DENK MEE MET MITROS
Uitkomsten onderzoek ‘Zonnepanelen’.
Mitros en HuurdersNetwerkMitros zijn benieuwd of er interesse is in het gebruik van
zonnepanelen. Met zonnepanelen kunnen huurders profiteren van goedkopere,
zelfopgewekte stroom. We peilden de interesse bij de deelnemers aan het Huurderspanel en
stelden hen een aantal vragen.
Aan het onderzoek deden 500 panelleden mee (41% respons).
In deze samenvatting vindt u de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek terug.

Aanbod zonnepanelen: wat houdt het in?
Mitros denkt erover om zonnepanelen aan te beiden met de volgende uitgangspunten:
-

Er worden zonnepanelen op het dak geplaatst
Door de goedkopere stroom bespaart de huurder gemiddeld 10 euro per maand op de
stroomkosten
Mitros zorgt voor het plaatsen en het onderhoud van de panelen; de huurder heeft hier
geen omkijken naar
De kosten en de risico’s hiervan zijn voor Mitros

Wie heeft interesse?
We vroegen de deelnemers hoe waarschijnlijk het is dat zij op het aanbod in gaan wanneer
zij het aanbod zouden krijgen. Uit de antwoorden blijkt dat er veel interesse is. 80% zou (zeer)
waarschijnlijk geinteresseerd zijn.

De belangrijkste redenen waarom men interesse heeft:
-

Het bespaart op de stroomkosten
Het is milieuvriendelijk

De deelnemers die geen interesse hebben, geven bijvoorbeeld aan dat hun dak hiervoor
niet geschikt is, dat zij gaan verhuizen of dat zij twijfels hebben over de opbrengst van de
zonnepanelen.

Wat als de besparing lager is?
We vroegen de deelnemers met interesse of zij bij een kleinere besparing nog geïnteresseerd
zouden zijn. De gemiddelde besparing op de stroomkosten is 10 euro per maand, maar wat
als de besparing lager is?
Van de groep geïnteresseerden heeft 82% ook bij een besparing van 5 euro per maand
interesse. Wanneer er geen besparing zou zijn, maar ook geen extra kosten (0 euro voordeel),
heeft 67% nog steeds interesse. Deze groep vindt het erg belangrijk dat het opwekken van
stroom met zonnepanelen het milieu spaart.

Wat als de besparing hoger is?
De deelnemers die geen interesse hebben of hierover twijfelen, hebben we gevraagd of zij
geïnteresseerd zouden zijn bij een hogere besparing. Uit de antwoorden blijkt dat 16%
sowieso niet op het aanbod in zou gaan. 25% heeft interesse bij een besparing van 15 euro
per maand en 18% bij een besparing van 20 euro per maand. De overige deelnemers willen
een nog hogere besparing zien. Zie de uitkomsten hieronder.

Met of zonder zonnepanelen?
Wanneer de deelnemers bij een verhuizing zouden kunnen kiezen tussen een huurwoning
met zonnepanelen en een zelfde huurwoning zonder zonnepanelen, kiest 85% voor de
woning die zonnepanelen heeft. Wederom wordt duidelijk dat dit komt door de
kostenbesparing en het sparen van het milieu. Verder heeft 12% geen voorkeur en kiest 2%
voor de woning zonder zonnepanelen.

Wat gaan Mitros en HuurdersNetwerkMitros met de uitkomsten van het onderzoek doen?
Voor Mitros en HNM was het onderzoek een eerste peiling. De uitkomsten laten zien dat er
onder huurders veel interesse is in zonnepanelen. Ook geven de uitkomsten inzicht in de
vragen, opvattingen en eventuele bezwaren die huurders hebben, als het gaat om het
zonnepanelen aanbod.
Gezien de grote interesse gaat Mitros door met het ontwikkelen van een aanbod voor
zonnepanelen. Het duurt nog wel een paar maanden voordat dit aanbod helemaal klaar is.
Voor de zomer van 2017 willen we aan een eerste groep huurders een aanbod kunnen doen.
Als dit goed verloopt, gaan we hiermee door en bieden we het meer huurders aan.
We bedanken iedereen voor de deelname aan het onderzoek en wensen u hele fijne
feestdagen en een voorspoedig 2017. In het nieuwe jaar rekenen we graag weer op uw
deelname aan de onderzoeken van het Huurderspanel Mitros.
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