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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67% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘De veiligheid in het gaswinningsgebied is belangrijker dan de
inkomsten’, 17% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (42%).

Toelichting
Mee eens




Als we lange met de voorraad toekomen hebben de kinderen er ook nog iets aan.
we hoeven nu niet alles op te maken.
Nu blijkt dat Gronings gas niet zonder deze risico's kan worden gewonnen moeten
we daar ophouden met winnen. Maar invoer en bijmengen naar laagcalorisch gas is
ook een mogelijkheid.

Mee
oneens



Gaswinning is niet mogelijk door de Waddenzee te gebruiken, dan is het een
natuurgebied wat zakt, daar is men ook weer op tegen.
Alle schade door de kolenwinning is toch ook geregeld.

Zeer mee
oneens



Het opknappen van de huizen en andere schade kost ook veel geld, iedereen naar
gasloos bestaan, is wel een kwestie van jaren maar eraan werken is al heel goed.
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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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38% is het (zeer) oneens met stelling 2 ‘Ik ben bereid om meer geld te betalen voor gas uit het
buitenland?’, 29% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Neutraal" (33%).

Toelichting
Mee eens



Hoewel ik geen gasgebruiker ben toch hypothetisch mee eens

Neutraal



Als de kosten hoger zijn zullen we dit wel "moeten". Je hebt als burger geen keuze.

Mee
oneens




Als er geen gas was verkocht naar het buitenland was er nu geen probleem.
Rijk heeft miljarden verdient met dat gas uit Groningen. Wordt tijd dat ze dat
voordeel eens gaan delen met burgets
Tot nu toe zijn al allerhande toeslagen op energie gezet. Ik probeer al zo zuinig
mogelijk te stoken maar het helpt niet. Ik moet toch steeds meer betalen. € 20.000
heb ik niet en daarbij heb ik een zeer oud huis (Rijksmonument) waardoor ik zeer
beperkt ben in de mogelijkheden. Al veel bekeken maar tot nu toe niets gevonden
dat op mijn leeftijd nog realiseerbaar en betaalbaar is. Voor Nieuwbouwwoningen
vind ik dit een goed streven.



Zeer mee
oneens



We kunnen ook naar zonne- en wind energie
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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?
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55% 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





Onbelangrijk 

Als iedereen gasvrij gaat worden zijn de kosten wel erg hoog, kan toch goedkoper
als er straat voor straat aan wordt gewerkt denk ik.
Deze doelstelling is zeker belangrijk, maar deze gigantische operatie zal enorm
veel geld gaan kosten. Wie kan/zal dit betalen?
Hadden de daarvoor verantwoordde mensen dat niet reeds 10-tallen jaren eerder
kunnen voorzien? Zo had men dan destijds reeds met de nodige maatregelen
kunnen starten.
Zoals eerder aangegeven vind ik dit voor nieuwbouw heel belangrijk. Voor
bestaande woningen moet het ook redelijk en betaalbaar blijven.
Er is nog veel te weinig op de markt wat zich loont om een investering te doen.
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4 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’
60%
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54% antwoordt "Nee" op stelling 4 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’.

Toelichting
Alleen als het
goedkoper kan




Ik heb geen hoge hoed waar ik zo maar zo veel geld uit kan toveren...
Samenwerking is goedkoper

Nee



Dit kan ik niet (zie vraag 2) en ik ben bang dat dit in een Monument nog
veel meer gaat kosten.
Gezien mijn leeftijd 70 jaar is dat niet verstandig.
Ik heb daar geen geld voor!.
Tot nu is het weggegooid geld, als de staat geen inkomsten meer heeft
door het gas te verkopen zal er een groot gat zijn en ook dat mag je nog
eens betalen.
Dus wat zijn de werkelijke kosten voor een gezin dan.





Weet niet



Ik zit in appartement met blokverwarming dus dat zou verdeeld moeten
worden ove aantal appartementen
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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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