzame
energieopwekking. Warmte uit biomassa wordt als minst aantrekkelijke alternatief beschouwd.
▪ Rijksoverheid moet vooral bewoners informeren en betrekken bij de realisatie van aardwarmte en de gevolgen voor milieu
en omgeving minimaliseren.
▪ Een minimale invloed op het milieu en eigen omgeving en een goede informatievoorziening zijn belangrijke
randvoorwaarden voor nieuwe aardwarmtewinningsprojecten.
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De begrippen aardwarmte en warmtenet zijn bij meer dan de helft van de
Nederlanders tenminste enigszins bekend
▪

Het begrip warmtenet is iets bekender dan het begrip aardwarmte.

Bekend met warmtenet

Bekendheid met aardwarmte

5%

Ja, ik ken het begrip
maar weet niet wat het
precies is

39%

Ja, ik ken het begrip en
weet wat het is

33%

40%

56%
Nee, ik ken het begrip
niet

Weet niet

27%

1%
Ja, ik ken het begrip

Bent u bekend met het begrip geothermie ofwel aardwarmte? Basis: n=1.156
Bent u bekend met het begrip warmtenet? Basis: n=1.156

Nee, ik ken het begrip niet

Weet niet

Noot: Bekendheid van beide begrippen is uitgevraagd voordat
er een definitie van de begrippen is getoond.
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Meer dan de helft van de Nederlanders is (zeer) positief over het gebruik van
aardwarmte voor het verwarmen van woningen
▪

Bijna twee derde van de Nederlanders (63%) vindt dat de Rijksoverheid ontwikkelingen van aardwarmte als warmtebron moet stimuleren.

Houding ten aanzien van aardwarmte voor woningverwarming

(zeer) positief

Moet de Rijksoverheid aardwarmte stimuleren?

58%
29%

neutraal

(zeer) negatief

weet niet

27%

63%

8%

6%

9%
Ja

Nee

Weet niet

Hoe staat u er tegenover dat uw woning wordt verwarmd met aardwarmte als daartoe mogelijkheden zijn? Basis: n=1.156
Vindt u dat de ontwikkelingen van aardwarmte als warmtebron gestimuleerd moet worden door de Rijksoverheid? Basis: n=1.156
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Ongeveer de helft van de Nederlanders vindt winning van aardwarmte in de
eigen omgeving acceptabel
▪

Ongeveer een kwart van de Nederlanders (25%) geeft aan hier geen mening over te hebben. Een op de tien Nederlanders (10%) geeft aan
onder bepaalde omstandigheden dit acceptabel te vinden.

Mening ten aanzien van winning van aardwarmte in de eigen omgeving
Ik vind dat wel acceptabel

Ik vind dat wel acceptabel, maar
niet in mijn buurt

52%

6%

Ik vind dat in bepaalde
omstandigheden acceptabel,
namelijk...
Ik vind dat niet acceptabel

10%

Als het maar geen schade toebrengt aan de huidige
leefomstandigheden en -omgeving

7%

Ik heb geen mening

25%

Wat is uw mening over de winning van warmte uit de ondergrond in uw omgeving? Basis: n=1.156
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Ongeveer vier op de tien Nederlanders zijn ongerust over mogelijke gevolgen
van aardwarmtewinning zoals bodemdaling, verontreiniging en geluidsoverlast
▪

Structureel een kwart van de Nederlanders geeft aan te weinig van de mogelijke gevolgen te weten.

Ongerust over mogelijke gevolgen
Een daling van de bodem van enkele millimeters

14%

29%

Risico’s op verontreiniging van grondwater in mijn omgeving

12%

Geluidsoverlast tijdens boorfase

11%

26%

Lekkage van stoffen aan de oppervlakte

12%

25%

Gezondheidsrisico’s

Incidenteel onderhoud

7%

5%

27%

27%

16%

Zeer ongerust

26%

9%

34%

9%

17%

39%
Redelijk ongerust

20%

27%

27%

14%
Redelijk gerust

23%

26%

9%

27%

34%

16%

8%

26%
Zeer gerust

Weet niet

In hoeverre bent u ongerust over één van de onderstaande gevolgen ten aanzien van aardwarmtewinning in uw regio? Basis: n=1.156
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Energie uit zon en in mindere mate uit wind worden beschouwd als de
belangrijkste alternatieve vormen van duurzame energieopwekking
▪

Warmte uit biomassa wordt als minst aantrekkelijke alternatief beschouwd.

Goede alternatieven van duurzame energie
Energie uit zon

70%

Energie uit wind

53%

Restwarmte uit bijvoorbeeld de industrie of afvalverbranding

37%

Waterstof

34%

Een individuele warmtepomp per huishouden

26%

Aquathermie, warmtewinning uit water
Warmte uit biomassa
Anders namelijk

Weet niet

14%

9%
Spontaan wordt door 7% ‘kernenergie’ als alternatief
genoemd.

8%
12%

Aardwarmte is één van de in te zetten warmtebronnen naar een duurzame energievoorziening, maar er zijn ook alternatieven. Wat is voor u een goed alternatief? Basis: n=1.156
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Rijksoverheid moet vooral bewoners informeren en betrekken bij de realisatie
van aardwarmte en de gevolgen voor milieu en omgeving minimaliseren
Verwachtingen van Rijksoverheid
Bewoners informeren en betrekken

56%

Het waarborgen dat de gevolgen voor milieu en omgeving minimaal zijn

55%

Duidelijke regels en voorwaarden stellen

51%

Zoveel mogelijk nieuwe projecten van aardwarmtewinning ondersteunen met
heldere wet- en regelgeving

27%

Zoveel mogelijk nieuwe projecten van aardwarmtewinning financieel ondersteunen

23%

Over zoveel mogelijk nieuwe projecten van aardwarmtewinning communiceren en
informatie geven
Gebieden aanwijzen waar grootschalige opwekking van duurzame energie kan
plaatsvinden

23%
20%

Zoveel mogelijk warmtenetten realiseren
Anders namelijk…
Ik heb geen verwachtingen

12%
3%
17%

Wat verwacht u van de Rijksoverheid bij de realisatie van aardwarmtewinning? Basis: n=1.156
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Een minimale invloed op het milieu en eigen omgeving en een goede
informatievoorziening zijn belangrijke randvoorwaarden voor nieuwe
aardwarmtewinningsprojecten
▪

Men wordt het liefst geïnformeerd per brief (53%), per e-mail nieuwsbrief (48%) of via een bewonersbijeenkomst (31%).

Manier om geïnformeerd te worden

Belangrijk rondom aardwarmtewinning
Weinig tot minimale druk op
milieu en omgeving
Goede informatievoorziening

55%

Duidelijk wettelijk kader voor
toestaan geothermie-project

36%

Verdeling voor- en nadelen

Weet niet

Per brief

56%

33%

14%

53%

Per e-mail nieuwsbrief

48%

Via een bewonersbijeenkomst

31%

Via sociale media (Facebook,
Twitter, Instagram
Anders namelijk…

13%

6%

Wat is voor u belangrijk rondom aardwarmtewinning? Basis: n=1.156)
Op welke manier zou u door de Rijksoverheid geïnformeerd willen worden over de ontwikkelingen op het gebied van aardwarmtewinning? Basis: n=1.156
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Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksspecificaties
Doelgroep
Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van Nederlanders van 18 jaar en ouder. Bij de steekproeftrekking is een extra
groep uit de gemeenten Den Haag en Westland aan de resultaten toegevoegd, omdat dit de enige gebieden zijn waar op dit moment aardwarmte
wordt gewonnen.
Steekproefbron
NIPObase consumentenpanel.

Respons
Er zijn 2.237 burgers uitgenodigd. In totaal hebben 1.156 personen deelgenomen. Dat is een respons van 52%. Er is specifiek gekeken naar
verschillen tussen groepen waar wel (gemeente Den Haag en Westland) en waar geen aardwarmte gewonnen wordt. Tussen deze groepen zijn geen
significante verschillen gevonden.

Online methode
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst (CAWI: computer assisted web interviewing). Respondenten ontvingen een e-mail
vanuit Kantar Nederland met daarin informatie over het onderzoek en een link naar de online vragenlijst.

Vragenlijst
De vragenlijst is in samenspraak met het ministerie van EZK opgesteld. De invulduur was gemiddeld 5 minuten.

Veldwerkperiode
Het veldwerk heeft gelopen van 23 juli tot en met 26 juli 2021.

12

