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

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

(n=215)
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Drie op de vier respondenten is het (zeer) eens met stelling 5 ‘De veiligheid in het gaswinningsgebied
is belangrijker dan de inkomsten’, 11% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is
"Zeer mee eens" (39%).

Toelichting
Zeer mee
eens





Mee eens





Er moet net zoveel gas teruggepompt worden de grond in als er uit gehaald wordt.
Uiteraard niet bruikbaar gas zoals stikstof ofzo
Op die manier komt er tenminste ook vaart in de verduurzaming
Welzijn van mensen staat altijd op de voorgrond in mijn visie. Tevreden mensen
zorgen voor een sterke economie
Natuurlijk mee eens, maar delen van Zuid Limburg hebben nog steeds problemen
met de steenkool en zink winning.
Uiteraard is veiligheid belangrijk. Gaswinning/-consumpotie afbouwen. niet met
hoge gasprijzen tijdens afbouwfase. Veel meer promoten en subsidiëren EIGEN
zonnecollectoren of windenergie
Waren c.q. zijn de Groningers ook begaan met de mijnschade in Limburg?

Neutraal



In onze buurt is geen gas. Er werd wel beloofd dat we aangesloten zouden worden
bij DSM/Sabic. Daar zouden ze nu van kunnen profiteren.

Zeer mee
oneens



Waar is al dat geld gebleven ?? ook werden de mijnen door den uil gesloten nu
staan al die mijngangen vol met water ,anders verzakt half limburg
waar ging
al dat geld naar toe ???
Zonder gas is op dit moment ondenkbaar .
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6 ‘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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57% is het (zeer) oneens met stelling 6 ‘Ik ben bereid om meer geld te betalen voor gas uit het
buitenland?’, 21% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee oneens"
(32%).

Toelichting
Neutraal





Het is de vraag of de (kost)prijs van buitenlandsgas echt hoger is
Ik ben al bezig om te zoeken naar alternatieven.
Ik heb geen gasaansluiting in de woning

Mee
oneens




Alternatieven zoeken
De overheid heeft veel van dat geld verkwist, moeten wij als burger weer hier voor
opdraaien
Eerst de export van Nederlands gas stoppen, daarna bekijken wat de prijs doet.
En het zelfde probleem dus ergens anders op te voeren. Investeren in nieuwe
alternatieve energiebronnen zal meer effect hebben. Van geld wordt de wereld
echt niet schoner. Dus meer betalen lost het probleem niet op.
Gas is milieuvervuilend. Ik wil wel meer betalen voor schone energie uit het
buitenland, als deze tenminste écht schoon is.
Gebruik andere opties om huizen te verwarmen (zonne-energie, warmtepompen,
elektriciteit). Zet de verduurzaming door.
Ik wil geen ander gas.Ik
Sneller en meer omzetten naar elektriciteit, dan ben ik bereid meer te betalen.
Waarom zou ik meer voor buitenlands gas moeten betalen als we als Nederland ons
gas naar het buitenland verkopen
Zie niet in waarom ik daar meer voor zou moeten betalen voor iets wat ONS gas
was voor een a[[el en een ei aan het buitenland is verkocht zonder dat wij burgers
daarvan hebben mee kunnen profiteren.
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Zeer mee
oneens


















Weet niet



De NAM is tot op heden zeer onzorgvuldig te werk gegaan met de ondergrond en
dat met medeweten/toestemming van het Staatstoezicht op de Mijnen.
Om nog maar te zwijgen van de grootschalige vervulling in de ondergrond.
Laat nu de Staat, NAM en de grote verbruikers maar fors extra betalen.
De overheid zelf maakt het buitenlandse gas zo duur exact zoals de benzineprijzen
te veel belastingen en accijnzen is ja niet meer normaal. Als je in Nederland voor 65
euro benzine koopt zit er ongeveer voor 50 euro belastingen en accijnzen in, dit is
toch niet meer normaal.
Eerst oudere huurwoningen neutraal energie maken en dan pas verder kijken.
Er zijn voldoende alternatieven. Eerst verkoopt nederland het gas en het buitenland
en nu kunnen wij voor buitenlands gas meer betalen.
Er zit nu heel veel belasting op het Groninger gas, dus dit kan minder. Hierdoor
betaald de burger bruto hetzelfde.
Geen gas meer gebruiken. Benut de nieuwe mogelijkheden als warmteterugwinning, aardwarmte' zonnepanelen en investeer in goede isolatie. Daarnaast
wooncorporaties en huiseigenaren laten bevestigen wat zij wel gedaan hebben voor
een betere isolatie en 'groene' energiebevorderingen.
Geen gas. Elektriciteit! Daar wil ik best meer geld voor betalen. Hoe meer
elektriciteit opgewekt zal worden met nieuwe technieken hoe goedkoper het
uiteindelijk zal worden. Alles wat nieuw is, is in het begin duurder
Hopelijk heeft NL geen gas meer nodig door stimulering zonnepanelen, windmolens
en andere duurzame energie
Omdat de gasprijs aan de olieprijs is gekoppeld hebben ze miljarden verdiend. En
dat terwijl gas helemaal niet zo duur was. Geef daar nu maar eens wat van terug.
Over stappen op stroom.is veel veiliger.
We moeten gewoon helemaal van alle fossiele brandstoffen af.
Wie gaat dat betalen de meeste mensen kunnen nu niet rondkomen dat is voor
over 50 jaar is nu veel te vlug.
Ze moeten de mensen niet met hoge kosten opzadelen begin een eerst bij het
levering naar het buitenland, dan de bedrijven in Nederland en dan pas de mensen.
Zie toelichting op vraag 8.
Gezien gas niet meer zal worden gebruikt...onnodig gas uit het buitenland te
gebruiken
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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.

7 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=212)
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60% antwoordt "(Zeer) Belangrijk" op vraag "7 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






Belangrijk




Neutraal




2013 lijkt mij veel te laat!
Grootschalige inzet van aardwarmte met een eerlijke prijs voor de burger helpt
ons de transitie te bewerkstelligen.
Haast is geboden!
Maar wel verhuurders op zeer korte tijd materegelingen verplicht stellen .
We kunnen in het kader van de huidige klimaatontwikkelingen niet gaan zitten
afwachten. Ook al zijn we een klein land en heeft onze energieneutraliteit weinig
impact op het totaal. We hebben dan wel recht van spreken en meer invloed op
andere landen. Bovendien zijn we een rijk land met genoeg mogelijkheden om te
investeren in de toekomst. We zijn een kenniseconomie. Laten we daar dan ook
optimaal gebruik van maken.
Alleen de grote vraag, wie gaat dat betalen. Heel vaak is er nog gas in oude
huizen, welke al door de jaren heen flink gerenoveerd zijn.
Dacht dat deze doelstelling in 2050 te bereiken was.
Ik geef hier geen mening over,ze dwingen dan iedereen een ander kook plaat aan
teschaffen,WIE BETAALD DAT???????
Ik vind dat schandalig en ik denk voor veel mensen onbetaaldbaar
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Onbelangrijk



Is helemaal geen geld voor

Zeer
onbelangrijk



Aardgas is de schoonste energie die je kunt hebben. De grote bedrijven moeten
op aardwarmte gaan dan kunnen de gewone huishoudens aardgas blijven
gebruiken
De huishoudens gebruiken maar een heel klein gedeelte van het gas. Over
energie en energiegebruik worden door bekangen veel onwaarheden verteld, ik
heb dan ook geen vertrouwen in de mensen die belangen hebben in enegie in
wat voor vorm dan ook.
Er moet gekeken worden naar een fatsoenlijke oplossing
Ga eens vragen waar de NAM al haar winsten heeft gestald ..
Hoe denkt u dat de meeste mensen met een klein inkomen,pensioen,uitkering
dit kunnen betalen.....
Laten ons leiden door phantoom verhalen. Energie zuinig kost geld en zal geld
blijven kisten. Negeer de linkse politiek. Wie kan dat betalen???
Leuk idee maar de kosten worden weer bij de burger neer gelegd








Weet niet






Denk niet dat dit haalbaar is, zoals zoveel ambitieuze plannen
Dit antwoord geef ik omdat het vrij onduidelijk is wat hier onder "energieneutraal" wordt verstaan en hoe dat men dat denkt te bereiken ..... (zover dat
überhaupt kan over het hele land, onder het motto "duurzaam" en de CO2-onzin
...... ) >>> Energievoorziening was mijn opleiding en vulde het grootste deel van
mijn beroepsloopbaan sinds ca. 1975 ... tot heden !!
Wie gaat de ombouw van de woningen betalen ???

5

8 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’
60%

(n=212)
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Mijn huis is al
energieneutraal

54% antwoordt "Nee" op stelling 8 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’.

Toelichting
Ja







Alleen als het
goedkoper kan







Al veel geïnvesteerd in isolatie en zonne-energie
Het antwoord "alleen als het goedkoper kan" moest natuurlijk "alleen als
het NIET goedkoper kan" zijn. En dat had ik dan gekozen.
Iemand die het voor 20k kan mag direct contact opnemen, ik vrees dat het
een veelvoud kost.
Ja, maar dan niet de WOZ-waarde omhoog en de NAM voor 100% in
staatshanden.
Uitgesmeerd over 12 jaar is dat 1700 per jaar en nog geen 140 Euro per
maand. Dat is voor mij dragelijk. Voor mensen met minder draagkracht zal
er financiële ondersteuning moeten komen. Nogmaals het kost geld. Maar
uiteindelijk verdienen we er met zijn allen veel op terug, zowel op financieel
- (wind, zon en getijdenkrachten kosten niets) als welzijn gebied.
Daken van bedrijfsgebouwen waarbij vele m2 mee gemoeid is uitrusten met
zonnepanelen ten gunste van de nabijwonenden.
De overheid kan hier ook een duw in de goede richting doen door de
mensen te steunen en subsidie te geven, dan hoeft het niet eens tot 2030 te
duren.
Waarom de uitscheiding van bv Chemelot niet gebruiken om de woningen in
Limburg te verwarmen.
Er staan in Nederland genoeg van dit soort grote industrieën die gebruikt
kunnen worden om de huishoudens en andere bedrijven te voorzien van
warmte.
Ik ben een zzp-er en kan dat helemaal niet betalen. Ik vind dat dit
gesubsidieerd moet worden door de overheid.
Ik denk dat dat goedkoper kan zo rondd de € 10.000,-
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Nee




















Ik zou het graag willen maar ik denk dat ik niet € 20000,00 kan ophoesten.
Belachelijk dat wij als inwoners dat moeten betalen.
Ik zou wel willen, maar dat geld heb ik niet. En hier wordt vooral uitgegaan
van koopwoningen. Ik neem aan dat huurders dat niet zelf hoeven te
betalen, of op een andere manier. Beetje rare vraagstelling.... Zo kun je deze
vraag niet zinnig beantwoorden.
Komoo zeg...20.000 euro...er zijn dagen dat ik dat niet in m'n beurs heb.
Mijn flat is ca. 70.000 euro waard, dan is 20.000 euro wel erg veel. Maar
misschien is een flat in vergelijking met een huis energie-neutraal maken
wel een stuk goedkoper.
Op het gebied van elektriciteit doen we wat we kunnen, zonnepanelen,
windaandelen, maar het ombouwen van een woning om gasvrij te
verwarmen vind ik in verhouding erg duur. Voor de meeste mensen zal dat
onbetaalbaar zijn.
Zoveel geld hebben wij niet te spenderen, maar wij willen heel graag een
energieneutraal huis.
Als ik 20.000 euro had, zou ik uit deze gemeente verhuizen
Dat kan een normale burger niet betalen
De heren die jaren lang miljarden met de verkoop van gas hebben verdiend
mogen deze rekening betalen.
De maatregelen voor energiebeperking moet gezocht worden bij de
grootverbruikers. Bv. Er zou een hoge belasting moeten komen op
verlichting die s'nachts brand bij bedrijven (tussen 23:00u en 6:00u).
De overheid verdiend genoeg aan de energie dat kan ook eens wat minder
zijn en moet niet steeds over de burgers worden uitgesmeerd.
Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, dus gedeelde lasten. De burger
heeft al die jaren ook nooit iets gezien van alle winst die de NAM en dus
Shell e.d. hebben behaald. Dus ook hier meebetalen.
Dit zijn kosten voor de NAM en de overheid, die hebben alle winsten
opgestreken
Er moet een overheidsbijdrage/lening komen om dit mogelijk te maken
Heb geen eigen huis
Heb huurwoning !
Ik heb dat geld gewoon niet
Ik heb geen € 20.000
Ik woon in een huurwoning.
Kan wel ja zeggen maar dan moet je dit geld wel ter beshikking hebben
Laat Shell of NAM dit maar betalen, want die hebben zich jarenlang verrijkt
over de rug van Nederlanders en buitenlanders.
Omdat er al sinds bijna 100 jaar (veel goedkopere) uitvindingen zijn gedaan
waarbij met NUL-emissies aan de totale energie behoefte kon worden
voorzien ...
Over 12 jaar woon ik waarschijnlijk in een ander huis
Overheid bepaalt, maar draagt geen manieren aan waarop dat te bereiken,
terwijl energie een basisbehoefte is, waar m.i. de overheid verantwoording
voor te dragen heeft.
Ergo: subsidiemogelijkheden en goede voorlichting hoe en wat,
samenwerkingsverbanden etc, zouden door de overheid gestimuleerd
moeten worden en niet de markt lost het wel op.
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Veel te kort door de bocht dit bedrag!
Waar moet ik dat vandaan halen?
Wat is met de opbrengst van het aardgas welke naar het buitenland is
gegaan gebeurt?
Woon in een huurhuis en zou echt niet weten hoe dit te moeten bekostigen
Zo veel geld heb ik niet. Bovendien geloof ik niet dat het zo veel kost.

Weet niet




Heb geen eigen huis !! - dus ook geen keus .
Ik kan helaas geen toelichting geven

Mijn huis is al
energieneutraal



Wij gaan binnenkort verhuizen .We hebben ons appartement in Sittard
verkocht en zijn bezig met het bouwen van een energie neutraal huis in
Roermond.
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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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