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.

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

(n=65)

45%
38%

40%
35%
30%

25%

25%

20%

20%
15%

11%

10%

6%

5%

0%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting
Zeer mee
eens



Kijk naar ons Mijnverleden, nog altijd niet afgerond.

Mee eens




Als het betaalbaar blijft
CO2 opslag in de gasvelden zal het aardbevings risico voor een belangrijk deel
compenseren. win/win situatie.
We zullen er allemaal samen aan moeten werken om geen gas meer nodig te
hebben.



Neutraal



De veiligheid van de bewoners is zeer belangrijk. Wel moet men realistisch kijken
naar het maximale aardbevingsrisico (tot magnitude 5) en welke soort schade dit
soort bevingen kan veroorzaken. De echte discussie gaat over hoe men schade aan
bestaande huizen vergoedt, en hoe men bestaande huizen preventief
aardbevingbestendig kan maken.

Mee
oneens



Geef die mensen in Groningen die schade geleden hebben nieuwe woningen en laat
de gaswinning doorgaan. In Duitsland bij de braunkohlwinning kan het ook.
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Zeer mee
oneens



In het algemeen belang is het dat gaswinning blijft. ECHTER personen en bewoners
van Groningen moet ruimhartig en tijdig worden gecompenseerd. Wij hebben een
gezamenlijke verplichting naar elkaar. WIJ in NL allemaal het gas en het daarbij
behorende genot en dan ZIJ ook het genot en geen ellende met gevaarlijk wonen.
Aardbeving beschermd wonen kan ook elders in de werel. Dus hier ook en er komt
geld genoeg binnen van het gas en als de Groningers daar last of gevaar van hebben
dan MOET dat worden opgevangen



Je kunt de veiligheid garanderen en gas winnen ligt eraan hoe je e.e.a. oplost.
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3 ‘Ik ben bereid om meer geld te betalen voor gas uit het
buitenland?’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=65)
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Weet niet



De energie wordt naast electrisch rijden de melkkoe van nederland.
De overheid zal hiervoor flink over de brug moeten komen met compensatie voor
de te maken onkosten.
Gasgebruik verminderen door slimme duurzame energiewinning.
Ik wil geen gas uit het buitenland, maar groene energie uit nederland...daar
moeten we vol voor gaan
Ze hadden in het verleden geen gas uit Groningen aan het buitenland moeten
leveren. Daardoor heeft Nederland op te grote voet geleefd!
Gas uit Rusland en/of Midden-oosten is op het moment geen wenselijke optie.
Dan liever op groen-gas inzetten.
Het gas is in NL duurder dan in BE of in DE, ga naar prijsvergelijking sites.
In huishoudens alleen koken op inductie warm water en verwarming electrisch.
Dan is privé geen gas meer nodig
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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.

4 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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Echter met huidig kabinetsbeleid zal dit niet gehaald worden

Belangrijk



Veel belangrijker is nog om de krankzinnige groei van de wereldbevolking terug
te dringen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Neutraal
Onbelangrijk




Energie neutraal zal niet lukken
Er is gas genoeg, CO2 opslag in de gasvelden reduceerd uitstoot CO2 en maakt de
bodem stabieler waardoor het aardbevings risico minder wordt.
Nederland kan gas uit het buitenland importeren en aanpassen aan het
Nederlandse net. Als alleen Nederland geen gas meer gebruikt en wereldwijd
wel, halen we geen enkele doelstelling.
Zinloos zonder mondiale aanpak



Zeer
onbelangrijk



Ik ben het er mee eens dat huishoudens energieneutraler moeten worden, alleen
de termijn van 12 jaar is volstrekt onrealistisch. Zeker gezien het tempo waarmee
de overheden (stimulerings-)maatregelingen nemen lijkt deze stelling meer op
"wishfull thinking" en/of een mode-trend in de media. Daarnaast zijn er ook
andere opties; bijv. het stimuleren van het opwekken van groen-gas. ik verwacht
dat de investeringen hiervoor veel geringer zijn.

4

5 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’

(n=63)
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Ik ben bereid dit geld te investeren, alleen ik ervan overtuigd dat dit bedrag
onvoldoende is voor het gros van de bestaande woningen.

Alleen als het
goedkoper kan



Ben er al mee bezig. nu nog een oplossing om vrij van gas te geraken. Hier is
echter nog veel te ontwikkelen en hopelijk
kan het ook financieel aantrekkelijker gemaakt worden.
Bijvoorbeeld door belastingvoordelen, subsidies etc
Ik ben zeer bereid om mijn woning energieneutraal te maken maar heb hier
niet de financiën voor. De kosten voor aanpassing zijn veel hoger dan het
financiële profijt dat er uit te halen is.
Voor € 10.000 ben ik wel hiertoe bereid.




Nee









De overheid zal hiervoor flink over de brug moeten komen met compensatie
voor de te maken onkosten. Simpelweg omdat het voor veel mensen niet op
te brengen is.
Dit is van de gekke. De rijken kunnen dat betalen en de armen, de
gepensioneerden en de middeninkomens zijn weer de klos. Zo gaat het
altijd. Zie de laatste verkiezingen. Wie gaan er weer op vooruit.? Degenen
die zowiezo al te veel geld hebben en niet weten hoe ze hun geld op krijgen.
Jan met de pet mag weer de zak lappen.
Ik heb het geld niet, anders wel.
Ik woon in een huurwoning van wonen zuid dat moet voor hun rekening zijn.
zoveel geld zou ik helemaal niet kunnen opbrengen. moet de overheid maar
weer een subsidiepot in het leven roepen voor mensen die dat niet kunnen
betalen. maar voor het 2030 is kan nog veel gebeuren.
Zoveel geld heb ik niet ger beschikking hiervoor
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Weet niet



Bij een dergelijke regeling moeten goede financiële regelingen worden
getroffen waar de burgers gecompenseerd worden bv. aftrekbaarheid ed.
Hoe was de regeling toen wij in de zestiger jaren allemaal op gas over
moesten stappen? Wie heeft dat toen allemaal betaald. Hoe meer mensen
mee zullem doen hoe beter betaalbaar. Zijn de resterende gasbaten hier niet
is te zetten?

Mijn huis is al
energieneutraal




De zonnepanelen ontbreken nog.
Op 400 kuub gas verbruik per jaar na is mijn huis al energie neutraal - levert
nog heel wat energie terug aan energiebedrijf
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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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