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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85% is het (zeer) eens met stelling 1 ‘De veiligheid in het gaswinningsgebied is belangrijker dan de
inkomsten’, 6% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (56%).

Toelichting
Neutraal



Toen de mijnen in Limburg gesloten werden is hier ook niet over gepraat

Mee oneens



Er wordt gesuggereerd dat de winning onveilig is.
Een aardbeving tot 3 op de schaal van Richter is vervelend, traumatiserend,
frustrerend enzovoort maar niet gevaarlijk.
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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?)
35%

(n=34)
32%

29%

30%
24%

25%
20%
15%

12%

10%
3%

5%

0%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

44% is het (zeer) oneens met stelling 2 ‘Ik ben bereid om meer geld te betalen voor gas uit het
buitenland?’, 27% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee oneens"
(32%).

Toelichting
Neutraal



I.v.m. eigen zonnepanelen, warmtepomp en -boiler hebben wij geen gas meer
nodig.

Mee oneens



Buitenlandsgas is goedkoper.

Zeer mee
oneens



De gasprijs is een fractie v d totale kosten.
Dit zou lager worden als de kleingebruikers minder bestastingentoeslagen zou
betalen
Er zijn voldoende alternatieven. Gas uit het buitenland is niet nodig. Ik gebruik
geen gas.
Prijs van gas is laag, alle toeslagen en belastingen zijn te hoog. Kleine gebruikers
betalen mee aan de lasten van grote gebruikers.
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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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Toelichting
Belangrijk



Blijft flauwekul, als het 's nachts windstil is zal een kolen gestookte centrale de
elektriciteitsvoorziening op zich nemen. Opslag elektriciteit over de seizoenen
heen is gewoon niet mogelijk.

Neutraal




Is onmogelijke
Mij lijkt dat deze regelingen naar gemeenten geschoven worden en die kunnen
daarin nooit voorzien.

Onbelangrijk 


Is voor veel inwoners onbetaalbaar. Daar zijn hoge kosten aan verbonden en die
kan echt niet iedereen ophoesten.
Stookkosten woningen een klein deel van de NL vervuiling.
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4 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’
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44% antwoordt "Nee" op stelling 4 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’.

Toelichting
Ja




We hebben al flink geïnvesteerd in zonnepanelen, dus we zijn al een stuk op
weg.
Wij wonen al bijna einergieneutraal.

Alleen als het
goedkoper
kan



Het is afhankelijk van inkomen het is niet wat WIL je er aan uitgeven maar ook
wat KUN je er aan uitgeven

Nee



Energie neutraal is een misleidende term. Juist op momenten als de zon schijnt
heb je de minste elektriciteit nodig. Het concept werkt alleen als er op dat
moment voldoende niet energie neutrale afnemers van jouw overschot aan
zonne-energie weg te werken.
Ik heb een huurhuis


Weet niet



Zou heel graag energy neutraal worden en ook investeren, maar ben hiervoor
niet kapitaal krachtig genoeg, ook is dit met mijn type verwarming niet
gemakkelijk(hetelucht verwarming) en zal dus ruim meer gaan kosten
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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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