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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66% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘De veiligheid in het gaswinningsgebied is belangrijker dan de
inkomsten’, 8% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (43%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Veiligheid boven alles.

Mee eens



Minder exporteren

Neutraal



Er zal eerst een degelijk onderzoek moeten komen en dat in de praktijk getoetst
wordt via allerlei moderne techniek of theorie en praktijk overeenkomt. Mooi klusje
voor Technische Universiteit voor de Mijnbouw in Delft i.s.m. Duitse universiteiten
en experten. Dan pas kan je de gaswinning tot in lengte van dagen volgen en
bijsturen waar nodig en niet meer gekoppeld is aan onze Verdienstmodel van de
Staatskas. Tevens zal er gekeken moeten worden om het drukverlies in de bodem op
te vullen met bijv opslag CO2 en of andere gassen om de bodem stabiel te houden.
Mogelijk dat men dan toch nog gas kan winnen op lokaties die veilig zijn voor de
bodem en bevolking. En Geen gas meer verkopen aan grootverbuikers en
buitenlandse afnemers.
Natuurlijk geen menselijke slachtoffers, maar materiele schade is tot een bepaalde
mate acceptabel bedrijfsrisico dat gedekt moet worden.
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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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42% is het (zeer) oneens met stelling 2 ‘Ik ben bereid om meer geld te betalen voor gas uit het
buitenland?’, 30% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (27%).

Toelichting
Mee
eens



Zolang dat in het buitenland niet ook voor minder veiligheid zorgt. Dan verplaats je
het probleem alleen maar.

Mee
oneens



De overheid moet inzetten op andere ; alternatieve;energiebronnen. Niet fe markt
maar overheid moet leidend zijn bij deze energietransitie.

Zeer
mee
oneens



Het zal nooit lulken om 50% of zelf meer over te halen om geen aardgas meer te
gebruiken,voor het grootste deel van Nederland zal dit onbetaalbaar blijven,
natuurlijk zal er ook een grote groep (echter minder dan 50% gebruik gaan maken
van : zonnepanelen en andere energie opwekkingen.
Ik wil niet dat we hiervoor afhankelijk zijn van het buitenland. We moeten vooral
zelfredzaam zijn.
Indien er op termijn mijn CV/verwarming en warm water niet meer op gas uit
Groningen lopen ga ik over op duurzame alternatieven zoals windenergie en
zonnepannelen projekt dat in onze gemeente wordt opgestart op het industrieterrein
om voor de lokale bewoners en mogelijk daarbuiten zelf verzorgend Elektra te
produceren. Mogelijk dat mijn volledig geisoleerd huis nog wordt bijverwarmd met
hoogwaardige houtpelletkachel gekoppeld aan raddiatoren.Ik verwacht echter op
korte termijn nog betere duurzame oplossingen hiervoor.
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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?

(n=64)
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53% van de respondenten vindt het (Zeer) Belangrijk om de doelstelling te behalen. 12% van de
respondenten vindt het (Zeer) Onbelangrijk om de doelstelling te behalen.
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Alleen eerder, duurt te lang
Allemaal zonnepanelen op het dak en een windmolen in de tuin en over op
groene elektriciteit. Goede elektrische cv installaties ontwikkelen
Lokale overheden zouden op hun leegstaande industrieterrein een duurzame
eigen energieopwekking aanleggen gecombineerd wind en zonnepanelen. Elke
nieuwbouw vergunning mag uitsluitend verleend worden indien gasloos
energieneutraal wordt gebouwd.En men samen met woningcooperaties gericht
oudere woningen gaat slopen en vervangen door gasloos energieneutraal.

Neutraal




Dat is over 12 jaar, ppppff dat lukt niet.....
Zie boven

Zeer
onbelangrijk



Overheid legt op, burgers betalen? Ik ben daar wel klaar mee, net mijn dak voor
15.000 moeten saneren omdat de overheid na jarenlang gebruik besloten heeft
dat dit gevaarlijk is. energieneutraal verplicht, electrisch rijden verplicht: wat is
het volgende: betalen voor de zon die steeds minder schijnt ( nu gaat hij nog voor
niks op)
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4 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’
60%
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55% antwoordt "Nee" op stelling 4 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’.

Toelichting
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Mijn huis is al
energieneutraal



Als ik meer loon krijg of flink minder belasting hoef te betalen, graag!
Bij ons zijn al meer zonnepanelen geplaatst dan stroom gebruikt wordt. Ik
zou ook graag zonder gas willen indien mogelijk.
De overheid heeft hier een leidende rol in.
De kosten voor energie moeten dan wel zeer omlaag anders is het de
investering niet waard.
Ik heb geen 20.000 om mijn huis energieneutraal te maken anders zou ik het
wel overwegen.
Ik woon in een huurhuis
Mijn woning is maximaal en volledig geisoleerd ik wil in de toekomst
overgaan tot duurzame opgewekte energie elders in onze stad op het
industrieterrein. Mogelijk dat ik zelf ga deelnemen als participant
/aandeelhouder/belegger omdat het spaargeld ook geen rente meer
opleverd.
Wij hebben een huurhuis, daarom is deze vraag niet van toepassing.
Mijn huis is al gedeelteijk energieneutraal en zal de komende jaren verder
energieneutraal worden.
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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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