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Duurzaamheid
Zeven miljoen huishoudens gebruiken momenteel aardgas. Nederland staat aan het begin
van de operatie om gasvrij te worden. De inzet is om vanaf 2030 Nederland energieneutraal
te maken. Per gezin komen de kosten gemiddeld neer op €20.000 om je huis energieneutraal
te maken.

5 Hoe belangrijk vindt u het dat Nederland vanaf 2030
energieneutraal is?
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63% antwoordt "(Zeer) Belangrijk" op vraag "5 Hoe belangrijk vindt u het dat Nederland vanaf 2030
energieneutraal is?."

Toelichting
Zeer
belangrijk



Ik vind 2030 nog aan de late kant. We doen net alsof we tijd genoeg hebben,
terwijl ik betwijfel of dat zo is.

Belangrijk



Belangrijker is natuurlijk wat andere landen in de wereld doen, Nederland is
slecht een speldenknop.....
Energieneutraal is belangrijk, maar 2030 is veel te snel. Het kost te veel (wat de
meeste huiseigenarennecht niet kunnen opbrengen). Daarbij staat de
ontwikkeling van allerlei mogelijkheden nog in de kinderschoenen. Het is nu nog
veel te lastig om de juiste keuze te maken.
Maar wie gaat dat allemaal betalen als je een minima uitkering hebt kan je het
schudden met al die kosten die je al hebt heb je al amper te leven





Neutraal



Wie gaat dat betalen als je weet dat je misschien gaat ver huizen en dan weer in
de zelfde situatie terecht komt ?

Onbelangrijk



Hoe moeten de eenvoudige mensen dat betalen . Laten de grote vervuilers dat
eens doen !!!!
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6 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’

(n=193)
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44% antwoordt "Nee" op stelling 6 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’.

Toelichting
Ja






Alleen als het
goedkoper kan





Nee








€ 20.000.-- is een fictief bedrag. Het is gebaseerd op de ontwikkelingen van
nu. Over 5 jaar zullen deze kosten al veel lager zijn.
Als het financieel haalbaar is voor mij, dan doe ik mee.
We hebben al maatregelen getroffen zoals zonnepanelen
Zou het direct doen als het vanuit Hypotheek gefinancierd kan worden
Ik heb al een aantal maatregelen in het verleden getroffen. De dakisolatie
dient tegelijk met de vervanging van de pannen te worden uitgevoerd.
Overigens blijken nog steeds veel woningen geen muurisolatie te hebben.
Waarom dit onder een zekere druk niet afdwingen? Vrij eenvoudig en snel
terugverdiend.
Veel goedkoper,financieel neutraal moet het zijn.Eerst moesten we allemaal
aan het aardgas, decenialang heeft de staat eraan verdiend,dus nu ook de
burger gratis overlaten schakelen naar energieneutraal..
Dat mag de woningbouwvereniging doen
Hebben we niet
Huurhuis
Ik heb geen idee hoe ik dat moet opbrengen. Kan zoveel niet betalen.
Ik huur
Waar moet ik dat geld vandaan halen??
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Weet niet







Mijn huis is al
energieneutraal



20.000,- is een gemiddelde en komt voort uit de aardgasdiscussie. Mijn
stelling is dat we hebben te investeren in het behoud van de aarde. Dus dat
is plat gezegd betalen. Vanuit de aardgasdiscusie is het volgens mij niet de
vraag of je bereid bent om het te betalen, dit is de realiteit die op ons af
komt.
Als we een nieuw huis zouden bouwen, dan zal het zeker energieneutraal
zijn.
Geen eigen huis, dus niet per se van toepassing. Al wil dat niet zeggen dat je
ook in een huurwoning niet heel energiebewust kunt leven als je een beetje
je best doet.
Haal en betaalbaar zijn En er zijn nog weinig of geen energiebronnen die op
langer termijn zekerheid bieden betrouwbaar haalbaar zijn...
Mijn huis is zo goed als energieneutraal. Maar door het heffen vsn
belastingen (lees opheffen salderingsregeling) gaat dat financieel structureel
geld kosten
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7 Welke rol moet de overheid volgens u voornamelijk spelen
in de omslag naar energieneutraal Nederland?
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Dit is geen kerntaak van de overheid,
dit moet worden overgelaten aan
burgers en bedrijven

De overheid moet een adviserende
rol nemen

De overheid moet hierin het
voortouw nemen

0%

56% antwoordt "De overheid moet hierin het voortouw nemen" op vraag "7 Welke rol moet de
overheid volgens u voornamelijk spelen in de omslag naar energieneutraal Nederland?."

Anders, namelijk:








De overheid moet faciliteren door hier geen extra belastingen over te gaan heffen.
Gezamelijk
Overheid bepaald de voorwaarden en doelstellingen. En evt maatregelen
Per gemeente regelen.
Subsidie
Subsidiërende rol
Zie boven

Toelichting
De overheid moet hierin het
voortouw nemen







Als de overheid niet extra motiveert. Zullen er nooit grote
stappen gemaakt worden in 50 jaar
De overheid pakt al genoeg van de burger ...laat die maar
betalen
Duurzaamheid is cruciaal voor het voortbestaan van onze
planeet. Hier moet géén commerciële gedachte aan ten
grondslag liggen. Daarom moet de overheid hier een
leidende rol in nemen.
Een duidelijk en consequent fiscaal en subsidiebeleid voeren
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De overheid moet een
adviserende rol nemen




De overheid moet een wildgroei
aan bijvoorbeeld zonneparken en
windmolens voorkomen



Met subsidies e.d. maar natuurlijk ook zelf
energieneutraal....
Om te voorkomen dat iedereen naar elkaar blijft wijzen en
dat de 'markt' de prijzen uit de pan laat rijzen, moet de
overheid wat mij betreft een stimulerende rol spelen.
Zonder leider of leidende rol komt er niets van terecht.
En naast advies ook steunen middels subsidies of iets
dergelijks
Naast een adviserende rol moet de overheid er ook geld
insteken. Zeker op het gebied van goed advies ontbreekt er
nog veel, zeer veel.
En als ze die parken wel willen zet ze dan maar in den Haag
bij het torentje en bij het groot van Nederland maar niet net
als met alles op de stoep van het werkvolk
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8 Heeft u zelf thuis zonnepanelen of een warmtepomp?

(n=191)
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58% antwoordt "Nee" op vraag "8 Heeft u zelf thuis zonnepanelen of een warmtepomp?."

Toelichting
Ja, ik ben er tevreden
over






De saldering moet blijven totdat er een zeer goede energieopslag
mogelijk is die betaalbaar is en niet maar schreeuwen dat het moet
vanwege het milieu.Laat alle ambtenaren eerst maar eens fietsend naar
het werk gaan.
Maar de voordelen en opbrengst zou rendabeler mogen zijn!
Mij huisbaas heeft ze en het is heel bevredigend om de stroommeter
terug te zien draaien op een mooie dag.

Nee, maar ik
overweeg het wel
om aan te schaffen



Zonnepanelen tegelijk met dakvernieuwing. Warmtepomp is het
overwegen zeker waard.

Nee





Huurhuis, dus dit is ook niet aan mij.
In een nieuwe woning zullen we dit soort maatregelen zeker nemen.
Kan niet betalen en zou niet weten hoe je in een appartement dat moet
doen
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9 Heeft u tips voor andere burgers om zijn/haar huis op een goedkope manier
energie neutraler te maken? (n=186)
TIP (17%):




































(spouw en dak-)isolatie
Begin bij jezelf en wacht niet op anderen. En doe zoals jij je er prettig bij voelt en laat je niet
opnaaien.
Begin o m
Beginnen bij de basis bijv. kachel standje lager en lichten niet altijd laten branden.
Besparing
Bewuster omgang met energie
Blijven hameren op deze positieve ontwikkelingen. En breng mensen op ideëen en maak zeker
budget vrij voor een marketing campagne. Maar samen moet je het wel doen en willen.
Buurtverwarming
Denk aan uw kinderen
Er kan nog wel 50% van de verlichting s'nachts uit.
Ga in ijsland wonen.
Gebruik je spaargeld en doe iets
Gewoon doen (2x)
Goed isoleren
Goed laten adviseren
Investeer jaarlijks een beetje in energiezuinige maatregelen. Dan benje over 10 jaar al een heel
eind. Begin nu.
Ja gezamelijk inkopen. ik zal wel voortouw willen nemen.
Kijk naar je eigen portemonnaie
Koop in ieder geval zonnepanelen. Investering is redelijk laag en rendement redelijk.
Led lampen en verwarming savonds eerder terug zetten bv 3uur voor je naar bed gaat bespaard
veel gas en electro
Maak alles elektrisch in combinatie met zonnepanelen
Minder stoken en minder licht aan
Muurisolatie
Nee omdat ik niet in de beurs van een ander kan kijken de kosten zijn niet gering zonnenpanelen
warmte pomp en een huis zonder gas kost een parteklier al gauw 30.000,00 euro kan ik nooit
meer terug verdienen nu de huizen bouwen zonder gas aansluiting is slim
Niet hele huis verwarmen en verlichten.
Op tijd naar bed
Overheid gedeelte betalen.
Overstappen op elektra als deze op natuur;ijke bronnen draait
Terug naar de ouwe tijd ha ha
Vervang je gasfornuis onmiddellijk door een elektrisch fornuis! Voor de cv is dat lastiger, maar
een fornuis kan je meteen vervangen.
Vloer isolatie aanbrengen tegen de bovenzijde van de kruipruimte
Warmtepomp evt in combinatie zommepanelen
Zie toelichting
Zonnepanelen, isolatie en waterbespaarders
Zonnewarmte gebruiken

Weet niet (83%)
8

Toelichting
TIP:





Goed uitkijken waar je energie kunt besparen, bijvoorbeeld niet de verwarming op hoog
en alle deuren in je huis openzetten. Er zijn hele checklijsten te vinden op internet en als je
het niet voor het milieu doet, doe het dan voor de centen. Met een beetje opletten kun je
zo honderden euro's per jaar besparen.
Zonnepalen, isolatieglas, spouwmuurisolatie, Led- lampen is bij iedereen wel bekent.
Maaaaaaar zorg voor een volle wasautomaat, een volle vaatwasser of een volle wasdroger
of liever nog drogen op de waslijn binnen, indien mogelijk. (buiten is vaak geen optie)
Indien vloerverwarming aanwezig is, koop een pompschakeling! In een jaar terug
verdiend!
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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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