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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79% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘De veiligheid in het gaswinningsgebied is belangrijker dan de
inkomsten’, 3% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (48%).

Toelichting
Zeer mee
eens




Neutraal






Ik ben op de hoogte met de huisbeschadigingen in onze wooneenheden t.g.v. de
MIJNSCHADE door de KOLENMIJNEN. Ofschoon dit Goed was geregeld, toch veel
ongemak voor de betrokkenen. !!
Ook al stopt de gaswinning, de aardbevingen gaan nog wel door!
Hoe heeft men gehandeld na het sluiten van de mijnen? Er waren hier ook
verzakkingen. Veiligheid is nooit in het geding geweest. Er moet onderzocht worden
hoe het probleem op te lossen. Water pompen in de grond? Ik weet het niet, maar
het is nu niet onveiliger in Groningen dan in het verleden in Limburg.
Speelde vroeger ook met de Limburgse mijnen schade voorkomen en oplossen moet
beter worden geregeld
Technieken bedenken die de druk constant houden na de winning van aardgas.
Eventueel gebieden die aardschok gevoelig zijn niet meer bewonen ( natuurgebied
van maken )
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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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55% is het (zeer) oneens met stelling 2 ‘Ik ben bereid om meer geld te betalen voor gas uit het
buitenland?’, 26% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Mee oneens" (29%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Zoveel meer hoeft dat m.i. niet te kosten, maar totdat iedereen verplicht
overgegaan is MOET iedereen de meerkosten dragen.
Daar staat t.o. dat de overheid (voor de minder daadkrachtigen), dit dient voor te
financieren en te verrekenen met de lagere energiekosten (door
zonnepanelen/windenergie).

Neutraal



Onder voorbehoud dat de gaswinning elders niet voor dezelfde problematiek zorgt
bovendien vindt ik dat er in Nederland voor een goed alternatief gezorgd moet
worden

Mee
oneens



Dan moeten hun het gas in nederlandhouden wij meer betalen aan buitenlands
gas ter wijl de buitelanders ons gas goedkoop !!!!!!!!!!!!!!
Ik denk dat gas uit het buitenland goedkoper is.
We moeten dan alleen zorgen dat de rupsjes nooit genoeg hier niet in de buurt van
komen.
Ons gas is veel te goedkoop doorverkocht aan andere landen. Er zijn verkeerde
contracten opgesteld. De verantwoordelijken moeten opkomen voor de
kosten.......uiteindelijk worden wij toch de dupe via belastingen!




Zeer mee
oneens




Belasting verminderen als compensatie naar de burgers
Het is duur genoeg.

2

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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66% antwoordt "(Zeer) 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
Belangrijk




Neutraal



Onbelangrijk 

Deze doelstelling is niet haalbaar omdat de alternatieve energie in 12 jaar niet
voldoende zal zijn om in de energie behoefte te voorzien.
Ik vind het heel belangrijk alleen denk ik dat de datum te vroeg gekozen is, dat de
doelstelling niet haalbaar is. Zelf zijn wij al een eind op weg om ons huis
energieneutraal te maken maar als het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt om
het vol te houden of te verbeteren. Zeker niet als de minister van plan is om in
2020 de saldering terug te draaien. Het wordt op generlei wijze gestimuleerd om
alternatieven aan te schaffen. De overheid zou heel veel meer moeten doen om
de mensen te stimuleren!
Als het plan in Europa breed uitgerold wordt, ben ik een voorstander.
Pak de problemen in de juiste volgorde aan, en begin bij de grootste vervuilers te
weten : vliegtuigen-auto's-zeeschepen-vuurwerk-industrie enz. Gas is namelijk
een van de schoonste brandstoffen. Verder is het volgens mij is het een utopie
om te denken dat je dit tot 2030 geregeld krijgt.
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4 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’

(n=77)
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49% antwoordt "Nee" op stelling 4 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’.

Toelichting
Ja



Als mijn huis energieneutraal is, zal ik ook nauwelijks kosten hebben voor gas
en elektriciteit. Ook dat levert geld op. Gezien mijn huidige energierekening.
Is dat in 13 tot 14 jaar terugverdiend. Dat betekent wel dat de overheid
bereid zou moeten zijn mensen hiervoor krediet te verlenen tegen lage
kosten als ze zelf het geld niet hebben.

Alleen als het
goedkoper kan



Begrijp dat dit veel geld kost, maar ben afhankelijk van een uitkering en zo'n
groot bedrag kan ik niet opbrengen.
Ik ben zeker bereid, maar heb zoveel geld niet zomaar klaar liggen. De
overheid dient hier ook in bij te dragen.



Nee








Als ik dat geld had wel maar ik heb altijd een stukje maand over.
Dat is wel een fors bedrag. Dat kan veel minder. Er zullen andere
mogelijkheden komen die wellicht veel goedkoper zijn. De nabije toekomst
zal het uitwijzen.
Dit bedrag is niet voldoende bij een oud huis, ik denk dat ik minimaal 50.000
euro moet investeren. Deze investering haal ik er nooit meer uit gezien mijn
leeftijd.
Wat is een gelukkig mens?? Hij die niet gehinderd wordt door enige kennis
van zaken is een gelukkig mens. In Den Haag zitten heel veel gelukkige
mensen en rupsjes nooit genoeg en zo als we recent weer gezien hebben
ook pinokioos.
Ik ben 90 jaar en wil mijn geld dat ik heb VERDIEND door Constant en Altijd
Hard te Werken niet verkwanseld onder Dwang verspillen, door
STOMMITEITEN van de NAM en OVERHEID !!!!!
Ik heb een huurhuis waar ik echt niet in ga investeren met 76 jaar
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Weet niet

Mijn huis is al
energieneutraal



Ik heb geen eigen huis, maar huurwoning. Mocht woningvereniging daartoe
overgaan inclusief redelijke huurverhoging vind ik dat geen probleem
Ik zit in een huurhuis , dus de vraag is niet relevant
Is een gotspe. Als ik dat ook nog moet ophoesten geven ze mij maar een
strik. Hoef ik niet te verhongeren.
N.v.t.
Waar moet ik dat geld van vrij maken
Want dat heb ik niet



Ik woon in een appartement en heb geen idee hoe men dit energieneutraler
kan maken, mogelijkheden zijn hier nl beperkt
Mijn probleem (en dat van velen met mij, denk ik) dat ik dan een extra
hypotheek zal moeten afsluiten. Zonder forse subsidies van de overheid
wordt het voor veel mensen lastig om zo'n investering te doen.



Ik heb dit idd al de afgelopen jaren gedaan
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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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