Uitslag enquête “Venewijk gasloos?”
In september 2018 heeft de initiatiefgroep “Venenwijk Energie(k) Anders” een enquête in de
Venenwijk in Wateringen uitgezet. Doel was om te polsen hoe de bewoners denken over opties om
in het kader van de energietransitie de Venenwijk collectief “gas-loos” te maken en binnen welke
randvoorwaarden dat zou moeten gebeuren.
In oktober 2018 zijn de antwoorden ontvangen en verwerkt tot statistieken en conclusies.
De enquête is bij 154 huizen in de brievenbus beland. Daarvan zijn er 25% ingevuld terug ontvangen.
We vinden dit best een goede score! Tenslotte was het nu nog maar een vrijblijvende uitvraag
zonder concreet voorstel.
Toch vast een kanttekening bij de verdere conclusies hieronder. 75% heeft dus niet gereageerd. Daar
zullen verschillende redenen voor zijn maar er zullen zeker ook “stille bewoners” zijn die minder
betrokken zijn bij dit onderwerp of dat zij de termijn waarop e.e.a. gaat spelen te ver voor zich zien
liggen. Daardoor kan de mening van de 25% antwoorders niet zonder meer doorgetrokken worden
als mening van de gehele Venenwijk.
Dan de gegeven antwoorden. De uitslag bij de 1ste 4 vragen is verrassend helder; bij elke vraag is er
één antwoord de duidelijke “winnaar”. Daarnaast zijn die antwoorden positief “klimaat bewust”:
1d.
2d.
3b.
4b.

Ik ben bekend met klimaat akkoord en verwacht persoonlijke gevolgen
Beperking gas is nodig, ook bij bestaande huizen als in de Venenwijk
Invoeren zou tussen 4 en 10 jaar kunnen / moeten
Ik overweeg meedoen als er op termijn (3 tot 6 jaar) een goed voorstel komt

67%
58%
46%
45%

Hoe zo een “goed voorstel” eruit zou moeten zien is een beetje te halen uit de beantwoording van de
vragen 4 en 6. In elk geval is er geen enthousiasme om zelf al op korte termijn stappen te zetten:
4a. Ik overweeg zelf binnen 4 jaar zelf stappen te zetten

2%

Er is een groepje bereid tot eigen investeringen (dus wel op langere termijn dan 4 jaar):
6d. Bij centrale oplossing zijn eigen kosten (10 – 20 duizend euro) acceptabel

29%

De verdere tendens van de antwoorden is toch dat er wel een oplossing moet komen die financieel
draagbaar is:
4d. Wacht op een acceptabele subsidie komt of de verplichting tot overgang
29%
6b. Alleen als totaal energiekosten lager worden en bij lage eigen investeringen 37%
6c. Alleen als hogere eigen kosten gedekt worden door huisgebonden lening
21%
Ook bij de open vraag 8 (“wat is verder voor u belangrijk”) worden de zorgen voor een financieel
draagbaar plan vaak genoemd, zoals:
-

Geleidelijke overgang, eerst over op elektrisch koken
Kosten/baten inzicht nodig
Oplossing moet betaalbaar zijn
Kapitaalvernietiging CV ketel
Subsidie overheid noodzakelijk

Hoe nu verder? In ieder geval zal de gemeente uiterlijk in 2021 een plan per wijk gereed moeten
hebben over de vorm en de planning van invoering van een infrastructuur voor alternatieve energie.
In het overleg dat de initiatiefgroep met de gemeente (maar ook met potentiële leveranciers) heeft
zal deze uitslag van de enquête meegenomen worden en zal aangedrongen worden op een oplossing
die zoveel mogelijk recht aan die uitslag doet. Mochten in dat traject belangrijke nieuwe inzichten of
zelfs voorstellen naar boven komen dan zal dat aanleiding kunnen zijn op de scores van vraag 5
(“Wat vindt u van dit initiatief” en vraag 7 (“wilt u verder geïnformeerd worden”) met als meest
gegeven antwoorden:
5d. Erg interessant en wil graag op de hoogte gehouden worden van voortgang 43%
7c. Ik zou graag op een buurtavond een presentatie krijgen
44%

De uitslagen in detail.
Aantallen verzonden en ontvangen enquêtes
Aantal verzonden enquêtes
Aantal enquêtes retour ontvangen

154
38

Aantal ontvangen antwoorden (met adres)
Aantal ontvangen antwoorden (anoniem)
Aantal ontvangen, niet ingevuld (verhuizen)
Aantal onbeantwoord

29
8
1
116

29
8

19%
5%
1%
75%

1

116

Verzonden en
ontvangen enquêtes

Aantal ontvangen antwoorden (met adres)
Aantal ontvangen antwoorden (anoniem)
Aantal ontvangen, niet ingevuld (verhuizen)
Aantal onbeantwoord

Bent u bekend met het klimaat akkoord?
1a Ik houd me niet met dit onderwerp bezig.
Ik ken het klimaat akkoord maar verwacht geen persoonlijke
consequenties
Ik ken het klimaat akkoord en verwacht aanpassingen in
1c
kosten gas en elektriciteit
Ik ken het klimaat akkoord en verwacht behoorlijke
1d
persoonlijke gevolgen

1b

0 0%
4 11% gggg
8 22% gggggggg
24 67% gggggggggggggggggggggggg

Hoe staat u tegenover het besluit om huizen "gas-loos" te maken?
2a Ik geloof niet zo in de noodzaak van deze maatregelen.
Beperking gas lijkt nodig is, maar woningen "gas-loos"
maken heeft nauwelijks effect.
Beperking gas lijkt nodig is, maar zal alleen bij nieuwbouw
2c
woningen te verplichten zijn.

2b

2d Beperking gas is nodig, ook in huizen als in de Venenwijk

2 6% gg
4 11% gggg
9 25% ggggggggg
21 58% ggggggggggggggggggggg

Op welke termijn denkt u dat “gasloos” in een wijk als de Venenwijk zou kunnen of moeten worden ingevoerd?
3a Tussen nu en 4 jaar.
3b Tussen 4 jaar en 10 jaar.
Pas als dit tegen 2030 verplicht wordt (en mogelijk ben ik dan
al verhuisd).
Ik denk dat dit voor bestaande huizen als in de Venenwijk
3d
uiteindelijk niet door zal gaan.

3c

3 8% ggg
17 46% ggggggggggggggggg
10 27% gggggggggg
7 19% ggggggg

4a
4b
4c
4d

Wilt u zelf al vrijwillig maatregelen nemen of wacht u op initiatieven vanuit de lokale of landelijke overheid?
Ik denk tussen nu en 4 jaar zelf stappen te zetten (b.v. als ik
1 2% g
mijn ketel moet vervangen).
Ik overweeg meedoen als er op termijn (3 tot 6 jaar) een
19 45% ggggggggggggggggggg
goed voorstel komt.
Ik wacht voorlopig af tot er goede en elders bewezen
10 24% gggggggggg
oplossingen voorhanden zijn.
Ik wacht tot er voor mij een acceptabele subsidie komt of de
12 29% gggggggggggg
overgang verplicht wordt.
Wat vindt u van het initiatief om te zoeken naar een centrale oplossig voor de Venenwijk?

5a Ik geloof niet in de haalbaarheid van een centrale oplossing.
Het is te snel, wacht tot "stofwolken" neergeslagen zijn voor
verdere plannen voor de wijk.
Nuttig om een onderzoek te starten en benieuwd naar
5c
hieruit voortkomende voorstellen.
Ik vind dit erg interessant en wil graag op de hoogte
5d
gehouden worden van de voortgang.

5b

6a
6b
6c
6d

1 3% g
8 20% gggggggg
14 35% gggggggggggggg
17 43% ggggggggggggggggg

Als de komende jaren een voorstel komt, onder welke voorwaarden zou u bereid zijn om daaraan deel te nemen?
Ik zal hoogstwaarschijnlijk niet (en zeker niet binnen de
5 13% ggggg
komende 10 jaar) meedoen.
Doe alleen mee als totaal energiekosten lager worden en bij
14 37% gggggggggggggg
lage eigen investeringen.
Doe alleen mee als hogere eigen kosten gedekt worden door
8 21% gggggggg
huisgebonden lening.
Als centrale oplossing duidelijk voordelen biedt zijn eigen
11 29% ggggggggggg
kosten (10 - 20 duizen euro) acceptabel
Hebt u belangstelling om over de tussenstand geïnformeerd te worden?

7a Dank u, ik hoor wel als er iets concreets te melden valt.
7b

Als ik verdere informatie zou willen, dan kijk ik wel op de site
van de Venenwijk.

7c Ik zou graag op een buurtavond een presentatie krijgen.
7d

Ik zou graag op een presentatie krijgen en kijken naar
mogelijkheid voor eigen bijdrage.

8 24% gggggggg
7 21% ggggggg
15 44% ggggggggggggggg
4 12% gggg

Antwoorden als vrije tekst naast de multiple choice antwoorden.
1. Bent u bekend met het klimaat akkoord?
• Gehoord maar geen kennis van inhoud
2. Hoe staat u tegenover het besluit om huizen "gas-loos" te maken?
• Zulke bedragen zijn financieel niet haalbaar
3. Op welke termijn denkt u dat “gasloos” in een wijk als de Venenwijk zou kunnen of moeten worden
ingevoerd?
• Zulke bedragen zijn financieel niet haalbaar
• We moeten duurzamer gaan leven. Centrale rol regering bv faciliteren. Termijn is lastig te stellen maar
iedereen moet steentje bijdragen.
4. Wilt u zelf al vrijwillig maatregelen nemen of wacht u op initiatieven vanuit de lokale of landelijke
overheid?
• Een goed bod wordt overwogen maar verwachting is dat het knap lastig wordt
• Heeft gemeente Westland ook stimuleringsfonds?
5. Wat vindt u van het initiatief om te zoeken naar een centrale oplossing voor de Venenwijk?
• Plan voor overstap naar inductie koken, geïnteresseerd in offerte voor totale wijk.
6. Als er ergens de komende jaren een voorstel vanuit de initiatiefgroep komt, onder welke voorwaarden
zou u bereid zijn om daaraan deel te nemen?

•
•
•

Terugverdienen investering bij verkoop en gedurende gebruik tgv lagere energiekosten of subsidies
Investering in 5 - 10 jaar terugverdienen door verlaging van energiekosten
Kan nu niet aangeven hoeveel geld ik uit wil geven voor centrale oplossing. Eerst mogelijkheden op
tafel, dan afwegen.
• Monteren warmtepomp, aanleg electragroep tbv koken
7. Hebt u belangstelling om over de tussenstand geïnformeerd te worden?
• Een buurtavond met meer informatie en meningen van medebewoners
• Presentatie goed initiatief maar nu nog te vroeg.
8. Algemene opmerkingen.
• Water voorverwarmen met zonne-energie
• Oplossing kapitaalvernietiging bestaande gasketel"
• Belgische methode: omschakelen naar ander gas (korte termijn oplossing)
• Kosten, nu en later, terugverdientijd (liefst minimaal), geen tijdelijke hybride oplossing (later opnieuw
aanpassen), liever hogere investering en lagere doorlopende kosten. Prima Initiatief. Optie: ook
digitale enquête via bv Google forms.
• Geleidelijke overgang, bv eerst kookplaat elektrisch, dan bij vervanging ketel ook verwarming
• Kosten-baten inzicht
• "Stoppen ze in Groningen ook tbv ook tbv Europese landen (Schalie)? Of wordt deze campagne
gebruikt om kosten verzakkingen op burgers te verhalen?"
• "Duurzaamheid Gangbare oplossing op de lange termijn."
• Grote kansen waterstof waardoor alleen ombouw noodzakelijk is (hergebruik infrastructuur). Zie
www.klimaatakkoord.nl
• Bij voorkeur een duurzame oplossing (geowarmte en biowarmte niet). Dus alleen zonnecollectoren en
lucht/oppervlakte warmte.
• Aansluiten bij aardwarmteproject Middenzweth lijkt goede optie.
• Kosten en baten bij verschillende mogelijkheden. Duidelijk doel en gevolgen.
• Duurzame maar betaalbare oplossing. Aansluiten bij aardwarmtetraject in de buurt.
• Komt allemaal te vroeg, net nieuwe CV aangeschaft
• Zoveel mogelijk gemeenschappelijke oplossingen, breed innoveren. Bereid mee te denken. Opwekking,
verbruik en hergebruik. Ook watergebruik
• Kosten en overlast
• Warmtepomp nu nog vrij kostbaar, zal steeds voordeliger worden, eventueel met overheid subsidie.
• Zijn maatregelen echt vriendelijk voor milieu en portemonnee.
• Goede zaak dit initiatief.
• Grootste (enige?) kans voor een centrale oplossing ligt in (1) weinig eigen investeringen, (2) bewezen
technische oplossing, (3) met sterke leverancier (á la nutsvoorziening), (4) met volledige steun
gemeente, (5) financieel plan qua verbruikskosten dat mensen "over de streep" trekt

Bijlage, de enquête zelf.
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