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Gasloos wonen
De gaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid. Om minder afhankelijk te zijn van gas uit het
buitenland en het milieu minder te belasten, stimuleert de overheid het gebruik van
duurzame energie, zoals water- en zonne-energie. Ook in Gemert-Bakel komt een ‘gasloze
wijk’.

6 “Ik ondersteun het initiatief om van gas op groene energie
over te stappen”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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80% is het (zeer) eens met stelling 6 “Ik ondersteun het initiatief om van gas op groene energie over
te stappen”, 5% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (44%).

Toelichting
Zeer mee
eens





Mee eens



Ik woon momenteel (2015) in een nieuwbouwwoning van Goed Wonen, maar
verbaas mij erover dat zij qua energievoorziening voor een CV ketel hebben
gekozen en niet voor een warmtepomp. Het huis is verder niet gezond om in te
leven, een en ander is verwijtbaar aan Goed Wonen, die te weinig hebben willen
investeren in een woning die minder stookkosten en waterverbruik in de hand
werkt. Dit is wel het geval, maar de huizen zijn of te vochtig of te droog.
Het is geen prettig huis om in te wonen, de huizen zijn verder verkeerd neergezet
waardoor je niet optimaal gebruik kan maken van wind en zon die gratis geleverd
wordt.
Een gemiste kans daar in 2020 Nederland wil overgaan op elektriciteit en aardgas
wil uitbannen. Wij zijn voor groen wonen, maar ergens denkt Goed wonen alleen
maar aan huurpenningen ontvangen en niet aan duurzaamheid en
verantwoordelijkheid nemen voor een gasloze wijk.
Willen we ons leefmilieu gezonder maken, dan moeten wij daar zorg voor dragen
op allerlei manieren.
Het kan echt niet meer dat ze in het Noorden zoveel last ondervinden van de
gaswinning. Daar zijn we in heel Nederland verantwoordelijk voor en we dienen die
verantwoordelijkheid met z'n allen te nemen.
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Maar dan moeten er landelijk en internationaal ook meer stappen gezet worden
om de energie voor een veel groter deel ook echt met wind of zon of water op te
wekken. Elektrisch koken is leuk, maar niet echt duurzaam als die elektriciteit nog
van kolencentrales komt.

Neutraal



Ligt er aan wat het prijskaartje is. Als het geleidelijk investeren is en zo een
overgang gecreëerd kan worden..

Mee
oneens




Te hoge kosten
Wat is hiervan t financiële plaatje. Ik ben alleen verdiener en kan geen grote
investeringen doen!
Wie gaat de kosten betalen is dit jan met de grote hoed .


Zeer mee
oneens



Zolang de nieuwe”ketels” teveel geluid maken ben ik tegen. Ik zou daar stapelgek
van worden.

Weet niet



Ik heb me hier op dit moment nog niet genoeg in verdiept om te kunnen zeggen
wat ik in de toekomst zal gaan doen
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7 Wanneer bent u bereid om over te schakelen van gas op
groene energie? Ik ben bereid om over te schakelen van gas
op groene energie als:
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (59%) op vraag 7 Wanneer bent u bereid om over te schakelen van gas
op groene energie? Ik ben bereid om over te schakelen van gas op groene energie als: is: "Dat
bijdraagt aan een duurzame toekomst".

Anders, namelijk:












Al voorzien
Als er goede oplossingen aangedragen worden
De aanschaf van desbetreffende producten incl. onderhoud lager zal wordt
De ketels geen geluid maken
Er genoeg subsidie op zit
Het betaalbaar is
Het ook echt betaalbaar is
Ik ben al van het gas af
Mijn huis heeft al groene energie
Ons dak ligt al vol met zonnepanelen
Zie antwoord toelichting vraag 6

Toelichting







Deze 2 maar met geleidelijk heb ik daar dan wat meer mee
Er genoeg subsidie op zit/prijs goed is naar mijn idee. Vaak nu nog te duur
Helaas 2 jaar geleden een nieuwe ketel gekocht, als ik nu de keus zou maken, zou ik een
andere keus maken.
Het draait uiteindelijk wel om de €€€.
Het wordt mijns inziens nog teveel belicht vanuit de kostenplaatjes. Daarin meer voorlichting
geven dat de voordelen echt doorslaggevend zijn. Het Niet voor eigenbelang dient maar voor
ieders belang.
Ik ben best bereid wat extra te betalen wanneer het een groen alternatief betreft, maar de
kosten mogen ook niet te hoog worden
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Interessanter en relevanter is de vraag wat het gaat kosten als we gewoon doorgaan met
fossiele energie. Dat gaat veel meer kosten, zowel financieel als op gebied van
gezondheidsverlies, verlies aan sociale cohesie etc. Daarover is al veel bekend.
Recent zijn we overgestapt van koken op gas naar inductie.

5

Stel u krijgt de mogelijkheid om een duurzaam idee te presenteren, om het gebruik van
duurzame energie in onze gemeente te stimuleren.

8 Wat zou u dan zeggen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (70%) op vraag 8 Wat zou u dan zeggen? is: "Plaats een zonne-park".

Ander duurzaam idee, namelijk:


















Aardwarmte (2x)
Bodemwarmte
Champost is al een goed begin geweest
Duurzame energie is onzin!
Gasloos, zelfvoorzienend wonen inzetten, zodat de burger meer meewerkt dan verbruiker
wordt.
Het aanschaffen van zonnepanelen en warmtepompen zo goedkoop mogelijk maken
(combinatie met meerdere woningen) zodat starters ook "goed" kunnen starten met
duurzame energie. Nu te hoge directe (start)kosten
Los het niet sec in eigen gemeente op maar landelijk, er zijn al veel initiatieven (zoals
bijvoorbeeld velden met zeewierteelt). Plaats zeker geen windmolens, dat geeft veel
horizonvervuiling en geluidsoverlast.
Maak meer gebruik van aanwezige bedrijven die overcapaciteit hebben zoals
champignonkwekerij Van de Boomen.
Meer subsidie.
Methodes en maatregelen om (makkelijk) het verbuik te verminderen promoten.
Net zoiets als UPCYLING Gemert
Postcoderoos zoals Milheeze en Elendorp
Presenteer alle haalbare mogelijkeheden
Warmtepomp
Warmteterugwinning industrie en agrarische bedrijven wat naar de burger kan
Zonnepanelen op eigen dak
Zorg dat iedereen zonnedakken krijgt van de gemeente
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Zorg er voor dat platte daken (en dus geen landbouw of natuurgronden) worden benut voor
zonne-energie. O.a. De daken van de bedrijven op het bedrijventerrein zouden vol moeten
liggen. Subsidieer/stimuleer daarnaast de aanleg van groene daken. Zorg voor voldoende
openbaar groen, ga verstening en verdichting door inbreidingen in groene gebieden tegen.
Vorder in gebruik genomen bermen en sloten in het buitengebied actief terug en richt deze
weer in als bloemrijke bermen. Verplicht/stimuleer natuurinclusief bouwen.

Toelichting











Geef geen geld uit aan nog meer wegen en nog meer auto's, stimuleer het openbaar vervoer en
zorg daar voor meer mogelijkheden. Ook dat is duurzame energie.
Het gaat niet om dit soort keuze's. Het gaat erom dat we zo snel mogelijk stoppen met het
verbranden van fossiele energie met alle middelen die we hebben.
Industrie hallen allemaal bedekken met zonne panelen
Om het doel van 14% duurzame energieopwekking in 2020 te halen zoals europees te halen,
heeft het verminderen van gebruik meer invloed dan extra duurzame energie opwekken. Ook is
er al genoeg promotie voor energieopwekking en te weinig voor besparingen die je snel terug
verdient.
Zal drempelverlagend werken en kan kostenneutraal door samenwerking met marktpartijen
Zelf water, wind en zon gebruiken om energie op te wekken, en gezamenlijk opslaan en
verwerken, om zo de aarde minder te belasten. Ik ken een huishouden die zelf voor energie en
wateropvang zorgen, regenwater wordt aan huis gezuiverd en teruggestuurd in huis. Energie
wordt opgeslagen en teruggevoerd in huis. Hij heeft geen contract met energiebedrijven,
waterbedrijf en gebruikt een windmolen voor gratis energie aan huis. Binnenkort heeft hij ook
een satellietverbinding en kan de internetprovider ook de deur uit. Helaas is het laatste nog in
ontwikkeling, maar het andere draait al twee jaar zonder kosten aan energie of waterbedrijf. En
belast hij weinig of niet de aarde.
Zo onopzichtelijk mogelijk dus windmolens zijn dan geen optie
Zonnepark en dan bv op de daken van unidek of andere grote oppervlakten die er al zijn. Niet
zo een park met zonnecellen op de grond. Geen mooi aanzien.
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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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