Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Vanaf 2021 moeten nieuwbouwwoningen zo goed
als energieneutraal zijn en vanaf 2050 moeten alle bestaande gebouwen energieneutraal
zijn. Een flinke opgave!

3 ‘Het is een haalbare doelstelling om voor 2050 alle
bestaande gebouwen energieneutraal te maken’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 3 ‘Het is een haalbare doelstelling om voor 2050 alle bestaande gebouwen
energieneutraal te maken’ antwoordt 44% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 42% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
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Die doelstelling is haalbaar als we daar allemaal de schouders onder zetten en de
consequenties daarvoor willen en durven te nemen
Het klimaatprobleem is de grootste bedreiging voor de komende tijd, zeker voor
landen die het problem niet veroorzaakt hebben
Het verduurzamen van het Land van Cuijk is een opgave die we al jaren hebben.
Helaas weten de meesten niet precies wat dit is en gaan we meteen vanuit dat dit
zonnepanelen en windmolens is. Maar we kunnen veel meer om circulair te werken
en het land van Cuijk duurzaam te maken.
Is gewoon noodzakelijk
Alleen eens mits overheid flink investeert. Je kan huisbezoeker niet verplichten
ineens investeringen te doen van 10 k of meer.
Een verschil tussen "zo goed als" en volledig energie neutraal. Nadruk ligt erg veel
op de kleine verbruiker. Kijk eerst welke winst er te halen valt bij de
grootverbruikers. Geen regelingen met verboden, maar altijd het energie onzuinige
alternatief duurder maken. De opgehaalde opbrengsten stoppen in de goede
oplossingen.
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Het lijkt me zeker haalbaar, het zal een kwestie van keuzes maken zijn,ook met het
oog op de kosten.
Ik hoop dat dat haalbaar is, heb m'n twijfels hierover.
Ik hoop het.
MOET KUNNEN MAAR DAN ZULLEN HUISEIGENAREN WEL FISCAL VOORDELEN
MOETEN KRIJGEN VOOR DE INVESTERINGEN DIE ZE MOETEN DOEN. ANDERE KANT
IS DAT ALLES OP DEN DUUR WEL GOEDKOPER WORD ZOALS ZONNENPANELEN E.D.
EN 2050 DUURT NOG 32 JAAR.

Neutraal



Ik hoop dat het gaat lukken

Mee
oneens



Er wordt veel te krampachtig omgegaan met het afgeven van vergunning voor
alternatieven. O.a. mestverwerking, windmolens e.d.
Kosten voor oudere woningen en gebouwen zijn te hoog.
Om buurten en wijken met veel particuliere woningen duurzaam te maken en te
laten overstappen op andere energievoorziening, dan zal via de gemeenten gewerkt
moeten gaan worden aan haalbare oplossingen.
Oude gebouwen zijn zonder mega uitgaves niet energie neutraal te maken. Niet te
betalen/rendabel voor gewone man.beter is alle nieuwbouw vanaf nu energie
neutraal te maken.
Te veel gezinnen die dit niet kunnen bekostigen.
Tenzij er fatsoenlijke subsidie gegeven wordt. Het huis is de financiele crisis nog niet
te boven en de belastingdruk is zo hoog, nu weer investeren?







Zeer mee
oneens










Dit is zeker een haalbaar iets. Echter mist de steun vanuit de overheid zoals een
passende belasting.
Er zijn nog geen goede betaalbare alternatieven. Veel huurhuizen zijn niet goed of
helemaal niet geisoleeerd en hebben oude verwarmingsketels. Mensen hebben het
geld niet om dure zonnepanelen, warmtepompen of energiezuinige
verwarmingsketels aan te schaffen. Vooral ouderen of mensen die weinig verdienen
zijn de dupe.
Het is voor veel mensen niet mogelijk om financieel zoveel in hun woning te
investeren dat gaat per woning minimaal €5000,= kosten en dat kunnen de meeste
mensen gewoon niet missen.
Je kunt burgers niet op kosten jagen door zulke maatregelen. Sommige gebouwen
zijn daar immers niet voor geschikt
Wat mij betreft mag deze opgave strakker geformuleerd worden: 2040. Dat is nog
ruim 20 jaar! Lijkt mij ook wel haalbaar, toch?
Wat nu de norm voor energieneutraal is wordt over dertig jaar hard om gelachen.
De techniek en het innoveren erna staat zeker niet stil.
Wie van de burgers kan dat betalen ?
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Naast maatregelen die een gemeente zou kunnen nemen, kun je uiteraard ook zelf veel doen.

4 Heb je (energiebesparende) activiteiten ondernomen om je
huis duurzamer te maken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=176)
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Nee, ben het ook niet van plan

Nee, maar ben het wel van
plan

Ja, anders

Ja, ik heb overal dubbel glas in
huis

Ja, ik heb een warmtepomp

Ja, ik maak gebruik van
energiebesparende lampen

Ja, ik hem mijn huis op
duurzame wijze geïsoleerd

Ja, met zonnepanelen

0%

op vraag "4 Heb je (energiebesparende) activiteiten ondernomen om je huis duurzamer te maken?"
is het meest gekozen antwoord (67%): "Ja, ik maak gebruik van energiebesparende lampen".

Ja, anders namelijk:













Als de overheid een potje zou maken (geen lening) dan zouden er allang meer maatregelen
getroffen zijn door mij! En dan niet zo’n lullig potje.
Complete dak geisoleerd
Energiezuinig laten bouwen in 2009
Huurhuis
Ik doe gewoon een trui binnen aan.
Ik heb een pelletkachel
Isoleren van de muren zit in planning
Minder gas verbruik
Muurisolatie
Niet te warm stoken
Rolluiken geplaatst.
Zonnepanelen komen er aan

Toelichting



De kosten van het duurzaam maken van dit specifieke huis wegen na berekening niet op tegen
de voordelen
Er zijn meer opties !Dakisolatie en muurisolatie
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Heb een huurwoning , doe al t mogelijke wat in mijn bereik zit, spaarlampen, korter douchen ,
verwarming eerder omlaag in winter etc
Huur woning
Ik bezit of huur (nog) geen huis.
Ik heb een huurhuis in de private sector. Elke energiebesparende activiteit die ik aankaart wordt
van tafel geveegd, of kan ik geheel op eigen kosten doen, maar bij vertrek moet ik alles in de
oude staat terug brengen, ook als het een verbetering is.
Ik woon in een huurhuis, maar zetten bijvoorbeeld de verwarming niet hoger dan 20 graden en
hebben een 'Toon' om het energieverbruik te monitoren.
Op dit moment nog student en niet in het bezit van een huis. Maar juich wel alle
energiebesparende activiteiten toe!
Voorlopig is er geen budget om veel te investeren. Het asbest vrij maken van het huis gaat zoveel
kosten dat er geen geld over is om nog andere zaken te financieren.
Woon in een pand van rond 1870 en staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Zou graag van
de gemeente advies krijgen welke mogelijkheden ik heb om te voldoen aan de opgave van
energiebeperking die uitvoerbaar zijn binnen de regelgeving van monument!
Zou wel graag zonnepanelen willen aanschaffen maar ik kan dit nu niet betalen. Ik woon in een
huurwoning, dus kan ze zelf niet aanschaffen en als ik dit wel zou kunnen doen zal het
waarschijnlijk te lang duren voordat ik de kosten er uit heb. Misschien woon ik dan al niet meer
in dit huis, omdat ik al wat ouder ben.
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5 Hoe kan de gemeente jou motiveren om (nog meer)
‘groene’ maatregelen te nemen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=176)
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op vraag "5 Hoe kan de gemeente jou motiveren om (nog meer) ‘groene’ maatregelen te nemen?" is
het meest gekozen antwoord (82%): "Door subsidie aan te bieden".

Anders, namelijk:















Besparingsmodellen, terugverdienmodel
Centraal inkopen
De enige maatregel die wij na onze verbouwing niet hebben doorgevoerd is de warmtepomp.
Dit omdat deze nog erg duur zijn en in ontwikkeling zijn. De kans is daardoor groot dat de
technologie de komende jaren verbeterd én de prijs verlaagd. Wij wachten daar bewust op. Als
gemeenten informatie verstrekken over hoe wij hier het beste mee om kunnen gaan of een
redelijke subsidie tegenover deze hoge kosten zetten zouden wij wel bereid zijn een
warmtepomp aan te schaffen.
De gemeente zelf zou het goede voorbeeld moeten geven
Door meer in te zetten op het opzetten van collectieve energievoorzieningen.
Door verstandig te kiezen en via de VNG druk uit te oefenen bij de rtegering.
Door wooncorporaties te verplichten energiezuinige verwarmingsketels te plaatsen of dubbel
glas te plaatsen in het hele huis.
Door zelf het goede voorbeeld te geven.
Duidelijk informatie verstrekken zodat consumenten niet lang op onderzoek gaan.
Duidelijke regels en subsidies die gegarandeerd zijn, geen onduidelijkheid en over een jaar weer
nieuwe regels. Niet iedereen verdient een ton per jaar, hoe moet de gewone man de
maatregelen betalen??
Groene energie zelf aanbieden
Het moet niet verplicht worden.
Mij hoeven ze niet te motiveren, huizeneigenaren zouden gemotiveert moeten worden door
extra belastingen als je niet voldoet aan de norm

4
















Mooie kreet warmtepomp. Maar laat niet iedere woningbezitter het wiel uitvinden. Gemeenten
zullen met consistent en haalbaar beleid moeten komen om hier wijk- en buurtgewijs mee aan
de slag te gaan. Er zal toch behoorlijk in de gemeentelijke infrastructuur gewerkt moeten
worden!
Mooiland motiveren om de voorstellen hier ontrent serieus te nemen.
Nieuwe technologische ontwikkelingen
Objectief en gratis advies
Ondersteuning van collectieven/stichtingen
Renteloze lening verstrekken
Ruimen asbest en extra zonnepanelen echt te faciliteren
Stimuleren om elektrische auto aan te schaffen incl voorziening thuis opladen (installatie
laadpaal deels vergoed door de overheid/gemeente)
Subsidies!
Sunsidies op zonnepanelen en waterpompen
Te adviseren!
Wijkraad ook verantwoordelijkheden geven in informatie naar bewoners te verschaven
informatie bijeenkomsten(bijv groepskortingen te bedingen)
Woningbouw te motiveren te investeren niet alleen de huur te verhogen

Toelichting









Bij grootschalige projecten voor aardwarmte / wind / zonne / water energie moet de gemeente
een belangrijkere sturende rol gaan nemen. Er moeten ook minder mogelijkheden zijn om
bezwaar te maken en bezwaar trajecten moeten zeer verkort worden. De NIMBY gedachte houdt
verduurzaming te lang tegen. Als burger wil ik best kiezen voor duurzaam. Maar uiteindelijk
bepaalt de portemonnee wat er kan.
Het water staat me nu al financieel aan de lippen dus meer investeren of uitgeven zit er gewoon
niet in, ik hou nu al niks meer over en dat wordt de komende jaren echt niet beter
Met name de informatie verstrekking is een belangrijke taak van de gemeente omdat zij veelal
een toegankelijkere kennisvoorziening hebben.
Daarnaast kan de gemeente collectieven (burgergroepen) / stichtingen supporten door hen een
platform te geven waardoor andere burgers zich makkelijker bij hen aan kunnen sluiten.
Moeten zelf beter aanpakken woning laten bouwen die veel zon licht opvangen wordt nu naar
gekeken
Nieuwe huizen alleen bouwen zo groen mogelijk , dus verplicht warmtepomp en zonnepanelen
Zeker niet om gas duurder te maken. Dit zorgt er alleen voor dat veel mensen het niet meer
kunnen betalen en in de winter in de kou zullen zitten en ziek worden of meer schulden zullen
maken!
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6 Heb je tips voor andere burgers om zijn/haar huis op een
goedkope manier energie neutraler te maken?
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Ik heb geen tips

Weet niet

Op vraag "6 Heb je tips voor andere burgers om zijn/haar huis op een goedkope manier energie
neutraler te maken?" antwoordt 55% van de respondenten: "Ik heb geen tips".

Tip:























Beetje bij beetje en vooral zonder een lening!
Begin altijd eerst met het goed isoleren van je huis. Denk aan dubbelglas en isoleren van muren.
Als je een dure waterpomp aanschaft en je hebt je huis niet geïsoleerd, tocht je huis nogsteeds...
Begin met zonnepanelen
Cv lager. Stekkers eruit trekken
Dak-wand-vloer isolatie
Doe iets al is het soms maar een kleine maatregel. Ga er geen geld voor lenen, er wordt rijker
berekend dan dat de werkelijkheid is. m
Doe iets samen met een gehel straat of wijk. Samen bespaar je het meeste.
Doen
Dubbelglas
Energiebudget bij hypotheek
Ga voor zonnepanelen!
Geen iPhones!!!
Gezamenlijk acties ondernemen voor maatregelen
Iniatieven zoals buurkracht
Isoleren
Isoleren en bezuinigen
Isoleren met name spouwmuur isolatie is goedkoop en brengt een heleboel comfort en
energiebesparing
Led lampen
Lid worden van nieuwsbrieven duurzame energie
Meerdere mensen tegelijk de huizen te doen.
Met de bouw regelen, energie neutrale verplichting voor nieuwbouw
Niet direct zelf achter onduidelijke en '''lucraatieve'aanbiedingen aanlopen van ondernemers die
niet gecertificeerd zijn.
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Niet meteen zonnepanelen leggen maar eerst isoleren en ventileren. Daarna eeventueel
zonnepanelen of investeren (als je dat geld hebt) in zonnepanelen of windenergie
Nieuwbouw huizen nu al warmtepompen verplichten
Op de hoogte blijven van de technische mogelijkheden
Op internet staan veel handige en bruikbare tips
Samenwerking o.a. met Buurkracht
Sedum daken op tuinhuizen
Stap in een energiecooperatie, doe mee aan "wedstrijdjes"
Subsidie verstrekken.
Vaker op vakantie gaan en buitenshuis eten?! ;-)
Warmtepomp
Zie boven
Zonnepanelen
Zonnepanelen en dak en vloer isoleren
Zonnepanelen om mee te beginnen , het huis moet wel goed geisoleerd zijn
Zonnepanelen om te beginnen!
Zonnepannelen op elk huis in Cuijk
Zoveel als mogenlijk is. maar laat je niet te afhankelijk maken. Alles elektrisch het is onmogelijk
dat terealiseren hoe afhankelijk wil je zijn.

Toelichting
Weet niet




Ik zou zelf graag tips willen krijgen.
Kan mensen niet in de portemonnee kijken en Zien wat ze al doen
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1. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
A73
Duurzaamheid
Veilig wonen
07 juni 2018 tot 17 juni 2018
183
7,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
4 minuten en 7 seconden
19 juni 2018
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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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