
73% van de respondenten vindt 
het belangrijk dat de gemeente Oss 
energieneutraal wordt.

Welke maatregelen hebben 
respondenten zelf al genomen, 
of zijn ze van plan te nemen?

HR++

www.ossschakeltdoor.nl

In de gemeente Oss hebben 667 inwoners meegedaan aan een 
onderzoek over energiebesparing. Het onderzoek is voldoende 
betrouwbaar, nauwkeurig en representatief op leeftijd en kern.  
Hier zie je de belangrijkste resultaten terug en lees je wat we met 
de onderzoeksresultaten gaan doen.

Resultaten onderzoek
energiebesparing

45% heeft zonnepanelen.
Over 5 jaar +16%

55% heeft volledig 
HR++ glas. 
Over 5 jaar +13%

87% gebruikt altijd 
of vaak LED-lampen. 
Over 5 jaar +7%

89% beperkt altijd of vaak 
het energieverbruik. 
Over 5 jaar +1%

8% heeft een duurzaam
verwarmingssysteem.
Over 5 jaar +9%

49% heeft volledige
vloerisolatie.
Over 5 jaar +7%

33% eet altijd of
vaak duurzaam.
Over 5 jaar +15%

45% reist altijd of
vaak duurzaam. 
Over 5 jaar +14%

63% heeft volledige
spouwmuur/
gevelisolatie.
Over 5 jaar +9%

81% gebruikt altijd of
vaak energiezuinige 
apparaten.
Over 5 jaar +10%

Wil je weten hoe je nog meer kunt doen? 
Oss Schakelt Door geeft je informatie, 
tips en inspiratie om energie en geld 
te (blijven) besparen. En je ziet welke 
partijen jou daarbij kunnen helpen.

60% heeft volledige
dakisolatie. 
Over 5 jaar +11%

17% vermijdt altijd het 
vliegtuig op vakantie. 
Over 5 jaar +0%



www.ossschakeltdoor.nl

De resultaten van het onderzoek laten zien dat we in de 
gemeente Oss op de goede weg zijn met het besparen 
van energie. Iets om trots op te zijn! Maar... er moet nog 
meer gebeuren. Laten we er samen voor gaan om in 2030 
11% energie te besparen. Hoe? Door nú met z’n allen ruim 
1% per jaar te besparen! Bijkomend voordeel: door te 
besparen houd je meer geld over voor andere dingen.  
En je draagt je steentje bij aan een goed leven voor 
volgende generaties.

Dankzij het onderzoek weten we wat jullie (gaan) doen op 
het gebied van energiebesparing en waar ondersteuning 
bij nodig is. Daar is Oss Schakelt door voor. In de grote 
hoeveelheid van duurzame initiatieven biedt dit platform 

jou overzicht, inzicht en advies. Je vindt er informatie, 
besparingstips en inspiratie om energie en geld te (blijven) 
besparen. En je ziet welke partijen jou daarbij kunnen 
helpen. We hebben elke maand een onderwerp waar je als 
inwoner van de gemeente Oss op een makkelijke manier 
aan mee kunt doen. Alleen of samen met je buurt. Ook zijn 
er leuke prijzen te winnen als je maandelijks meedoet aan 
de Challenge van Oss Schakelt Door en ons laat zien hoe jij 
energie bespaart.

Oss Schakelt Door! 
Jij toch ook?

Redenen 
verduurzamen 
woning?

Inwoners weten deze 
initiatieven steeds beter 
te vinden.

37% tot 51% is bekend met 
de initiatieven op het gebied 
van duurzaamheid: Brabant 
Woont Slim, Buurkracht, 
Duurzaamoss.nl, Energieco-
operatie Oss en Oss Schakelt 
door. 3% tot 13% heeft er 
contact mee gehad.

Er is ook nog
onzekerheid over de
terugverdientijd.

72% vindt energie-
zuinigheid belangrijk bij 
de koop van een huis 
en meer dan de helft is 
bereid er meer voor te 
betalen.

73% van de huurders
vindt energiezuinigheid
belangrijk bij het huren 
van een woning.

Ossenaren zijn bereid te 
investeren in de duurzaamheid 
van hun woning, maar lopen 
tegen de hoge kosten aan, 
zegt 60% van de respondenten.

Lagere energie-
rekening 81%

Goed voor
het milieu 65%

Top 3 ondersteuning waaraan behoefte is 
bij energiezuiniger maken van de woning

Subsidies/leningen

Informatie over alternatieven

Collectieve inkoopacties

42%

24%

24%

Met name Ossenaren jonger dan 65, met 
een eengezinswoning, woning gebouwd 
tussen 1951 en 1995 en/of een jaar 
geleden betrokken, laag energielabel of 
hoge verbruikskosten willen in grote 
energiebesparende maatregelen investeren. 


