Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Beek nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

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

1 ‘De veiligheid in het gaswinningsgebied is belangrijker dan
de inkomsten’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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86% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘De veiligheid in het gaswinningsgebied is belangrijker dan de
inkomsten’, 5% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (50%).
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Als we eens afstappen van het geld en andere zaken die gebaseerd zijn op gebakken
lucht (want meer is het hele financiële systeem niet), dan kan de overheid zorgen
voor haar burgers ipv ze uit te knijpen om er zelf beter van te worden.
Maar veiligheid staat voorop.
De inkomsten wegen niet op tegen de veiligheid. De inkomsten komen een groot
gedeelte van de verkoop van gas aan het buitenland. Het gas uit het
gaswinningsgebied alleen voor Nederland houden, zodat de veiligheid ook
gewaarborgd wordt.
Het zou beter zijn als de huizen aardbevingsbestendig worden gemaakt. Nederland is
jaren lang heel slecht bezig geweest. Al het geld opmaken en de mensen in
Groningen totaal in de kou laten staan. Het is een schande en moet stoppen.
Nu er verzakingen zijn in groningen zouden wij er last van moeten hebben is dit ook
gedaan in het verleden bij ons in limburg bij de kolen mijnen en verzakingen hier in
limburg is mischien wel een tip om dit te onderzoeken of dat ook gekompenseert is
geworden toen der tijd
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2 ‘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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45% is het (zeer) oneens met stelling 2 ‘Ik ben bereid om meer geld te betalen voor gas uit het
buitenland?’, 27% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (27%).

Toelichting
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eens



Voor gas uit het buitenland ben ik wel bereid meer te betalen. De overheid moet
zorgen dat in de loop van de jaren het gasverbruik verder wordt teruggedrongen door
huishoudens gasvrij te maken

Neutraal



De levering is nu al een politiek spel. Gas uit het buitenland is al goedkoper.
Zolang overheden niet meewerken aan vergunningen van projecten die oplossingen
hebben/ bieden voor diverse problemen heeft het geen zin om dit soort maatregelen
te nemen. (maar het is al lang bekend dat de overheid niet de beste beslissingen
neemt... en ze leren nog steeds niet van hun eigen fouten of die van hun
voorgangers)
Liever niet, maar als het niet anders kan dan moet het
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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.

3 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?
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45% antwoordt "Belangrijk" op vraag "3 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


Deze maatregelen zorgen alleen voor een verschuiving van het energieverbruik,
CO2 uitstoot en andere milieubelasting. De alternatieve zijn nog nioet voldoende
ontwikkeld om deze maatregelen in te voeren. Minder gasverbuik is zeer
wenselijk maar dan moet het alternatief doordacht zijn. Alles electrisch en dan
zonnepanelen leggen is geen goed alternatief. Er zal meer met natuurlijke
materialen gebouwd moeten worden waardoor het binnenklimaat (veel)
gezonder wordt. Er zal rekening gehouden moeten worden met de levensduur,
vervangingskosten, en het hele fabricageproces van alle onderdelen die nodig zijn
om een woning geschikt te maken om zonder aardgas te kunnen functioneren. De
term energieneutraal klopt hier niet.
Het is wel goed om alternatieve te bekijken en deze te laten testen (door experts
op dit gebied en niet door de overheid)

Onbelangrijk 

In het verleden heeft men ons afhangkellijk gemaakt van het gas en nu zouden wij
er de rekening voor moeten betalen ik vindt dat elke gemeente zijn eigen stroom
en energie moet produceren

Neutraal
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4 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’
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55% antwoordt "Nee" op stelling 4 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’.
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Ik heb niet zomaar 20.000 euro over om mijn huis energie neutraal te maken.
Dat is een grote investering die je niet zomaar terug verdient.

Nee



De gemeente moet hier in voorzien zij hebben in het verleden ook het geld ge
int bij het verkopen van de [aandelen] energie bedrijven en cq geprivatiseerd
deze moeten dus betalen door hun kortzichtigheid
De overheid moet zorgen dat de huishoudens energieneutraal worden. Deze
kosten mogen niet worden opgebracht door de gasverbruikers.
Het is niet mogelijk om een woning energieneutraal te maken (bestaande
woningen, op dit moment). Het is wel een goed moment om andere
energiebronnen te gaan gebruiken maar niet zonder meer. De huidige
alternatieven voor gas maken een woning niet energieneutraal, hoogtens
gasvrij. Er kom theel wat meer bij kijken dan alleen het energieverbruik van de
woning.
Ik ben gaarne bereid dit toe te lichten aan bestuurders/ belanghebbende/
geïnteresseerden.
Met vriendelijke groet,
Paul Bartelink
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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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