Gasloos Nederland
De aanhoudende aardbevingen in Groningen vragen om de gaskraan verder dicht te draaien.

5 ‘De veiligheid in het gaswinningsgebied is belangrijker dan
de inkomsten’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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67% is het (zeer) eens met stelling 5 ‘De veiligheid in het gaswinningsgebied is belangrijker dan de
inkomsten’, 9% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (38%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Schandalig hoe dat is geggaan en nog gaat
Dan maar geen gas

Mee eens



Er moet beter en sneller vergegaan op duurzame energie. Dit hoeft niet per-sé door
(semi-) overheidsinstanties worden gereguleerd. Als de privé-aanschaf voor
bijvoorbeeld zonnepanelen goedkoper wordt, zal de bevolking deze overstap sneller
gaan maken. De overheid zal dit wel kunnen stimuleren bij bedrijven en
EnergieLeveranciers.
Misschien zou het raadzaam zijn om nu al naar een alternatief te zoeken.


Neutraal




We zullen gas moeten hebben.
Ze hadden allang een oplossing moeten bedenken zodat beide gewaarborgd konden
worden
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6 ‘Ik ben bereid om meer geld te betalen voor gas uit het
buitenland?’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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38% is het (zeer) oneens met stelling 6 ‘Ik ben bereid om meer geld te betalen voor gas uit het
buitenland?’, 26% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (35%).

Toelichting
Mee eens
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oneens
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Weet niet



Maar dan wel voor gas
Maar niet voor graaiers
Meer subsidie geven op gasvervangende producten zoals luchtpomp
Ik denk voor dat je deze vraag kunt beantwoorden men moet weten hoeveel de
consument meer moet gaan betalen. Het moet voor iedereen betaalbaar blijven.
Zelf maken wij gebruik van aardwarmte.
Ik ben al blij als ik gas licht elke maand kan betalen!
In ieder dorp en straat kan warmte pompen worden neergezet. Het zou jouw huis
maar wezen wat in de vernieling gaat waarvoor andere warmpjes erbij zitten
Hypocriet toch?
Is de gaswinning in het buitenland dan minder gevaarlijk?
De consument/bevolking mag niet de dupe worden van noodstappen van
OverheidsInstanties.
Kan nu de rekening al nauwelijks betalen van de AOW , betekend uiteindelijk voor
de lage inkomens kou of honger
Vind het afschuiven van de problemen naar anderen geen optie. Bovendien is het
veel duurzamer om voor alternatieve energie te kiezen.
Waarom nog gas uit het buitenland halen als we energieneutraal willen worden.
Hoogstwaarschijnlijk is het gas niet eens duurder, maar wordt het duurder gemaakt
door De Staat, die dit geldt dan weer gebruikt voor div. subsidies voor veeboeren
e.d. waarvan de producten voor een appel en een ei weer de grens over gaan. Als
dit geldt nu eens besteed wordt om energie neutraal te worden OK.
Het probleem wordt verplaatst. waar hert dan gehaald word, dan vinden daar de
aardbevingen plaats
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Nederland staat aan het begin van een operatie om gasvrij te worden. Zeven miljoen
huishoudens gebruiken momenteel aardgas. De bedoeling is dat het grootste deel hiervan
vanaf 2030 de energie niet meer uit aardgas haalt. Per gezin komen de kosten gemiddeld
neer op €20.000 om je huis energieneutraal te maken.

7 Hoe belangrijk vindt u het om de doelstelling om in 2030
het grootste deel van de zeven miljoen aardgas gebruikende
huishoudens energieneutraal te maken, te behalen?
35%
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32% antwoordt "Belangrijk" op vraag "7 Hoe belangrijk vindt u het om de doelstelling om in 2030 het
grootste deel van de zeven miljoen aardgas gebruikende huishoudens energieneutraal te maken, te
behalen?."

Toelichting
Zeer
belangrijk







Belangrijk

Neutraal



Energie kan anders en bijna kostloos aangeleverd worden
Geen flauwekul bureaus en geen projectmanager
Mensen opleiden en volgens mij kan het goedkoper
Nieuwe goedkope ketels met een hoog rendement
Er is meer mogelijk voor minder gas en stroom verbruik waarom wordt het niet
meer onderzocht
De regering en die bedrijven hebben te veel belang erbij.
Het is zeer belangrijk, maar de vraag is of Iedereen dat kan betalen, ik denk het
niet. Maar goed In mijn geval zou deze vraag Wonen Limburg moeten
beanatwoorden.
Vind de doelstelling eigenlijk nog te laag. Het is toch onze aller
verantwoordelijkheid dat onze kinderen etc ook nog een toekomst hebben.



Ik vind dat de grootverbruikers zich ook aan moeten passen, geen gebruik van
Aardgas, terugwinnen van energie enz.
Maak het dan wel financieel aantrekkelijk.



Bijna net te realiseren
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Dit vind ik een niet realistisch ambitie. Vanuit de politiek merk ik weinig dat het echt
menens is met de klimaatdoelstelling.Kamp heeft alleen maar gepraat maar verder
niets waar gemaakt. De markt moet het zelf oplossen. Met Trump als ultieme
voorbeeld van hoe het niet moet, is 2030 een lachertje. Net zo als de sanering van
de asbest daken. Komt ook niets van terecht als er geen gerichte acties in gang
worden gezet.
Er moeten eerst de aanwezige alternatieven onderzocht worden. Waterstof
bijvoorbeeld
Niet iedereen kan dit betalen
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8 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’
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44% antwoordt "Nee" op stelling 8 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’.

Toelichting
Ja



Ik ben wel bereid, maar ik heb de middelen er niet voor

Alleen als het
goedkoper kan



De belasting kist zal toch gevuld moeten worden waar halen ze het geld dan
vandaan??????
De modale man zal echt geen €20.000 kunnen neertellen, dit zal anders
gefinancierd moeten worden. Hebt u zomaar € 20.000 ? nee he,? dus wij
zijn weer lekker onrust aan het stoken U als gemeente ga eens om de tafel
zitten en kijk wat wel betaalbaar en haalbaar is.Middelen genoeg.
Nederland is rijk ook voor ons gewone burger?
Ik ga zeker geen proefkonijn spelen. Toen de gasbel bij Slochteren net was
ontdekt, moest iedereen aan het gas. Dit is door de overheid flink
gestimuleerd. Laat diezelfde overheid nu ook maar het voortouw nemen.
Mijn vertrouwen in de politiek is erg laag. Waarom zou ik in beweging
komen. Ik wacht op een gunstige last minute regeling van de overheid.
Zoals ik hierboven al aan gaf heb ik geen zin en hoop dat heel nederland
zegt
Die graaiers ga ik niet meer betalen
Hoe minder we gaan betalen voor gas en elektriciteit hoe meer het
vastrecht wordt







Nee








Ben al 72, is toch wel een beetje duur
Ben te oud
Denk dat vele aardgas leidingen aan vervanging toe zijn en dat de NAM
zodoende de kosten bij de burger legt
Heb een huurahuis
Ik heb dit geld simpelweg niet en kan het dus ook niet betalen
Ik woon in een huurhuis en dus is het een investering van de eigenaar.
5










Mijn huis is al
energieneutraal




In Nederland is al genoeg armoede, veel mensen met een baan en nog niet
of maar net kunnen rondkomen! Dit geld zou elders beter van pas komen.
Niet iedereen kan zomaar even €20.000 ophoesten. Dat is een enorm
bedrag. Ik vind dat de overheid middels subsidies hier een heel grote
bijdrage kan leveren. Uiteindelijk betalen we allemaal de rekening. Het
milieu gaat erop vooruit, de overheid mist veel belastinginkomsten. Die ze
weer ergens anders vandaan gaan halen. Maar als consument kom je er
goed uit. En niet alleen de zgn. rijken. Maar ook de armlastigen.
Simpel, we hebben het geld niet.
Veel gezinnen hebben niet het kapitaal om de gemiddelde kosten van
€20.000, zelf op te vangen. Wil de overheid het land gasvrij maken, dan zal
de overheid deze plannen ook zelf moeten willen bekostigen. Het is
hypocriet om dit op de kosten van de inwoners zelf te gaan verhalen.
Wij hebben al 40 jaar geinvesteerd om energie te besparen, de rekening is
alleen maar hoger geworden. De poverheid is onbetrouwbaar, Zij verhogen
de tarieven maar
Bijna energie neutraal en zonder gebruik van aardgas,
Kan ik niet betalen
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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