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’, 5% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (49%).
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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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35% is het (zeer) eens met stelling 2 ‘Ik ben bereid om meer geld te betalen voor gas uit het
buitenland?’, 30% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (30%).

Toelichting
Zeer mee
eens



De overheid moet de energiebelastingen en BTW maar verlagen

Mee eens



Je moet dit fasegewijs invoeren om het financieel draagbaar te maken. Niet
iedereen kan dit opbrengen

Neutraal



Alleen als er geen Gronings gas meer geëxporteerd wordt en er niet voldoende gas
beschikbaar is voor de de Nederlandse markt.
Hangt af van de prijs


Mee
oneens

Weet niet




Gas is geen hernieuwbare energiebron
we moeten naar duurzame energiebronnen toe
Problemen wegschrijven wekt niet.



Ik vraag me af of buitenlands gas meer moet kosten dan Gronings gas.
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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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56% 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
Zeer belangrijk



Maar wel gelijk op met het bedrijfsleven

Belangrijk



Milieu is een onderschat probleem

Neutraal



Wordt de industrie ook gas vrij? Het verbruik van de consument is te
verwaarlozen tegenover de glastuinbouw of hoogovens .

Onbelangrijk




Het is een mondiaal probleem, geen nederlands.
Industrie en landbouw zijn de grootste grasgebruikers. Daar valt meeste winst
te behalen.

Zeer
onbelangrijk



De industrie is de grote vervuiler pak dat probleem eerst maar eens aan.
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4 ‘Ik ben bereid om €20.000 te betalen om mijn huis
energieneutraal te maken’
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Mijn huis is al
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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





Alleen als het
goedkoper kan




Nee







Ik denk dat het huis aanpassen beter koop kan. Als het verplicht word maar
even kijken welke manier het beste is ? Infrarood of waterstof of zonnepanelen
Mijn huis is al gedeeltelijk energieneutraal middels zonnepanelen. Zou graag
ook gasloos willen worden middels een warmtepomp in combinatie met
zonneboiler. Denk dat dat minder kost dan 20.000 Euro
Mits er niet op een andere manier de misgelopen energiebelasting wordt
geheven. Zie het afschaffen van de salderingsregelong bij zonnepanelen. En
hier ook duidelijke lange termijn afspraken over maken.
€ 20.000 is een belachelijke prijs, moet en kan veel goedkoper. Uiteraard hoort
hier ook een (behoorlijke) subsidie bij
Ik weet op dit moment niet waar ik dat geld vandaag moet halen. Maar ik vind
het wel belangrijk
Ik betaal momenteel 60 euro per maand.
Waarom dan 20.000 betalen.
Beperk de levering per persoon tot 500m3 per jaar hebben we een besparing
waardoor we nog jaren vooruit kunnen.
Dan moeten de grootverdieners de kosten dragen.
Ik heb een huurhuis en hier dus geen zeggenschap over.
Ik heb nu al zonnepanelen en een warmtepomp ik weet niet waar ik 20000
Euro vandaan moet halen
Wat denkt men wel war moet ik dat geld vanaf halen .
we hebben het zo niet breed.
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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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