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De energievoorziening is wereldwijd nog 
altijd afhankelijk van CO2-producerende 

fossiele bronnen zoals olie, gas en 
steenkool. Veel landen waaronder 

Nederland hebben ambitieuze doelen en 
beleid ontwikkeld om de CO2-uitstoot tot 

nul te reduceren. Het energietransitie-
proces dat hiervoor nodig is, vraagt niet 

alleen om omvangrijke, technische 
innovaties in de productie en het gebruik 

van energie, maar ook om sociale en 
culturele veranderingen. 

De geschiedenis van kernenergie heeft 
ons geleerd dat weerstanden onder 
burgers de introductie van nieuwe energie-
systemen onmogelijk kunnen maken. Zelfs 
als experts vinden dat ze veilig, effectief 
en economisch zijn. De introducties van 
windturbines, schaliegas, CO2-opslag en 
biomassa stuitten op hardnekkige weer-
stand onder het publiek. Opvallend is dat 

ontwikkelaars, energiebedrijven en over-
heden deze weerstand regelmatig onder-
schatten. Ze verwachten vaak onterecht 
dat deze vanzelf wel weg zal ebben.

In de verkenning ‘Publieksreacties op 
energiesystemen, het perspectief van  
de burger, literatuurstudie’ uitgevoerd  
op verzoek van de Topsector Energie, 

Hoe reageren burgers op nieuwe 
energietechnologie?

Topsector Energie
De Topsector Energie versnelt de energietransitie naar een duurzaam,  
betrouwbaar, betaalbaar en veilig energiesysteem. In de Topsector Energie  
werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid actief samen aan drie agenda’s:

1. Innovatieagenda: het programmeren en ontwikkelen van projecten rond  
technologische en sociale innovaties op gebied van duurzame energie en 
energiebesparing;

2. Export-agenda: kansen creëren voor innovatieve Nederlandse bedrijven op 
buitenlandse markten;

3. Human Capital Agenda: het stimuleren van aanbod van voldoende geschoold 
personeel voor de toekomst door samenwerking tussen onderwijs en bedrijfs-
leven te agenderen en te faciliteren.  
Kijk voor meer informatie op www.topsectorenergie.nl.

http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-publieksreacties-energiesystemen-2014.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-publieksreacties-energiesystemen-2014.pdf
http://www.topsectorenergie.nl
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innovatieprogramma STEM, onderzoekt 
Cees Midden van Midden Research and 
Consultancy hoe mensen reageren op 
nieuwe energietechnologieën en welke 
factoren deze reacties beïn vloeden.  
Het gaat met name om burgers of 
om wonenden die op verschillende 
niveaus en verschillende manieren bij 
besluitvorming over energiesystemen 
betrokken kunnen raken. Dit document is 
een samenvatting van deze verkenning.

Samenwerking Topsector Energie en Maatschappij (STEM)
Het innovatieprogramma STEM is het onderdeel van de Topsector 
Energie dat door onderzoek en praktijkprojecten kennis en ervaring 
ontwikkelt om maatschappelijke, sociale of economische belemme-
ringen weg te nemen. Of liever nog, om deze te voor komen door bij 
de energietransactie uit te gaan van wensen en randvoorwaarden 
van alle (toekomstige) betrokkenen. En door bij de implementatie 
van innovaties, kennis te hebben van de reactiviteit van individuen 
en groepen. 
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Er zijn twee verschillende niveaus waar-
op burgers op (nieuwe) energiesystemen 

reageren: socio-politiek en lokaal.  
Bij socio-politieke acceptatie gaat het 

om acceptatie in algemene zin: is 
iemand voor of tegen bijvoorbeeld 

windenergie? Bij acceptatie op lokaal 
niveau gaat het om lokale energie-

systemen en projecten. Is iemand voor 
of tegen een windpark bij hem in de 

buurt? De fysieke nabijheid van installa-
ties is misschien wel het meest onder-

scheidende kenmerk van lokaal ten 
opzichte van socio-politiek. Mensen 

associëren deze installaties vaak met 
lawaai, stank, ruimtebeslag, visuele 

verstoring en veiligheidsrisico’s. Ook zijn 
ze bang voor onveiligheid en risico’s 

zoals dalende woningprijzen. 

Hoe vormen burgers hun 
acceptatieoordeel op lokaal niveau?
Op lokaal niveau baseren burgers  
hun oordeel niet alleen op technologie  
en systemen. Het heeft evenveel te 
maken met:

•	Psychologische aspecten. 
Acceptatieoordelen komen tot stand  
via het psychologisch samenspel van 
cognities, waarden en emoties, dat 
gevoed wordt door ervaringen, waar-
nemingen en informatie. Deze mentale 
processen bepalen in sterke mate 
welke componenten domineren en hoe 
een individu reageert op de omgeving. 
Onderzoek laat zien dat mensen afwe-
gingen maken, zoals tussen verwachte 
voordelen en nadelen.  

Dus nadelen kunnen gecompenseerd 
worden door voordelen. Er kunnen  
zich echter gevallen voordoen waarin  
compensatie niet kan optreden, bijvoor-
beeld als onveiligheid in het geding is. 

•	Vertrouwen. Vertrouwen in degenen die 
verantwoordelijk zijn, zoals projectont-
wikkelaars, industrie, bestuurders en 
beleidsmakers. Hier gaan we in de 
volgende paragraaf dieper op in.

Welke aspecten spelen een rol bij 
acceptatie?

‘De fysieke nabijheid van 
installaties is misschien wel 
het meest onderscheidende 
kenmerk van lokaal ten 
opzichte van socio-politiek.’
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•	Procedures. Procedures die tot beslis-
singen leiden en procedures rond 
operationele processen, klachten, 
storingen en ongevallen en op de 
financieel	economische	inrichting,	zoals	
eigendomsverhoudingen en opbrengst-
toewijzing. Burgers kunnen procedures 
eerlijk of oneerlijk vinden. Of vinden dat 
ze ergens geen zeggenschap over 
hebben.

•	Sociale processen. De vorming van 
acceptatieoordelen is grotendeels een 
sociaal proces. De interactie tussen 
betrokkenen is cruciaal voor het verloop 
van een innovatieproces. Oordelen van 
individuen komen niet alleen tot stand 
op basis van hun eigen mening, maar 
worden mede gevormd door hun 
sociale omgeving.

Interventies, die alleen gericht zijn op rationele informatiever-
werking van feitelijke gegevens, gaan voorbij aan emotionele - 
en waardencomponenten in de oordeelsvorming. Het negeren 
van emoties of ze afdoen als contraproductief leidt niet alleen 
tot onbegrip bij burgers, maar gaat ook voorbij aan het signaal 
dat emoties afgeven. Veel case studies suggereren dat met 
name	hierdoor	conflicten	verharden	en	stagnatie	optreedt.
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Het vorige hoofdstuk maakt duidelijk  
dat het simpelweg aanbieden van  

technisch/ wetenschappelijke informatie 
aan mensen met het doel ze van oordeel  

te doen veranderen, vaak vergeefs is.  
We gaan dan voorbij aan het feit dat 

burgers meer zijn dan passieve ontvan-
gers. Ze interpreteren kennis en vertalen 

die naar verwachte gevolgen voor hen-
zelf. Bijvoorbeeld geluids- en visuele 

hinder, risico’s voor gezondheid en 
veiligheid, de rechtvaardigheid van de 

verdeling van voor- en nadelen of de 
gevolgde procedures in het 

beslissingsproces.

Enkele onderwerpen die in de energie-
literatuur steeds terugkomen als belang-
rijk om acceptatieoordelen van burgers  
te begrijpen, zijn: het ‘publiek goed’-
karakter van onze energievoorziening, 
veiligheid (en daarmee samenhangend 
een gebrek aan communicatie), vertrou-
wen en wel of geen burgerparticipatie. 

Publiek goed 
De belangrijkste drijfveer van energie-
transities in het verleden was de creatie 
van waarde voor consumenten en gebrui-
kers (zie ook 1.5 in de verkenning).  
De stoommachine en steenkool als 
brandstof maakten de ontwikkeling 
mogelijk van de spoorwegen. De verbran-
dingsmotor en benzine realiseerden de 
enorme ontwikkeling van de individuele 
mobiliteit. De komst van elektriciteit 
creëerde licht, comfort en gemak in 
huishoudens en bedrijven. De drijvende 

factor van nu is klimaatverandering. 
Hierbij is niet direct sprake van persoonlijk 
voordeel, maar veel meer van een publiek 
goed. Dit bemoeilijkt de (markt)acceptatie. 
Burgers wordt soms zelf gevraagd te 
investeren in duurzame energie, terwijl ze 
de voordelen niet direct en persoonlijk 
ervaren. Dit leidt er niet alleen toe dat 
duurzame systemen minder snel in de 
markt worden geadopteerd. Het leidt ook 
tot afremming van het innovatieproces die 
ten grondslag ligt aan deze nieuwe 
technologieën.

Belangrijke oorzaken van 
acceptatieproblemen

‘Burgers wordt soms zelf 
gevraagd te investeren in 
duurzame energie, terwijl ze 
de voordelen niet direct en 
persoonlijk ervaren.’

http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-publieksreacties-energiesystemen-2014.pdf
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NIMBY
Verzet tegen een publiek goed (lees: nieuwe duurzame energieprojecten) is vaak 
afwezig of gering op socio-politiek niveau, maar heftig op lokaal niveau. Dit soort 
verzet wordt aangeduid met NIMBY (Not in My BackYard). NIMBY wordt door 
diverse	wetenschappers	echter	als	een	simplificerend	en	misleidend	concept	
gezien (zie ook hoofdstuk 1.5 in de ‘Publieksreacties op energiesystemen, het 
perspectief van de burger, literatuurstudie’). Het gaat voorbij aan de complexiteit 
van beleidsproblemen die zich op lokaal niveau kunnen voordoen. Het is verleidelijk 
om weigerachtig gedrag van burgers en lokale bestuurders als NIMBY te benoe-
men en ze te beschuldigen van egoïstisch gedrag of een gebrek aan steun voor 
duurzaamheidsbeleid of milieubesef. Er komt echter veel meer bij kijken, zoals:

•	wantrouwen tegen projectontwikkelaars; 
•	sterke bezorgdheid over projectrisico’s; 
•	beperkte informatie over de projectuitvoering, de risico’s en de voordelen; 
•	hoogoplopende	emoties	in	het	conflict.

Structurele ingrepen die NIMBY-isme kunnen bestrijden zijn onder meer:  
het veranderen van de verdeling van kosten en opbrengsten (bijvoorbeeld via  
de introductie van beloning voor coöperatie en straf voor egoïstisch gedrag);  
het verminderen van vrije toegang tot het publiek goed of de introductie van  
een externe actor, die beslissingen kan reguleren of coördinerende acties kan  
uitvoeren. Tenslotte kan het ondersteunen van groepsleden via informatie helpen.

Veiligheid
Veiligheid is een primaire waarde en 
bedreiging roept emoties op bij burgers 
(zie ook hoofdstuk 1.6 in de verkenning). 
Dit geldt in het bijzonder als de risico’s 
onbekend en onzeker zijn. In het verleden 
heeft dit al vele beslissingen beïnvloed. 
Zoals over kernenergie, radioactief afval, 
CO2 -opslag, windenergie, steenkool,  
LPG aanlanding, oliewinning en transport 
en recentelijk schaliegas. Voor de accep-
tatie van nieuwe technologieën is het niet 
genoeg dat experts zeggen dat het risico 
aanvaardbaar is. Het publiek moet het 
hier mee eens zijn. Daarom is goede 
communicatie een onontbeerlijk onder-
deel. Risicocommunicatie moet met zorg 
plaatsvinden,	zodat	mogelijke	conflicten	
over veiligheid en gezondheidseffecten 
kunnen worden geadresseerd op het 
niveau	waarop	het	conflict	zich	bevindt.	
En risicocommunicatie moet rekening 
houden met risicopercepties, saillante 
waardenpatronen, dominante risico-
culturen en diverse doelgroepen, en met 
een voor iedereen verschillende capaciteit 
tot het verwerken van informatie.

http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-publieksreacties-energiesystemen-2014.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-publieksreacties-energiesystemen-2014.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-publieksreacties-energiesystemen-2014.pdf
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Vertrouwen
Technologieën worden steeds ingewikkel-
der en de gevolgen voor de samenleving 
zijn omvangrijk en tegelijkertijd vaak 
moeilijk in te schatten en te overzien qua 
plaats,	tijd	en	omvang.	Specifieke	infor-
matie, bijvoorbeeld over risico’s, is dik-
wijls onvoldoende voorhanden of niet 
toegankelijk, zeker zonder substantiële  

 
investering in tijd en moeite. Veel burgers 
ontberen de motivatie of competentie om 
hier tijd en moeite in te steken. 
Vertrouwen stelt mensen in staat om het 
bewaken van veiligheid en gezondheid 
over te laten aan anderen en helpt ze om 
kennistekort te compenseren en beslissin-
gen te nemen of te accepteren.

‘Vertrouwen stelt mensen in 
staat om het bewaken van 
veiligheid en gezondheid 
over te laten aan anderen  
en helpt ze om kennistekort 
te compenseren en beslis-
singen te nemen of te 
accepteren.’
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Wat is vertrouwen?
Het begrip vertrouwen is eigenlijk opgebouwd uit twee 
soorten. Relationeel vertrouwen is een intuïtief, gevoels-
matig proces dat mensen in staat stelt om risicovolle 
beslissingen over te laten aan andere personen of organi-
saties. Bij calculatief vertrouwen laat iemand taken en 
keuzes aan anderen over op basis van kennis en ervaring 
uit het verleden en door beperkende condities in de 
toekomst. In het algemeen geldt dat relationeel vertrou-
wen van meer doorslaggevend belang is dan calculatief 
vertrouwen. Calculatief vertrouwen en relationeel vertrou-
wen kunnen beide optreden, maar naarmate minder 
kennis en ervaring beschikbaar is, neemt het belang van 
relationeel vertrouwen toe.

Vertrouwen wordt over het algemeen bij innovatieprojec-
ten op lokaal niveau als een cruciale factor gezien.  
De reactie van burgers op een project of technologie kan 
gebaseerd zijn op vertrouwen in de betrokken actoren, 
met name als er sprake is van onzekerheid en gebrek aan 
informatie. Omgekeerd kan wantrouwen NIMBY-isme 
bevorderen en participatie en acceptatie onmogelijk 
maken. Het informeren van burgers kan ook zeer moeilijk 
zijn als ze de bron niet vertrouwen. 

Uit onderzoek blijkt dat je geen vertrouwen opbouwt met simpele 
marketing en pr, of door te hameren op veiligheid van een ener-
giesysteem in brochures of andere uitingen. Ook het organiseren 
van voorlichtingsbijeenkomsten roept eerder wantrouwen dan 
vertrouwen op. Vertrouwen is een impliciet proces dat opge-
bouwd wordt door positieve ervaringen van vertrouwenswaardig-
heid op basis van verwachte zorgzaamheid en een open houding 
om te luisteren naar de vragen en twijfels van burgers.

Om beleid te richten op het creëren en behouden van vertrouwen 
zijn monitoring instrumenten noodzakelijk. Er wordt wel veel 
onderzocht, maar de eenvoudige expliciete vragen naar vertrou-
wen in actoren, die in veel enquêtes te vinden zijn, voldoen niet. 
Dat komt omdat ze slecht aansluiten bij de emotionele, intuïtieve 
kern. Er is veel te winnen bij de ontwikkeling van betrouwbare en 
valide monitoring instrumenten die mogelijke knelpunten kunnen 
registreren en die ook inzetbaar zijn bij locatiekeuze trajecten en 
implementatieprocessen.
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Publieksparticipatie: wel of niet nuttig in acceptatieproces?
In de traditionele aanpak van energie-innovaties komt de burger weinig in beeld. 
Dit gebeurt vaak pas bij de introductie wanneer informatievoorziening en voorlich-
ting op gang komen. Voorstanders van publieksparticipatie veronderstellen dat 
burgers niet slechts passieve ontvangers zijn van wetenschappelijke informatie, 
maar een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming bij innovatie. 
Participatie kan projectmanagers en beleidmakers op verschillende manieren 
ondersteunen:

•	aanleveren van gegevens of anekdotische informatie;
•	geven van achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over ervaringen met een  

risicodragende technologie;
•	helpen bij het afwegen van kosten en baten om de acceptatiegraad te 

vergroten;
•	geven van feedback op kwesties van verdelende rechtvaardigheid;
•	geloofwaardiger maken van besluitvorming door te participeren in het  

formuleren van uitkomsten van het proces.

Participatie heeft echter ook beperkingen. Het blijft moeilijk voor het publiek  
om voor- en nadelen van voorstellen in te kunnen schatten. Het gaat vaak om  
complexe materie die moeilijk te begrijpen is, ondanks goede communicatie. 
Daarom moet een afbakening worden gemaakt ten aanzien van participatie.  
Wil je iedereen bereiken, een deel ervan of alleen degenen die direct geraakt 
worden? Dit hangt mede af van onderwerp en belangen. Burgers zijn niet alleen 
positief of negatief, de mate van betrokkenheid en participatiebereidheid zal  
sterk variëren van zeer geëngageerd tot niet. Tenslotte, participatie leidt niet 
automatisch tot acceptatie: verwerping kan gebeuren of alleen conditionele of 
beperkte goedkeuring. 
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Duurzame energiebronnen worden in 
Europa in het algemeen op socio-politiek 

niveau positief beoordeeld. Zonne-
energie is de meest populaire bron, 

gevolgd door windenergie, waterkracht, 
en biomassa. Tegenover fossiele brand-
stoffen zoals gas, maar vooral aardolie, 
kolen en kernenergie staat men minder 

positief. Hetzelfde geldt voor Nederland. 
In een recente studie (bureau Veldkamp, 

2013) blijkt dat er veel steun is voor 
energie op basis van zon- wind- en 

waterkracht. De bio-oplossingen komen 
bij energieopwekking en autobrandstof-

fen op de tweede plaats, maar worden 
boven de fossiele alternatieven 

verkozen.

Duurzaam versus fossiel
Zowel Europese als Nederlandse burgers lijken dus het belang te zien van duur-
zame energie en de nadelen van de fossiele bronnen. Ook in de context van 
CO2-emissies en klimaatrisico’s. Verder valt op dat in Europa de zekerstelling van 
de energievoorziening een belangrijk onderwerp is geworden. De problemen met 
Russische gaslevering en de onrust in het Midden-Oosten zijn daar ongetwijfeld 
debet aan. In Nederland is de bezorgdheid over beschikbaarheid overigens 
relatief laag.

Op lokaal niveau is het beeld echter 
anders. De literatuur bevat veel studies 
waarin implementatieprocessen rondom 
duurzame energie worden geanalyseerd. 
Het gaat in het merendeel van de studies 
om windenergie, een beperkt aantal over 
opslag van CO2 onder de grond en bio-
massa, terwijl er maar weinig onderzoek  
is gedaan naar zonnepanelen en geo-
thermische energie. Zowel windenergie, 

biomassa als opslag van CO2 worden op 
lokaal niveau kritisch bekeken vanwege 
de negatieve gevolgen voor landschap  
en veiligheid en omdat de economisch 
voordelen en ‘quality of life’-effecten zeer 
wisselend worden beoordeeld. Percepties 
van lokale effecten lijken een sterkere rol 
te spelen dan effecten op nationaal 
niveau.

Hoe oordelen wij over 
energiebronnen?
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Een onderzoek in de VS naar schaliegas leert dat burgers 
niet vertrouwen op beschikbare informatie van lokale 
overheden. Ze willen meer informatie en dan met name 
van onafhankelijke bronnen zoals milieuorganisaties. 
Bovendien wil men extra veiligheidsonderzoek en de 
voordelen voor het collectief belang zekerstellen door 
aanvullende regulering.

Bij windprojecten geldt wel dat kleinere 
projecten doorgaans op minder weer-
stand kunnen rekenen. Uitzondering 
vormt ook zonne-energie. Er is een grote 
adoptie door particuliere consumenten 
van deze techniek en er is een duidelijke 
toename van lokale coöperaties waarin 
burgers gezamenlijk participeren. In het 
algemeen zijn ook de reacties op water-
stof (en in mindere mate biomassa) nog 
redelijk positief. Dat heeft er ook mee te 
maken dat het gebruik van waterstof als 
energiedrager nog in een redelijk experi-
menteel stadium is. Door het lage kennis-
niveau en beperkte ervaring mag veron-
dersteld worden dat attitudes nog fragiel 
zijn en gemakkelijk kunnen veranderen, 
bijvoorbeeld door een ongeval of andere 
in het oog lopende informatie.
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In dit afsluitende hoofdstuk hebben we de zes belangrijke 
conclusies en aanbevelingen nog even kort op een rijtje gezet:

1. Acceptatieoordelen zijn complex van aard en worden beïn-
vloed door diverse factoren. Analyse en het meetbaar maken 
van de afzonderlijke dimensies en factoren van publieksoorde-
len over energiesystemen kunnen de kwaliteit en het nut van 
peilingen verbeteren.

2. Bezorgdheid van burgers over veiligheid doet andere argu-
menten verbleken. Ook directe effecten, zoals lawaai, stank en 
visuele hinder roepen negatieve emoties op, die weinig ruimte 
laten voor tolerantie of compensatie. Door deze effecten 
ontstaan emoties, die versterkt worden als bezorgdheid 
hierover niet wordt gehoord. Om deze bezorgdheid weg te 
nemen is de dialoog aangaan de beste oplossing. 
Waardenconflicten,	onzekerheden	en	onrechtvaardigheden	
kunnen hier geagendeerd en verhelderd worden en waar nodig 
ook tot aanpassingen leiden.

3. Zonder vertrouwen zijn projecten niet uitvoerbaar. De rol van 
vertrouwen in degenen die betrokken zijn bij een project is een 
kernfactor. Met name in projecten die moeilijk te structureren 
zijn en onzekerheden bevatten. Wantrouwen leidt tot stagnatie 
en	conflict.	Vertrouwen	kan	snel	worden	afgebroken	en	herstel	
kan zeer moeilijk zijn. Het is zeer belangrijk dat beleidsmakers 
daarom aangrijpingspunten krijgen om vertrouwen op te 
bouwen, in stand te houden en te monitoren.

Aanbevelingen en geleerde lessen

‘Om bezorgdheid weg te 
nemen is de dialoog aangaan 
de beste oplossing.’
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4. De rol van informatie en communicatie is cruciaal, bijvoor-
beeld bij locatiekeuzetrajecten. De belangrijkste vier principes 
voor een effectieve communicatie met burgers over veilig-
heidsrisico’s zijn:

a. Betrek burgers bij beslissingen die hen raken en accepteer 
ze als een legitieme partner;

b. Maak de doelen van de communicatie expliciet en sluit ze 
aan op de aard van de problematiek en het niveau waarop 
het	conflict	zich	afspeelt.	Stem	boodschap	en	vormgeving	
daarbij zorgvuldig af op de doelgroep(en);

c. Zorg dat er een luisterend oor is voor de zorgen van de 
burger. De burger verbeeldt en beoordeelt risico’s anders 
dan een expert, dus vermijdt aannames over wat mensen 
weten, denken en willen; 

d. Creëer vertrouwen en geloofwaardigheid en benadruk dat 
risicocommunicatie eerlijk, direct en open is. Dit houdt in 
dat er ruimte is om onzekerheden in data of fouten te 
erkennen, dat onbeantwoorde twijfels nader onderzocht 
worden, dat eerder meer dan minder informatie wordt 
gedeeld; dat worst-case schattingen besproken kunnen 
worden; en dat kritiekpunten van andere informatiebronnen 
besproken worden.

5. Burgerparticipatie is van groot belang om projecten te kunnen 
uitvoeren. Door grondige evaluatie van dergelijke trajecten 
kunnen we leren hoe we participatie effectief kunnen inzetten. 
Burgerparticipatie kan ook in de vorm van burgerinitiatieven 
zoals met lokale wind- en zonne-energieprojecten. Inzicht in 
de drijvende krachten, succesfactoren en barrières ervan kan 
de verspreiding van dit soort projecten bevorderen.

6. Evaluatieonderzoek is van groot belang voor het lerend ver-
mogen van beleidsmakers en andere betrokken actoren. 
Evaluatieonderzoek is nu vaak onvoldoende voorbereid en 
onvoldoende gebudgetteerd. 

Daarmee samenhangend: We zouden beter op implementatie-
problemen kunnen anticiperen door in een vroeg stadium een 
(pre-)assessment uit te voeren van mogelijke acceptatieknel-
punten.  

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze verkenning ‘Publieksreacties 
op energiesystemen, het perspectief van de burger, 
literatuurstudie’? Of over de verkenningen ‘De toepassing 
van duurzame energie in het huishouden’ en 
‘Betrokkenheid van eindgebruikers van duurzame energie 
in het MKB’? Ga dan naar de verkenningen of neem 
contact op met Marco Kolkman: marco.kolkman@rvo.nl.

http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-publieksreacties-energiesystemen-2014.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-publieksreacties-energiesystemen-2014.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-publieksreacties-energiesystemen-2014.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-van-de-toepassing-van-duurzame-energie-in-het-huishouden.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2013/10/Quickscan-van-de-toepassing-van-duurzame-energie-in-het-huishouden.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2015/08/Rapportage-Duurzame-energiebronnen-en-MKB.pdf
http://topsectorenergie.nl/wp-content/uploads/2015/08/Rapportage-Duurzame-energiebronnen-en-MKB.pdf
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