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

6 ‘De veiligheid in het gaswinningsgebied is belangrijker dan
de inkomsten’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=221)
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74% is het (zeer) eens met stelling 6 ‘De veiligheid in het gaswinningsgebied is belangrijker dan de
inkomsten’, 11% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (48%).

Toelichting
Zeer mee
eens





Maak Nederland veilig door over te gaan naar koken met Electra dan zijn er ook
geen branden meer in de woningen.
Niets gaat boven onze veiligheid.
Tot nu toe is bijna alle energie gevaarlijk of ongezond.

Mee eens



Veiligheid sport nite terms discussion te staan

Neutraal



He mormet niet overdrijven qua gevolgen. Kijk naar de mijnschade waar pas nog
een complete winkeltoren is ingestrort. Onze kolen leverden steenkool en gas.

Mee oneens



Je moet zowel met maatschappelijk ongemak en veiligheid als met de kisten
rekening houden. En Groningers moeten meer delen uit de winsten

Zeer mee
oneens




Hadden zich dat eeder moeten bedenken en het gas alleen voor ons land
gebruiken.
Je put door gezin alles uit en veroorzaakt schadegevallen waardoor huizen
verzakken dus meer geld kosten.



Heb geen idee !

Weet niet
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7 ‘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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50% is het (zeer) oneens met stelling 7 ‘Ik ben bereid om meer geld te betalen voor gas uit het
buitenland?’, 20% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (28%).

Toelichting
Mee eens




Minder belasting hierop heffen
Op termijn stoppen met gas

Neutraal



Geen idee
Word toch bepaalt door de overheid .
Heb geen gas.
Persoonlijk heb ik geen gas in huis
Voor overgangsperiode.
We moeten niet te afhankelijk worden van het buitenland en kosten moeten niet te
hoog oplopen.
Wij hebben geen gasaansluiting.






Mee
oneens

Zeer mee
oneens









Er moet een alternatief gezocht/ontwikkeld worden als alternatief voor gas
Het gas van Groningen niet verkopen aan het buiten land maar voor eigen gebruik
Ik kijk dagelijks mijn verbruiksapp na, de nieuwe belasting die geheven is mept wel
zo zwaar in, ik zit in de bijstand en kan nu al niet meer fatsoenlijk eten.
Ik wil meer duurzame energie
Waarom zou je daar voor kiezen als het ook anders kan en nog veiliger
We moeten over op andere energie. Dat mag best duurder zijn dan het gas nu.
Wij gebruiken geen gas (wel aardwarmte)





(Buitenlands) gas is niet duur. Het wordt duur gemaakt.
Alle energie is toch al zo duur.
Dan zijn de bewoners daar de dupe.
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De Ned. Staat heeft in de afgelopen 50 jaar duizenden miljarden euro's verdiend
aan het opboren van aardgas. Alle voorzieningen hiervoor zijn dan ook wel door de
staat betaald. (maar ik neem aan dat de burger hiervoor ook weer heel veel
inkomstenbelasting voor betaald heeft). Nu moet de Staat naar mijn mening dan
zelf ook maar het prijsverschil betalen.
Dit bedrag kan niemand opbrengen en zal ook niemand willen betalen. Beter een
alternatief te zoeken.
Er is in principe genoeg gas voor nederland
Is er een andere keuze?
Nederland het gas uit Groningen onderhand weggeven de burgers met de schade
opzadelen en zeker het volk weer uitkleden omdat ze gas duur moeten betalen.
Ruim 50 jaar gas geëxporteerd als een dolle en verkocht voor een appel en een ei.
Geen visie in Den Haag en zeker niet voor de long run.
Als je de Gasopslagen ziet is het boven de kale prijs heffing op heffing.
Stop direct met export en dan kunnen wij nog 30 jaar vooruit om de change in te
zetten
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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.

8 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?

(n=217)
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56% antwoordt "(Zeer) Belangrijk" op vraag "8 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




Maar wie gaat dit betalen?
Wat wordt in de vraag bedoeld met “grootste deel”? De helft plus 1 of 100%
minus 1.

Belangrijk



Koken op gas is niet nodig, dat kan veel beter en veiliger op inductie. Geef dus
voorlichting aan keukenverkopers en consumenten dat gas eruit gaat en ze beter
een alternatief zoals inductie kunnen kiezen. Gaskooktoestellen uit de handel
halen heeft alleen zin als ook Duitsland en Belgie dat doen.
Wel eerlijk spel spelen wat betreft energieneutraal of nom. Panelen, omvormers
moeten ook gemaakt worden en getransporteerd enz



Neutraal







Het is bijzonder jammer dat Nederland de aardgasbaten altijd al opgemaakt
heeft voordat het gas gewonnen was in plaats van ook te reserveren voor
schadelijke bij-effecten zoals Noorwegen bijvoorbeeld wel altijd gedaan heeft.
Ik denk dast het ook wat langzamer kan, het is nogal een operatie.
Ligt nog zo ver voor ons...
Loffelijk streven dat met steun van de overheid mogelijk is
Oude huizen slopen en nieuwe, goed geisoleerde bouwen in de plaats daarvan.
Soms is isoleren goed mogelijk, maar soms echt niet.
Plaats woningen zo, dat je gebruik kan maken van de zon.
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Onbelangrijk



Wij wachten al zo lang. ben al tien jaar bezig geweest om zonnen cellen.



De regering stelteen doel maar de gewone burger moet voor de kosten
opdraaien.
Doelstelling is erg presieus en brengt hoge kosten met zich mee door het
individu
Daarbij zijn de alternatieven ook belastend.
Wat moet zo een klein landje kunnen verbeteren om de wereld milieu
vriendelijker te krijgen, wat niet wil zeggen om maar wat te doen en nergens
naar te kijken, wat belangrijk is dat de burgers en de bedrijven het makkelijk
moeten kunnen betalen en niet aan stuk gaan.
Zie boven





Zeer
onbelangrijk



Veilige energie is belangrijk maar niet ten koste van zoveel geld. Dit kan men
beter benutten voor het van een nieuwe soort energie zoals ik in onderstaand
vraagstelling heb aanbevolen.
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9 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’
60%
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56% antwoordt "Nee" op stelling 9 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’.

Toelichting
Ja




Als dit betaalbaar is ook voor de minder verdienende
Wel berei en

Alleen als het
goedkoper
kan



20.000 euro is wel erg veel geld hoor. Dat is voor de meeste mensen niet
haalbaar.
Ben wel bezig in fase. Ga beginnen met zonnecellen. evt warmtepomp of
infrarood verwarming.
Betere voorlichting geven wat er mogelijk is aan particulieren
Ik ben het bereid, als het binnen een termijn van pak 'm beet 10 jaar terug te
verdienen is.
Ik heb geen €20.000 om mij huis energieneutraal te maken, en op mijn leeftijd is
een lening van de bank ook niet goed
Op onze leeftijd (80) is deze investering niet meer verantwoord.
Overheid NL moet niet alles bij burgers neerleggen maar overstap
aantrekkelijker maken, in Duitsland is dat succesvol geweest - men is daar
verder. Kosten zijn voor gemiddeld huishouden ook erg hoog.
Waar haal ik die 20.000 vandaan? Het geld groeit mij niet op de rug. Best elitaire
aktie









Nee






Daar heb ik de financiën niet voor, dus zou wel willen maar kan het niet
betalen!!
Dat geld heb ik niet.
Dat is bijna 2 jaar mijn complete jaarinkomen. Leef van bijstand en woon in
huurflat. Dus niet te doen.
De natuur geeft ons alle vormen van energie, ook gas en olie.
We moeten wel.optimaal gebruik maken van de andere bronnen.
Zon, water en wind.
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De overheid wil dat we allemaal energieneutraal worden alleen is dit voor veel
mensen financieel niet haalbaar, hier zullen goede subsidieregelingen voor
moeten komen en de overheid moet zich eens van zijn ( als die al bestaat)
betrouwbaarste kant laten zien. Ze beloven mensen vanalles, bijv het
terugverdientarief voor stroom en zeggen dat dit een aantal jaren zo blijft en
vervolgens veranderen ze de regels en wordt het ineens veel korter waardoor
mensen veel langer doen om hun investering terug te verdienen. De overheid
heeft hier dus een grote taak in en moeten laten zien dat ze zich houden aan
hun eigen afspraken.
Eerst duidelijk maken hoe een flatgebouw energieneutraal kan.
Elitair gedoe, wie kan dit nou betalen? Nou, ik niet.
Heb een nieuwbouwappartement gekocht, wordt in juni opgeleverd.
Valt niets meer te regelen.
Rutte en cs hebben dit al jaren laten sloffen en nu iedereen proberen
medeverantwoordelijk te maken.
Heb huurhuis /kan het niet betalen.
Hoe zit het met sociale huurwoningen? En mensen met een uitkering? Krijgen
we straks energietoeslag? Hoe betaalbaar is het voor de economisch meest
kwetsbare groep in de samenleving?
Ik heb een huurhuis en in de bijstand , dus geen geld.
Ik heb gespaard voor mijn oude dag, dat geld krijgen ze echt niet
Ik heb mijn leven lang overal aan betaald noem maar op en dan moet ook nog
€20.000 betalen voor een energieneutraal huis. Hoe durven jullie de vraag
überhaupt te stellen. Ik zou niet weten waar ik ze vandaan moet halen.
Ik kan dat niet betalen.
Ik woon gehuurd en dat is dan taak van de woningbouwvereniging .
Ik vind het gek dat er nog steeds woningen gebouwd worden waarin een
gasaansluiting zit.
Jarenlang zijn de opbrengsten in de zaken van de overheid en bedrijfsleven
gegaan en dat aardgas “eindig” zou zijn is ook al langer bekend dus zullen zij die
het meeste hebben geprofiteerd de lasten moeten dragen.
Kan ik niet betalen
Laat mij eerst weten wat er moet gebeuren, wat dat kost en wie dat betaalt. En
wat dat oplevert. Een wijk-warmtenet is waanzin.
Mijn bezittingen zijn niet toerijkend daar voor maar als ik die bezat dan zeg ik ja
doen.
Mijn huis staat in de verkoop, de investering is nu niet aan de orde. Ik ben wel
op zoek naar meer energieneutrale woningg
Om dit te kunnen beantwoorden moet er eerst duidelijk worden aangegeven
hoe je een appartement met eigen vc energieneutraal maakt
Op het moment gebruikt en produceert men alleen nog maar energie die:
gevaarlijk, milieuverontreinigend, ongezond, of hoge kosten met zich
meebrengt. Wanneer men door stuwing van getijden waar zeeën, oceanen en
rivieren zijn heeft men altijd zuivere stroom die onuitputtelijk en veilig is. Zolang
de maan binnen ons zonnestelsel aanwezig zal zijn hebben wij door eb en vloed
stuwing door water over de hele wereld. Zo kan men zonder zorgen benutten
zinder uit te putten. Dit idee heb ik ook al bij CDA aangekaart.
Over 22 jaar ben ik er niet meer !!
Waar haal ik die?
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Weet niet








Wanneer men uit stuwing van water energie opwekt heb je altijd energie want
bijna alle landen hebben water rondom. Dit is schone energie en is altijd
aanwezig. Zolang de maan bij onze aarde blijft zullen wij getijden hebben
waaruit energie op te wekken is. Zo benut men i.p.v. uitputten. Heb mijn idee
ook bij CDA-congres aangekaart.
Wij zijn bezig met de verbouwing van ons huis zoveel mogelijk energiezuinig.
Maar verwarming zonder gas wordt toch erg prijzig.
Als huurder heb ik weinig te willen
Financieel niet mogelijk
Ik heb geen koop huis, maar dit zijn erg leuke dingen alleen hebben veel mensen
daar geen geld voor we komen net uit krappe jaren, denk dat mensen nu
moeten sparen om hun buffer weer op te bouwen.
Het idee is zeker goed, maar misschien een handje helpen vanuit de overheid
zou ook kunnen.
Ligt eraan hoe ik het kan financieren.
Geloof dat de regering te veel wil, asbest, gas, etc.
Wij zijn van plan om over enkele jaren te verhuizen, in onze keuze voor een
andere woning zal de energieneutraliteit van de dan door ons aan te schaffen
woning zeker een rol spelen
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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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