
Resultaten peiling "Ede
aardgasvrij"

9 juni 2021 18:11
Powered by Enalyzer



Powered by Enalyzer | 9 juni 2021 18:11

Onderzoeksopzet en respons
Van half mei tot eind mei 2021 zijn inwoners van de gemeente Ede uitgenodigd de vragenlijst "Ede aardgasvrij" in te vullen, via de volgende kanalen:

- het Inwonerspanel van de gemeente Ede;

- social media van de gemeente Ede;

- Gemeentenieuws in Ede Stad.

In totaal hebben 1.328 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld; 1.220 leden van het Inwonerspanel en 108 inwoners via de andere kanalen.

Representativiteit

Het Inwonerspanel van de gemeente Ede bestaat uit circa 1.400 inwoners die zich zelf hebben aangemeld om enkele keren per jaar een digitale vragenlijst
in te vullen. Dat betekent dat deze groep inwoners zich meer dan gemiddeld betrokken voelt bij de gemeente Ede en bij maatschappelijke vraagstukken. Het
Inwonerspanel vormt een dwarsdoorsnede van de Edese samenleving, maar is geen volledig representatieve afspiegeling van de bevolking van de
gemeente Ede; mannen, 50-plussers, hoog opgeleiden en inwoners van Ede-stad zijn oververtegenwoordigd en het panel telt relatief erg weinig jongeren.
Binnen Ede-stad is Ede-Centrum sterk oververtegenwoordigd en Ede-West ondervertegenwoordigd. Via de andere kanalen hebben juist relatief veel jonge
inwoners de vragenlijst ingevuld, waardoor een kleine beetje gecompenseerd is voor de sterke ondervertegenwoording van jonge inwoners in het
Inwonerspanel. Hoewel de totale repsonsgroep niet geheel representatief is voor de Edese bevolking, geven de resultaten van de peiling een goed beeld
van de publieke opinie.
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Observaties

1,336

Woont u in een koopwoning of huurwoning?
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Observaties

1,172

Welke rol vindt u dat de gemeente moet nemen om de woningen in Ede aardgasvrij te maken?
>> Alle antwoorden die zijn ingevuld bij "Anders, namelijk" staan aan het einde van de rapportage weergegeven.

Totaal
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Geen, ik zoek zelf uit welke
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mogelijk voor mij moet regelen.

Ik vind dat de gemeente mij
moet informeren over mogelijke
oplossingen voor mijn woning.

Geen, ik wil niet van het
aardgas af.

Weet ik niet / geen mening. Anders, namelijk:

Observaties

841

Welke rol vindt u dat u zelf als woningeigenaar moet nemen om uw woning aardgasvrij te maken?
>> Alle antwoorden die zijn ingevuld bij "Anders, namelijk" staan aan het einde van de rapportage weergegeven.
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mening.

Anders, namelijk:

Observaties

1,315

Heeft u zelf, of de verhuurder/woningcorporatie, een of meer van de volgende duurzame maatregelen genomen?
(U kunt meer dan 1 antwoord geven)
>> Alle antwoorden die zijn ingevuld bij "Anders, namelijk" staan aan het einde van de rapportage weergegeven.
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Anders, namelijk:
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Observaties

1,291

Welke duurzame maatregelen wilt u nog nemen, of is de verhuurder/woningcorporatie van plan te nemen?
(U kunt meer dan 1 antwoord geven)
>> Alle antwoorden die zijn ingevuld bij "Anders, namelijk" staan aan het einde van de rapportage weergegeven.
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Elektrisch koken Zuinig met
energie omgaan

(verwarming
lager, korter

douchen etc.)

Geen van deze
maatregelen

Weet ik niet Anders, namelijk:

Observaties

661

Bent u bekend met initiatieven in uw wijk/dorp of buurt op het gebied van aardgasvrij wonen?
>> De antwoorden die zijn ingevuld bij "Ja, namelijk" staan aan het einde van de rapportage weergegeven.

Totaal
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27.1%Nee, en ik heb geen interesse om hieraan deel te nemen

9.2%Ja, namelijk:
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Observaties

833

Zou u een (vrijblijvende) energiescan overwegen?
>> Alle antwoorden die zijn ingevuld bij "Anders, namelijk" staan aan het einde van de rapportage weergegeven.
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Misschien Nee, dat zoek ik liever
zelf uit

Nee, dat vind ik niet
nodig

N.v.t., ik heb al een
energiescan gedaan

Weet ik niet / geen
mening

Anders, namelijk:

Observaties

602

Van welke organisatie denkt u een betrouwbaar advies te kunnen krijgen voor het verduurzamen van uw
woning?
(U kunt meer dan 1 antwoord geven)
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Observaties

828

Wat zou voor u de belangrijkste reden zijn om te isoleren?
>> Alle antwoorden die zijn ingevuld bij "Anders, namelijk" staan aan het einde van de rapportage weergegeven.
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Geen, ik ben niet
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woning te
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Weet ik niet /
geen mening

Anders, namelijk:

Observaties

509

Onder welke voorwaarde(n) bent u bereid om te investeren in het isoleren van uw woning?
(U kunt maximaal 3 antwoorden geven)
>> Alle antwoorden die zijn ingevuld bij "Anders, namelijk" staan aan het einde van de rapportage weergegeven.
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Observaties

1,297

Hoe wilt u betrokken worden bij de overgang naar een aardgasvrij Ede?
(U kunt meer dan 1 antwoord geven)
>> Alle antwoorden die zijn ingevuld bij "Anders, namelijk" staan aan het einde van de rapportage weergegeven.
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Ik ontvang graag
digitaal informatie via

een website en/of
sociale media.

Ik laat me graag
informeren (en geef

eventueel mijn
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n.

Ik geef graag mijn
mening via een
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Ik wil niet verder
betrokken worden, ik
laat dit graag aan de

gemeente over.

Weet ik niet / geen
mening.

Anders, namelijk:

Observaties

1,211

Welke communicatiekanalen van de gemeente Ede kent u?
(U kunt meer dan 1 antwoord geven)
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Toelichting respondenten die (ZEER) POSITIEF zijn over het aardgasvrij worden van de
gemeente Ede
1. Afhankelijk wat dit de inwoners gaat kosten

2. Mits wordt overgestapt op waterstofgas

3. Goed voor het milieu.

4. Goed om van het aardgas af te komen, maar alles elektrisch kan ook nog niet H

5. We moeten de Groningen bevrijden van nog meer aardbevingsschade

6. Wij doen er alles aan om ons huis zo duurzaam mogelijk te maken. Een andere vorm van verwarmen hoort daar zeker bij.

7. We ervaren zelf hoe super het is.

8. Van al het fossiele is aardgas het minst slecht. Stoppen met fossiel moet ooit maar niet hals over kop. Het wordt nu vooral bepleit om het probleem
van Wiebes met Groningen op te lossen (make hay while the sun shines/never waste a good crisis; dat soort gedachten). Maar zakendoen met de
Russen deugt nu ook niet.

9. Positief, maar kritisch. Hangt af wat de definitieve plannen gaan worden, wat de bijdrage van bewoners zal zijn en welke subsidie mogelijkheden de
gemeente creërt voor de bewoners die, al dan niet gedwongen, verplicht zijn mee te werken.

10. Zorg voor het milieu is hoge prioriteit voor een gemeente, die groen wil zijn.

11. Wij moeten proberen minder afhankelijk te worden van de fossiel brandstoffen,

12. Is noodzakelijk om fossiele brandstoffen niet meer te gebruiken

13. Gezien de achteruitgang van het leefklimaat is het zeer zinnig om zuinig om te gaan met onze planeet

14. Beter voor het milieu.

15. We moeten van de fossiele brandstof af.

16. Wij moet veel minder fossiele brandstoffen gebruiken om de natuur niet nog verder te belasten.

17. We zullen allen aan de klimaatdoelen moeten werken dus met een aardgasvrije gemeente zijn we op de goede weg. De klimaat doelen gaan
echter verder dan alleen aardgasvrij zijn. Ook de stikstof moet omlaag en aangezien in Ede veel boeren in het buitengebied werken en wonen zal er
ook daar iets mee moeten gebeuren!

18. Geheel aardgasvrij is mooi, maar zal nooit voor alle woningen kunnen Zo minimaal mogelijk (aard)gas gebruik is realistischer

19. Fossiele brandstof put aarde uit en slecht voor klimaat en natuur

20. Aardgas geeft teveel problemen en belast het milieu.

21. We moeten af van fossiele brandstoffen

22. We moeten zuing zijn met engerie en t klimaat

23. We moeten toch?

24. Aardgas is een fosiele niet duurzame oplossing en maakt ons waarschijnlijk afhankelijk van Rusland als we op dezelfde wijze doorgaan met
verbruik. Twee zaken die niet wenselijk zijn.

25. Voor het behoudt van de aarde is dit nodig.

26. Eindelijk...

27. vanwege de klimaateisen. Ik heb echter nog niet veel inzicht in de alternatieven....

28. De intentie is goed, het is alleen de vraag of we voldoende stroom kunnen opwekken om het 'aardgasgat' te dichten.

29. Dat is een goed plan. maar ben wel benieuwd hoe we dan verwarming krijgen en vooral de betaalbaarheid. Gaat de gemeente hierin subsidie
verstrekken. We zijn wel al van een verbruik boven de 2000 kuub naar 6 á 700 kuub per jaar gegaan.

30. aardgaswinning is een probleem, gastransport ook en de kosten zijn hoog. Nu we electriciteit ook op verantwoorde wijze kunnen opwekken is het
een goed plan gas in de ban te doen

31. Goed voor veiligheid en milieu.

32. We moeten de opwarming zo snel mogelijk stoppen.

33. aardgas is eindig. Groningen verzakt door aardgaswinning, dus dit kan zo niet doorgaan.ik vraag me wel af of all electric de oplossing is. waterstof
misschien beter in de toekomst.

34. We hebben een opgave om energieneutraal te worden en daar draagt dit aan bij.

35. Ik ben graag bereid om anders dan met gas het huis te verwarmen, mag ook best wat kosten.Koken doen we al

36. Op zich heel positief, alleen ivm gloednieuwe hr ketel beetje huiverig voor de eenmalige overstapkosten

37. hangt er af hoe, voor veel oude woningen kan het bijna niet

38. Angstig voor de megative gevolgen misschien.ik hoop dat er genoeg energie is om ons allen te voorzien.
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39. Het is goed voor het milieu, om dit voor elkaar te krijgen zal lastig zijn. Geothermie lijkt een hele mooi onderdeel voor deze transitie te zijn.

40. Is toch de toekomst

41. Klimaatdoelen halen doen we met ons allen, ook Ede.

42. Verschil tussen zeer positief en positief is te verklaren door het feit dat het probleem niet ter discussie staat, maar de oplossing meerdere richtingen
kent.

43. is nodig!

44. Lijkt me goed voor het milieu

45. is een plicht voor behoud van de aarde

46. Ik heb al jaren geen aardgas meer en mis het ook niet

47. Woon nu op enka en al gas loos, bevalt prima

48. Ik denk dat we in de toekomst af moeten van fossiele brandstoffen

49. Is goed voor het milieu.

50. Vraag mij af hoe en of het efficiënt is

51. de aarde hebben we in bruikleen van onze kinderen, alles wat er voor zorgt dat we de aarde beter doorgeven en leefbaar houden is een goed
streven.

52. Ik verbruik geen aardgas mee door het aanschaffen van zonnepanelen, airco en electrische boiler/grohe red

53. In deze wijk had de gemeente een slag kunnen slaan met aardgas vrij wonen. Gemiste kans

54. Goed voor het klimaat. Ik vraag me wel af hoe we dat gaan doen, helemaal zonder gas

55. Ik zou een overstap op bijvoorbeeld het warmtenet toejuichen. Ze zijn bezig met een hoofdleiding aan te leggen in onze straat (verlengde
Maanderweg), helaas was het niet mogelijk om gelijk een aansluiting te krijgen. In mijn optiek een gemiste kans.

56. Positief, maar overal warmtepompen zorgt voor geluidsoverlast.

57. Economisch en klimaat technisch beter

58. Goedkoper en beter voor het milieu

59. beter voor het milieu

60. positief omdat we andere bronnen van energie moeten gaan gebruiken, maar negatief als dit ten kosten van andere vormen van verduurzaming en
aanpakken van klimaatproblemen gaat.

61. Wanneer er andere opties zijn dan aardgas ben ik hier groot voorstander van. Ik vind het van belang dat we oog hebben voor het behoud van de
natuur en de aarde

62. Op zich prima, maar dan moet de stroom die er voor in de plaats wordt gebruikt, wel ecologisch verantwoord zijn opgewekt.

63. Ligt aan de strategie van de gemeente en wat de alternatieve opties zijn. Biomassa centrales lijken mij niet de oplossing. Ik ben zelf voorstander
voor landelijke aanpak om vanuit aardgas over te stappen naar waterstof. Nu krijg je een lapjesdeken aan maatregelen per gemeente. En ik zou eerst
focussen op het zuiniger maken van bestaande woningen waardoor gasverbruik minder wordt (dubbel glas, spouwmuurisolatie e.d.).

64. Hoe eerder, hoe beter. We moeten snel wat doen aan de klimaatverandering

65. Het heeft een positief effect op het milieu en daarom gelijk de toekomst om aardgasvrij te worden. Dus lijkt me een belangrijke stap naar een
betere wereld.

66. Uiteindelijk moeten we volledig van het aardgas af. Dit betekent natuurlijk niet dat we geen andere vormen van gas kunnen toepassen. Een
alternatief is noodzakelijk.

67. Goed voor de aarde

68. Het besluit is goed voor het klimaat en de leefomgeving

69. aardgas is een eindige bron, die een groot deel van ons land inmiddels veel onplezierig wonen bezorgd en dat moet anders en duurzamer

70. Wordt toch de toekomst

71. Indien noodzakelijk voor klimaatbeheersing ben ik positief!

72. Aardgasvrij, maar niet daarvoor in de plaats stadsverwarming dmv houtgestookte biogascentrales.

73. Noodzakelijk voor terugdringen CO2 iitstoot

74. Het aardgas vrij maken hangt voor mij ook sterk af van het alternatief. Ben zeker positief over het verminderen van de CO2 uitstoot, maar naar
mijn mening lukt dat niet met biogas. Ik ben een groot voorstander van een waterstof economie en laten we eerst naar de grootste vervuilers kijken in
Nederland zoals de chemische en staalindustrie, de scheep- en luchtvaart. De consument gebruikt slechts 20% van de totale energiebehoefte in
Nederland.
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75. Ik ben een voorstander van aardgasvrij wonen, echter de verhuurder van mijn woning, Woonstede, moet het ook willen. In 2019 is het warmtenet
Ede aangelegd via de Bunschoterweg naar het gemeentehuis van Ede. Het netwerk ligt naast het wooncomplex Kleefsehof. Tot onze grote verbazing
werden wij augustus/september door Woonstede ingelicht dat ons complex, 122 appartementen, werd voorzien van nieuwe CV ketels. Voor ons
onbegrijpelijk en ook nog ketels waarvan het rendement niet super is. Je kunt praten als Brugman, maar de ketels zijn gekomen, met voor mij bijna
verdubbeling van het gas. Ik denk dat Woonstede de organisatie moet zijn die het goede voorbeeld moet geven en hun beleid moet aanpassen zoals
de gemeente Ede het wilt, maar daar zie ik niets van terugkomen in het beleid van Woonstede. Zo jammer dit!!! Een gemiste kans!!

76. Beter voor het milieu

77. Het lijkt mij onvermijdelijk dat we van fossiele brandstof af moeten

78. Positief, maar wel afhankelijk van wat de alternatieven zijn zowel kwa bijdrage aan de klimaatdoelen als de eraan verbonden kosten.

79. Het is duidelijk dat dit moet gebeuren. Maar de vraag is hoe en wat de consequenties zijn voor ons als bewoners

80. We moeten een goede manier vinden om de planeet te bewaren.

81. we moeten naar zero CO2 emissie dus aardgasvrij maar let op ook biomassa geeft CO2 uitstoot.

82. ..... alles voor een beter wereld ......

83. Wij koken al sinds 01-12-2020 op Inductie en gebruiken nu nog 93 m3 gas Per Jaar.Als We een vergoeding zouden krijgen voor een Electrische
Boiler Gaan We Geheel Gasvrij.

84. Ik heb er goede hoop op dar de gemeente gerichte acties onderneemt voor het gasloos maken. Daarbij denk ik ook aan geldelijke ondersteuning.
Dus niet alleen regels/verplichtingen opstellen.

85. Verduurzamen is belangrijk voor de toekomst.

86. Fossiele brandstof leidt tot een onttrekking aan de grond van opgeslagen CO2. Dit leidt tot extra verzuring van de grond en de oceanen.

87. Hoe sneller, hoe beter.

88. Milieuaspect

89. Klimaatverbetering

90. Heel positief (milieu) maar de consequenties moeten (vooral voor jonge mensen met een eigen huis) wel betaalbaar blijven

91. Terugdringen van fossiele brandstoffen is een mooi en duurzaam streven. Van belang is echter wel, dat de omschakeling niet alleen tijd kost, maar
voor veel mensen is dat ook best een dure aangelegenheid. Daarom zou de overheid behulpzaam moeten zijn om dat voor iedereen ook financieel
mogelijk te maken.

92. Op zich een nobel streven maar er moet meer aandacht komen voor wie gaat dit allemaal betalen. Er is naar mijn mening te weinig aandacht voor
bewoners met een kleine beurs terwijl de mensen met een grote beurs of met veel voordelen hiervan vooral voorop staan! Zie nu ook de discussie over
elektrisch rijden.

93. Sta er positief in als de woningen verwarmd worden met waterstof via bestaande gasleidingen ( na een kleine aanpassing) zie proefprojecten in
delen van Nederland.N.B Verwarmingstoestellen van Remeha (waterstof cv ketel)

94. We zullen een beetje duurzamer moeten leren leven!!

95. Wij zijn al van het gas af (Kolkakkerweg)

96. Moeten af van dit soort brandstof

97. Wat mij betreft moet er een actiever beleid op aardgasvrij ingezet worden. Daarbij is de biomassacentrale geen goed alternatief.

98. Het SCHIJNT inderdaad dat het huishoudelijk gebruik van aardgas schadelijk is voor het milieu. In dat geval is het goed als ook Ede van het gas af
gaat. Ik heb echter nog niet gehoord van geschikte - en beproefde! - alternatieven maar ben geen deskundige op dit gebied.

99. Stoppen met fosiele producten

100. Volledig aardgasvrij is op termijn mogelijk, maar niet op korte termijn. Ik ga voor hybride oplossingen waarbij waar kan, aardgas wordt vervangen
door elektriciteit.

101. We hebben veel zonnepanelen dus gebruiken liever electriciteit ipv gas om te koken of te verwarmen. Ons huis is alleen nog niet aardgasvrij.

102. Goed initiatief. Wel afhankelijk van de kosten voor bewoners

103. een belangrijk streven; voorwaarde is wel dat de alternatieven werkelijk duurzaam zijn en bijvoorbeeld niet ten kosten gaat van bossen elders.

104. Er moet alles aan gedaan worden om co2 neutraal te wonen

105. Op zich positief, wel vraag ik me af of alle alternatieven een CO2 reductie gaan geven

106. alles wat beter voor het milieu is is wat mij betreft prima!

107. Op zich niet slecht, mits er goede alternatieven zijn voor het aardgas. Dus bijvoorbeeld geen biomassacentrales.

108. Positief om te kijken wat de mogelijkheden zijn om gastvrij te worden. Zal nog grote uitdaging zijn!

109. Wij wonen al aardgas vrij, en dat bevalt prima. We weten niet meer beter.

110. Noodzakelijk voor het klimaat, maar ingewikkeld haalbaar en vraagt een grote investering waarvan ik nog niet zie hoe die gefinancierd moet/kan
worden
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111. Duurzaamheid is erg belangrijk!

112. Beter voor klimaat... denk aan onze kinderen

113. Ik heb geen aardgas, en ondervind geen problemen

114. Dat is de toekomst en goed voor het milieu

115. Aangegeven: positief. Maar wanneer huiseigenaren verplicht worden deze kosten geheel zelf te dragen, dan is mijn reactie: ZEER NEGATIEF. Als
Ede die verplicht stelt, dan zullen ze de burgers hiermee op een fatsoenlijke manier moeten helpen en ondersteunen.

116. Ik dank dat volledig van het gas af geen goed plan is, maar we kunnen wel minderen met verbruik dmv alternatieven

117. Prima, maar niet tegen elke prijs. Waar het kan invoeren (nieuwbouw) en als het moet met voldoende Fin.ondersteuning

118. Ik begrijp dat het algemeen gebruik van fossiele brandstoffen verminderd moet worden om zo een duurzamere toekomst te realiseren.

119. Ik denk dat we uiteindelijk niet anders kunnen

120. Niet meer afhankelijk van beschikbaarheid gas, ook stuk veiliger

121. Om ons milieu te redden zullen we veel maatregelen moeten nemen

122. Een prima streven, maar ik moet het nog zien gebeuren.

123. Goed voor milieu

124. Het is de toekomst

125. Ik vind het heel goed dat de gemeente Ede pro actief is bij het verduurzamen van woningen. Dit is nodig voor het behalen van
klimaatdoelstellingen.

126. Goed voor het milieu. Duurzaam, minder uitstoot etcetera.

127. Ik vind het een prima plan. Maar hout verbranden is ook slecht voor het milieu. Geef woningigenaren vooraf geld als subsidie. Dan verduurzamen
ze hun huis

128. Ik ben groot voorstander van groene energie.

129. Goed om te kijken naar alternatieven!

130. Jammer dat er helemaal geen stimulans is vanuit de gemeente voor bewoners die aardgas vrij willen, naast de minimale verplichtingen vanuit de
nationale overheid (transitie visie warmte). We zijn al bezig om de woning aardgasvrij te krijgen en ervaren helemaal geen interesse vanuit de
gemeente.

131. We moeten er alles aan doen om de energietransitie uit te voeren, en dat zo snel mogelijk. De tijd van afwachten is geweest.

132. Beter voor het milieu

133. Goed dat de gemeente serieus aandacht besteed aan het vrijkomen van fossiele brandstoffen, en de beweging maakt naar een duurzaam
energiesysteem.

134. Zeer prima, zolang wij niet extra hoeven te betalen

135. Gas is op een gegeven moment op, risocovol om te winnen (Groningen) en niet het meest duurzaam

136. Iedere gemeente moet zijn steentje bijdragen.

137. alleen als kan worden verzekerd dat men ook bij een koude winter warm woont

138. We moeten van fossiele brandstoffen af!

139. er is bewust overgegaan op gas, toendertijd, door de overheid. in deze tijd is het ook aan de overheid om ons energie-/milieubewust, groen de
toekomst in te loodsen.

140. Co2 uitstoot verminderen vind ik belangrijk. Maar heb twijfel of een alternatief minder C02 of andere vervuiling oplevert.

141. Aardgaswinning prima maar alternatief moet betaalbaar blijven e

142. Omdat dit en bijdrage levert aan het behalen van de klimaatdoelen!

143. Ik kook al met inductie

144. onafhankelijk van import Sovjet Unie.

145. positief, maar met grote twijfels over haalbaarheid, zowel wat betreft de verantwoorde alternatieven (dus geen biomassacentrales!) en wat betreft
de financiële haalbaarheid voor zowel gemeente als inwoners met kleine beurs.

146. Waar het kan is het prima tegen aanvaardbare kosten.

147. Hoe minder fossiele brandstof hoe beter.

148. Mileux belang

149. Wij zijn al van het aardgas af.

150. Stads verwarming lijkt het beste

151. Goed voor milieu, zie echter houtcentrales in Ede die zeer verontreinigend zijn
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152. We moeten van fossiele brandstof af maar de overheid zal hierin sturend en ondersteunend moeten zijn met name voor de minder draagkrachtige
huishoudens. Wat wordt het alternatief? Waterstof of elektriciteit als energiedrager.

153. maar dan wel tegen aanvaardbare kosten

154. Vanwege onze opgewarmde aardezullen wij wel op moeten letten

155. Is de toekomst. En zeer nodig

156. hoe eerder er stappen ondernomen worden hoe beter. het is al vijf over twaalf

157. Aardgas-arm vind ik ook een prima idee, maar mist in de antwoorden.

158. vanwege het milieu

159. Ik weet dat er de komende jaren zeker stappen moeten worden gezet om van het aardgas af te komen. Alleen denk ik niet dat we dan verder
moeten met biomassacentrales, die ook voor de nodige uitstoot en overlast zorgen.

160. Als het de beoogde doelen haalt is het voor de toekomstige generaties een goede zaak

161. Lijkt me voor de lange termijn noodzakelijk

162. Mits er een tegemoetkoming komt. Anders kan het niet betaald worden

163. mits het alternatief voldoende aantrekkelijk is, ben zeker wel bereid om er zelf ook extra aan bijdragen.

164. Uiteraard goed dat er gezocht gaat worden naar alternatieven, echter aardgasvrij maken van woningen brengt nogal wat kosten met zich mee,
vooral voor eigenaren van de woning.

165. Belangrijk voor de toekomst Voorkomen opwarmen aarde

166. Mee met de ontwikkelingen maar niet tegen elke prijs. Verantwoord met oog voor de negatieve/bijkomende aspecten.

167. Klimaatcrisis. Er moet iets gebeuren.

168. CO2 uitstoot moet drastisch verminderd worden. Daar hoort verwarmen op aardgas niet bij.

169. Goede ontwikkeling richting de toekomst

170. we moeten aan het milieu denken

171. Indien er een betaalbaar alternatief is tov gas gestookte cv

172. Bouwen nieuw huis dus moeten gasvrij bouwen

173. Aardgas is straks alleen van ver in te kopen en daarom niet economisch

174. Positief wanneer houtachtige biomassa daar GEEN onderdeel van wordt

175. Ik ben steeds meer zelf aan het verduurzamen. Heb zonnepanelen aangeschaft, sorteer het afval en kijk naar mogelijkheden om nog meer te
verduurzamen.

176. Ik denk dat we van aardgas af moeten willen omdat er behoorlijke nadelen zijn aan het winnen ervan, bijvoorbeeld in Groningen. Maar koken op
gas vind ik juist wel erg prettig. Ons huis is nog lang niet berekend op aardgas-vrij zijn.

177. We moeten zo snel mogelijk onze CO3 uitstoot reduceren om Grote problemen te beperken. Nu investeren bespaart veel hoge investeringen voor
een leefbare wereld en zorgt voor een stabiele wereld in de toekomst.

178. Het uitfaseren van fossiele brandstoffen is een zeer goed streven. Het lastige is echter de nadelen van veel van de huidige alternatieven. Ieder
huis verwarmen met een (lucht-naar-water-)warmtepomp is niet haalbaar. Veel huizen zijn niet voldoende goed geïsoleerd. Ook maken deze
warmtepompen geluid; per stuk misschien niet zoveel maar als ieder huis er één heeft is dat een behoorlijk lawaai (dat ook constant doorgaat). In de
zomer gebruikt men deze warmtepompen om huizen te koelen; dan wordt er extra warmte in de atmosfeer geloosd. Bovendien is het huidige
elektriciteitsnet niet geschikt voor het leveren van zoveel vermogen aan zoveel huizen tegelijk.Het toepassen van warmte-koude-opslag (WKO) is al
beter haalbaar als oplossing. Hiervoor is minder elektriciteit nodig, geen grote warmtewisselaar buiten (die herrie maakt) en er wordt zomers geen extra
warmte in de atmosfeer geloosd. Die wordt immers opgeslagen in de grond om dan in de winter weer te kunnen gebruiken (natuurlijk geen 100%
rendement maar beter dan gewoon lozen). Wel moeten huizen beter geïsoleerd worden.Ook een goede optie is het gebruik van waterstof in huidige
CV-ketels. Veel van de huidige CV-ketels kunnen al tot 30% meegemend waterstof verbranden. Met een kleine aanpassing kan dit opgevoerd worden
tot 100%. Dan komt er bijna alleen maar water(damp) uit de schoorsteen (en een beetje NO2). Echter, waterstof is geen energiebron maar een
energiedrager; je moet het immers eerst maken. Dat kan echter met wind- en zonne-energie, vooral op momenten dat daar een overschot van is. Een
uitdaging is nog wel het transport van waterstof; het is vluchtiger dan aardgas dus zal een deel verloren gaan bij transport in de huidige leidingen.
Aanpassen van die leidingen is niet praktisch haalbaar. Het is waarschijnlijk wel mogelijk om de waterstof te binnen aan andere stoffen waardoor het
minder vluchtig wordt maar daar weet ik de details niet van. Overigens is ammoniak misschien ook nog optie; dat kan je ook makkelijk maken uit water
met elektriciteit en is makkelijk te transporteren. Ik weet alleen niet hoe goed de CV-ketels daarmee om gaan.Stadswarmte is ook een interessant
alternatief maar alleen zolang dit duurzaam gestookt wordt. Het importeren van hout(snippers/-pellets) uit Finland en Canada is natuurlijk absoluut NIET
duurzaam. Er zou alleen restafval(/-hout) uit lokale afvalstromen voor gebruikt moeten worden. En dus niet alleen hout maar ook ander afval dat toch
verbrand wordt; gebruik die restwarmte ook als je die toch hebt.

179. Goed voor milieu, is de toekomst

180. Uiteindelijk zal het gas opraken en zijn we als land afhankelijk van externe leveranciers. Om politieke redenen zou eerder van het aardgas af zijn
wenselijk zijn. Maar de zorg en het onderwijs zie ik als urgentie tov het aardgas.In Duitsland sluiten ze juist veel huizen erop aan….
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181. Beetje liever zijn voor de aarde en de opwarming is wel nodig

182. Ik ben snel bang voor brand, omdat ik als kind een keertje brand in mijn ouderlijk huis heb meegemaakt toen mijn moeder pannekoeken aan het
bakken was. Toen ik in mijn huidige woning ging wonen, wou ik graag electrisch koken. Dit kon niet, omdat er geen aansluiting voor was en dit van
woonstede niet gemaakt mocht/kon worden.

183. Goed voor de planeet

184. Positief maar vanwege hoge kosten voor verandering n of niet zeer positief

185. Als dat beter is voor het milieu zeker

186. Goed voor het milieu!

187. we hebben alleen kook-gas

188. Geen toelichting

189. We zullen wel moeten als we iets aan de milieu doelstellingen we. Willen voldoen

190. Klimaatbeheersing urgent

191. Mee werken aan nieuwe ontwikkelingen.

192. We moeten simpelweg van de fossiele brandstoffen af, maar ook natuurontwikkeling bevorderen terwijl het menselijk leven binnen de nieuw vast
te stellen mogelijkheden doorgaat. Dat kan zeker.

193. Gezien de klimaatdoelstellingen - Parijs - zal er veel moeten worden aangepast om dat doel te halen.

194. Goede gedachte maar alles hangt af van het alternatief. Middel moet niet erger zijn dan de kwaal

195. Positief als het maar niet een biomassa-gestookt alternatief is. De Baltische staten hebben een zeer negatieve ervaring hoe Nederland aan zijn
hout komt. Ook het extreem veel snoeien in Ede en omgeving is meer dan 'voor' de verduurzaming. Neem waterstof (kan ook de aardgasleiding blijven
liggen en wordt de wijk geen grote 'molshoop'.

196. Klimaatdoelen

197. Klimaatverandering is wereldwijd een sterke bedreiging. Rutte doet hier weinig aan, zodat anderen zoals gemeenten en huizeneigenaren hun
verantwoordelijkheid moeten nemen en dus ook het voortouw. Huizen beter isoleren en klimaatneutraal maken is effectief.

198. Op zich positief alleen bezorgd over de kosten van het alternatief.

199. Op deze wijze kunnen bijdragen aan het milieu

200. Geheel afhankelijk van de kosten

201. aardgasvrij betekent minder uitstoot broeikasgassen

202. Elk initiatief om CO2 te verminderen is nuttig

203. Eens raken die fossiele voorraden toch op, doorschuiven naar volgende generaties is schending van de rechten van mijn kinderen en
kleinkinderen

204. Heb al geen aardgas meer,

205. Als het niet surfer wordt

206. Wij zijn al sinds 2002 gasvrij.

207. Voor een gezonder milieu moeten we duurzaam leven.We moeten dus ondermeer af van het gebruik van fossiele brandstoffen.

208. lijkt me beter voor t milieu

209. Ik sta daar zeer positief tegenover op voorwaarde dat er niet overgegaan wordt op de vervuilende stadsverwarming en dat de huidige
stadsverwarming wordt afgebouwd,

210. Bij het plaatsen van onze nieuwe keuken, zonne panelen Is dat duidelijk, denk ik

211. Indien gasleiding netwerk blijft liggen en in het kader van circulariteit/duurzaamheid wordt hergebruikt voor waterstofgas. Waar op dit moment
volop wordt getest bij de Energiebedrijven

212. Duurzaamheid en klimaat

213. Groningse toestande niet wenselijk en afhankelijk van Rusland ook.

214. Gezonder voor iedereen

215. Onze flat de Willem Maris flat is alvan het aardgas af

216. Afhankelijk van geboden alternatieven

217. Als de gemeente mee betaald om gasvrij te maken

218. Toekomstbestendig, duurzaam

219. Natuurlijk moeten we van het gas af. En dat niet alleen, er moet meer gebeuren om de klimaatverandering tegen te gaan en de opwarming te
stoppen.

220. Aardgas zal niet eeuwig beschikbaar blijven. Dus op zoek naar andere en betere oplossingen

Powered by Enalyzer | 9 juni 2021 22:02



221. Wij wonen al aardgas vrij.

222. Het klimaatvraagstuk is één van de grootste uitdagingen en het is mooi dat we als Edenaren hierin onze verantwoordelijkheid nemen

223. Goed om de klimaatdoelen te halen.

224. Alle 'beetjes' zijn nodig

225. Wij doen graag mee.

226. ik ben benieuwd wat de gemeente bedenkt en of dat voor alle Edenaren mogelijk is en of het veel investeringen vraagt voor koopwoningen

227. Goed voor millieu

228. Op zich positief dat we minder aardgas gaan gebruiken. Helaas zijn de alternatieven enorm kostbaar (warmtepompt), Vervuilend (paletkachels) of
natuurrovend (houtgas)

229. Aardgas is relatief schoon, maar we moeten inzetten op alternatieven voor fossiele brandstof en gaswinning Groningen moet stoppen.

230. In principe positief, maar ik zou geen Hollander zijn als ik niet voor alle kosten op wil draaien. En daar heb ik in deze gemeente wel eens min
twijfels over.

231. Ik denk dat het voor onze toekomst erg belangrijk is dat we groener en duurzamer gaan leven.

232. Dat is goed voor de energietransitie

233. Zijn meerdere en betere alternatieven voor aardgas.

234. Het is voor het klimaat goed om aardgas vrij te worden, maar er moeten wel betaalbare alternatieven zijn.

235. Goed voor het milieu

236. Ik ben zelf al bijna klaar met van het aardgas af aan het gaan. De elektrische doucheboiler staat nu klaar om gemonteerd te worden. Verwarming
deed ik al zoveel mogelijk op stroom met IR platen. De totale energie rekening was maar 90 euro (het meeste kosten is gas voor douchen geweest)
vanwege mijn zonnepanelen.

237. Goed voor het milieu

238. Ik vind het goed; het is ook nodig. Alleen vind ik de groene stadswarmte erg duur.

239. Mits er een goed en betaalbaar alternatief wordt geboden vind ik het een goed idee

240. Zeer belangrijk voor impact klimaat, goed initiatief! Kan wat mij betreft niet snel genoeg, mits er daar de juiste begeleiding en subsidie voor is!

241. Van het aardgas gaan is een duurzame oplossing. Daarom ben ik positief.

242. Zou het wel willen maar weet dat de huis ik woon niet aardgas vrij zou kunne

243. Er zijn prima alternatieven voor aardgas

244. Het is goed dat Ede ook met de tijd mee gaat

245. Er is wat nodig, twijfel of aardgasvrij helemaal realistische is, maar laten we kijken hoe ver we komen.

246. Fossiele brandstoffen zullen op termijn niet meer gebruikt kunnen worden en dus moeten we op zoek naar alternatieven.

247. ik denk dat de klimaatdoelen halen erg belangrijk is

248. Het is nodig om onze aarde gezond te houden. Dus we zullen over moeten naar duurzame energiebronnen

249. Landelijk blijven we achter met klimaat doelen, we moeten zo snel mogelijk stappen ondernemen. De overheid moet burgers daarbij helpen en
zelf ook vooruitstrevend zijn, voorbeeld gedrag vertonen.

250. Als er goede alternatieven zijn is het top.

251. Noodzakelijk

252. Gezamenlijk klimaat doel bereiken en wereldwijd probleem 'oplossen'

253. Wanneer de lasten hiervoor evenredig gedragen worden dan is het voor iedereen betaalbaar. En creëer je draagvlak. Wanneer dit niet gaat
gebeuren blijft er grote tegenstand.

254. Als het bijdraagt aan een beter milieu

255. Positief, zolang het betaalbaar en uitvoerbaar is en er ook naar alternatieven gekeken wordt.

256. Tegengaan klimaatverandering, maar ook omdat gas een fossiele brandstof is en uiteindelijk dus opraakt.

257. Solidair met Groningers die aardbevingsschade ondervinden. CO2 uitstoot verminderen.

258. Ik ben 100% voorstander van verduurzaming.

259. Ik denk dat dit een noodzakelijke stap is richting de toekomst

260. Aardgasluw zou voor mij ook genoeg zijn. Maar er moet iets gebeuren.

261. Beter voor t milieu
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262. Aardgas is een ideale brandstof maar vervuilend. Ook is dd voorraad eindig. Bovendien kunnen we onwenselijk afhankelijk worden van Rusland.
Biomassa is GÉÉN oplossing. Dit brengt juist méér CO2 in ds lucht. Per direct mee stoppen is dus het verstandigste. Bovendien is de temperatuur
hiervan ook veel te hoog voor moderne huizen. Juist daar zou lage temperatuur genoeg moeten zijn. Een warmtepomp dus. Ook bij mij in de
Rietkampen zou dit volgens mijn inschatting tegen relatief lage kosten ook kunnen. Mijn huis is uit 1990 en de rest is moderner. De rest van Ede zitten
ook oudere huizen. Daar kan een warmtenet noodzakelijk zijn. Géén biomassa dus!! De bewoner heeft wel betere ondersteuning nodig. De huidige
regeling werkt niet. Ik moest maar extra zonnepanelen plaatsen.

Toelichting respondenten die NEUTRAAL zijn over het aardgasvrij worden van de gemeente Ede
1. Wij staan positief tegenover de energietransitie.We vinden wel dat de overheid dit verkeerd aanpakt. Je moet bij het begin beginnen. Ga na waar het
meeste valt te behalen. Dat is de industrie. Ook een kleinere efficiëntere luchthaven kan een grotere bijdrage leveren. Het is slecht als we in Nederland
er in Lelystad nog een luchthaven bij krijgen. Het is een slecht idee met hout verbranden huizen te gaan verwarmen. Ook grote met aardolie gestookte
boten zijn erg vervuilend. Bovendien is gas een goede schone brandstof. In Duitsland krijg je een bonis als je je laat aansluiten op gas. Dat we in
Nederland in Groningen vanwege de aardbevingen de gaskraan afsluiten is prima maar mensen afsluiten van het gas is geen goed idee. Dat alleen
omdat we geen gas uit Rusland willen.Het zou beter zijn eerst te kijken wat er allemaal voor initiatieven ontwikkeld kunnen worden over een periode
van 10 tot 15 jaar om van het gas af te komen. Hier moet veel breder in geïnvesteerd worden. Het niet meer gebruiken van onze aardgasleidingen is
dood en doodzonde. Uit veel onderzoek blijkt dat het mogelijk is over 10 tot 15 jaar over te stappen op groen waterstof. Hierin wordt veel te weinig
geïnvesteerd.Door het land vol te bouwen met zonneparken en windmolenparken en de bewoners min of meer te dwingen hun huizen elektrisch te
verwarmen is erg ondoordacht. Elektrisch rijden, elektrisch verwarmen en elektrisch koken kan niet met het huidige elektrisch netwerk.Door zo door te
denderen op de ingeslagen weg zullen de bewoners van dit land de overheid nog meer gaan wantrouwen. Het komt allemaal nogal ondoordacht en
chaotisch over. Het op kosten jagen van onze inwoners om hun huizen elektrisch te kunnen verwarmen draagt niet bij tot vertrouwen in de overheid als
niet eerst de grootste vervuilers worden aangepakt. Wat de overheid doet is steeds maar ontkennen dat de luchthaven een grote vervuiler is en dat de
hoogovens dat ook zijn. De warmtecentrale in Ede is ook een partij die we echt niet nodig hebben bij de energietransitie. Dit maakt het allemaal alleen
maar erger.Het grootse probleem is dat door de regelgeving van deze overheid veel goede initiatieven geblokkeerd worden. Zo mag er bijvoorbeeld
geen waterstof over de weg worden getransporteerd.Het is nodig voor het wegverkeer te kiezen voor elektrisch rijden over korte afstanden en voor de
grotere afstanden voor bijvoorbeeld waterstof.Neem de tijd voor een goed plan in kaart te brengen in de volgende 10 jaar en stort je nu nog niet op het
verduurzamen van woningen omdat de verschillende technieken om dit te doen nog niet goed zijn onderzocht.Blokker geen oplossingen door de
regelgeving die er nu ligt maar los ze op. Gebruik onze gasleidingen opnieuw met bijvoorbeeld groene waterstof. Zo zorg je ook voor een betrouwbare
overheid. Breng de goede partijen bij elkaar en laat de overheid niet zelf het wiel uitvinden en erken dat er nu grote fouten worden gemaakt.

2. Heb tot nu toe weinig begrip dat wij in Nederland van het schone aardgas af moete terwijl in de rest van Europa dit juist gepromoot wordt

3. Eerst duidelijk goede alternatieven onderzoeken. Heb nu de indruk dat er zaken door gedrukt worden. OK de bewoners tegemoet komen die
vrijwillig van het aardgas afgaan en duurzame oplossingen kiezen.

4. Het is me nog niet duidelijk (genoeg) of de alternatieven voor aardgas beter zijn.

5. Vraag mij het waarom af! Begrijp dat er een verandering moet komen in ons gebruik van deze aarde maar betwijfel of dit echt zo noodzakelijk is.

6. Alleen positief als het alternatief financieel concurrerend is en direct of indirect minder mileuwbelastend

7. Het moet wel haalbaar zijn en niet ten koste van . Vaak als de gemeente zijn zinnen ergens op heeft gezet ,dan moet en zal het er komen

8. nuttig maar kostbaar voor ons

9. Nog te veel vraagtekens. Kosten voor burger, haalbaarheid datum, alternatieven voor gas die woning evengoed verwarmen, mogelijkheden voor 70-
plussers met koopwoning om investeringen terug te verdienen (binnen redelijke termijn)

10. Dit lijkt mij vooralsnog een niet eenvoudige opgave. Met alleen wind en zon gaat Nederland het met de toenemende vraag naar elektriciteit (bv
auto's) niet redden. Het gasnet geschikt maken voor waterstof lijkt mij noodzakelijk. Gelet op recente publicaties werkt de industrie daar volop aan.

11. Lijkt me niet nodig.

12. Het is goed dat er minder aardgas gebruikt gaat worden. De bestaande huizen die nog redelijk nieuw zijn met moderne ketels zouden moeten
kunnen blijven. Wij hebben een huis gebouwd in Bennekom, we wilden bespreken of het ook zonder aardgas kon, dit kon niet omdat de gemeente al
een plan gemaakt had. We wonen er nu 2 jaar. We zullen nog wel even aan het gas blijven en is het wel mogelijk om in een huis waar niet zoveel
ruimte is van het gas af te gaan, dat zijn vragen.

13. Benieuwd hoe we van het gas afgaan en wat dat voor extra kosten met zich meebrengt.Lastenverzwaring is niet wat ik wil

14. Kosten .Is alles wel goed uitgezocht , of er nog adertjes onder het gras zitten .

15. Positief als dit kostenneutraal gebeurt, zeer negatief als we dit zelf moeten betalen want met een huidig jaargebruik van < 1000m2 verdienen we
dat NOOIT terug! (zeker gezien onze leeftijd).

16. Ik vraag mij af of dit de beste oplossing is

17. Positief indien overlast bij aanleg beperkt blijft en de nieuwe infrastructuur solide (bij storingen back-up functie) blijkt

18. ZIE WEL ALS HET GAS VRIJ WORDT ZAL NIET MEE VALLEN IN FLATS . TOEN KONDEN OOK GEEN CAMERA KRIJGEN ALS ER AAN
GEBELD WORDT KAN ER WEL DAN GELD JA VEEL GELD AAN GAS VRIJ UIT GEVEN.

19. Ik ben niet overtuigd of de keus voor aardgasvrij echt zal gaan betekenen dat het beter voor de wereld gaat worden.
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20. Als de eigenaar voldoende tegemoet koming krijgt om anders dan op gas te koken en de woning te verwarmen, zou ik positief of zelfs zeer positief
er tegenover komen te staan.Omdat we eigenlijk gedwongen worden om van het gas af te gaan.

21. Aardgasvrij is leuk maar mag nooit opgedrongen worden. Denk hierbij aan de kosten die je moet maken om dit te realiseren voor b.v.
eigenhuisbezitters. Zeker voor ouderen is dit geen optie.

22. onzekerheid over de kosten.

23. Hoe gaan we om met de kosten voor het aanpassen van de woning (warmtepomp o.i.d.)

24. Waarom wij van het en Duitsland juist meer gas verbruiken

25. Mijns inziens is gas een schonere verbrander dan elk andere brandstof.

26. aardgas is relatief schoon , betwijfel de wijsheid van volgorde

27. Wat is het alternatief , voor het koken en verwarmen van de woning. Door geen aard gas meer aan te bieden, verplicht je de bewoners om extra
uitgaven te plegen voor vervanging. Hier zou dan een tegemoetkoming voor moeten komen. Een ander alternatief zou zijn om inplaats gas op
waterstof te verwarmen. Het koken zou dan elektrisch kunne.

28. Ik vraag me af of of het echt zo veel beter is voor het milieu , of de aanpassingen en de impact van de aanpassingen niet ook slecht zijn voor het
milieu ik denk dat het goed is om nieuwe huizen aardgas vrij te bouwen maar alle oude huizen om te bouwen? Daar zou ik wel meer over willen eten.

29. Aardgas is een milieuvriendelijke brandstof. Winning heeft nadelen maar zouden kunnen worden opgelost door CO2 opslag. Nu moet weer alles
omgebouwd worden.

30. Wacht liever op waterstofgas

31. Haalbaarheid op welke termijn?

32. Wij hebben een vrij nieuwe ketel . Ik zou liever op waterstof over gaan dat lijkt me beter dan overal elektriciteit te voorschijn toveren dmv
windmolens . We hebben al een dak vol zonnepanelen. Ik ga liever ban het gas af als er waterstof is. Dan kan redelijk gemakkelijk omgezet worden
zodat we onze ketel dan nog genoeg jaren kunnen gebruiken. Het kost allemaal vreselijk veel geld

33. In principe positief maar ik vind de keuze van de gemeente Ede voor biomassa centrales een foute keuze (in de winter zie je langs het spoor dat er
uitlek van warmte is, kun je nagaan hoeveel energie er alleen al bij transport verloren gaat. Verwarming op gas is veel beter voor het milieu dan die
biomassa centrales waar naar mijn mening veel te veel onterechte subsidie naar toe gaat. Hout kappen voor de verbranding is idioot en dan met soms
vervoer van over de oceaan met ernstige vervuiling door de scheepvaart, dit alles tezamen maakt dat gas stoken veel beter is voor het milieu. Gebruik
de bestaande gasleidingen voor nieuwe bronnen als waterstofgas. Voor nieuwe woningen zijn diverse andere betere alternatieven dan energie via
biomassacentrales mogelijk.

34. In nieuwe gebouwen prima maar in oude huizen veel te duur om om te bouwen

35. Aardgas is momenteel nog de meest schone energievoorziening, alles overwegende..

36. Naar mijn mening een Utopie, in Duitsland krijg je subsidie voor gasaansluitingen. Ik vind het veel te veel gedoe, duur en omslachtig. Nieuwbouw
oke, maar bestaande woningen heb ik veel vraagtekens

37. Volgens mij niet haalbaar Je kan volgens mij niemand verplichten om gigantische kosten te maken. Ik heb een oud huis dus dat gaat serieus geld
kosten.

38. Als de koopwoningen over moeten gaan op een vervanger van aardgas , zal de overheid of gemeente de kosten voor het ombouwen moeten
betalen vind ik .

39. woning is niet geschikt voor warmtepomp e.d. Wat zijn alternatieven? Prioriteit zou meer bij isoleren moeten liggen.

40. Ik heb geen aardgas. Waar ik woon is al aardgas vrij

41. Ik denk dat alles aardgasvrij maken geldverspilling is (700 miljard landelijk). Gebruik het liggende aardgasnet om daar waterstof door heen te
pompen.Echter, voor nieuwbouw is het een goed punt dat die niet op het aardgasnet komen.

42. Milieu bewust is goed, maar het moet te dragen zijn en eerlijk. De kosten die het geheel met zich mee gaat brengen zijn een zorg.

43. T kost veel geld en aanpassingen in je huis, t is niet voor iedereen betaalbaar

44. Op dit moment zijn er nog te weinig alternatieven. Of aardgasvrij helemaal mogelijk gaat worden is nog maar de vraag. De alternatieven die er wel
zijn, zoals bijvoorbeeld biomassacentrales zijn door hun luchtvervuiling geen goed alternatief.

45. Zolang de controverse over hoe we wel voldoende energie op kunnen wekken die schoon is of voldoende kennis over waterstof hebben om gas te
vervangen blijf ik neutraal, al ben ik zeer positief over het idee.

46. Aardgasvrij zou niet het definitieve doel moeten zijn. Het gaat uiteindelijk om de milieuwinst. Ook wordt aardgasvrij snel verward met gasloos, wat
niet hetzelfde is (bijvoorbeeld bestaande gasleidingen geschikt maken voor waterstof)

47. Ik denk niet dat dit de gehele oplossing biedt

48. Als ik de kranten moet geloven, kost dat een handvol geld, wat wij als burgers niet zo maar op tafel kunnen leggen

49. Over het verwarmen van de woning wil ik zelf de regie houden dus eigen middelen voor de verwarming.

50. Stop met de Biomassa als verwarming en wel onmiddelijk

51. Alternatief is waterstofgas waardoor reeds aanwezige infrastructuur gebruikt wordt.

52. Positief als de lasten niet alleen op de bewoners wordt afgewenteld
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53. Nog niet aan toe zonder gas te verwarmen.

54. aardgasvrij positief als het maar niet wordt vervangen door bio energie/ houtstook

55. lijkt kansloos

56. Om de oudere woningen betaalbaar aardgasvrij te maken is volgens mij wel een heel groot probleem.

57. er is voldoende aardgas op de wereld en die is te vervangen door waterstof. Het leidingssysteem is er al en het is toch waanzin om die niet te
gebruiken.

58. wat denkt u van de kosten voor de particulier

59. Oudere woningen kunnen moeilijk geisoleerd worden volgens deskundigen.

60. Aardgaswinning zal op termijn positief uitpakken; ik kan niet beoordelen of het allemaal wel efficiënt en kosteneffectief is

61. ik denk dat het voor veel mensen te duur word

62. We moeten van het gas vanwege het gehannes in Groningen en het is nog maar de vraag of gas zo veel slechter is dan de nu voorhanden zijnde
alternatieven. Natuurljk ben ik voorstander van het gebruik van energiebronnen die niet of nauwlijks schade toebrengen aan ons leefgebied.

63. Geleidelijk

64. Leuk plan maar de consequenties zijn nog niet te overzien.

65. Helemaal aardgasvrij is een mooi streven, maar als de energie dan voornamelijk van biomassa moet komen, lijkt dat geen goed idee. In feite is dat
ook de aarde uitputten.

66. Het moet duidelijk zijn dat niet alles vervangen kan worden via electriciteitsnet, dus er moet duidelijkheid zijn over stadswarmtenet, eventueel
waterstofnet en gebruik van aardwarmte alsmede financiele consequenties hiervan.

67. Eerst goed overzicht verkrijgen van kosten en opbrengsten

68. ik geloof helemaal niet in dat 'aardgasvrij'

69. Daar moet ik mij nog in verdiepen.

70. Betaalbaar?

71. Op zich prima, maar dan moeten er wel goede en betaalbare alternatieven zijn

72. Goede plannen gaan ook gepaard met hoge kosten

73. Haalbaarheid en effect is wat mij betreft nog niet aangetoond. Daarnaast vraag ik me af hoe dat praktisch in zijn werk zal gaan (woon in
buitengebied)

74. Prima, zolang het mij niets extra's kost

75. Het is landelijk beleid om aardgas vrij te worden. De vraag is, internationaal gezien, of dit een verstandige keuze is. Immers aardgas is 1 van de
schoonste brandstoffen.Natuurlijk, iedereen moet een steentje bijdragen voor een betere wereld. Hoogovens in IJmuiden en de olieraffinaderijen
aanpakken zet echter veel meer zoden aan de dijk. De daken van bedrijfshallen geschikt maken voor zonnepanelen zou ook veel meer bijdragen. Ik
mis een landelijk overview / aanpak. Nu lijkt het erop dat alleen de burgers in actie moeten komen.

76. Een goede ontwikkeling, maar ik zet vraagtekens bij betaalbaarheid en uitvoerbaarheid.

77. Resultaat is zeer afhankelijk van de gekozen alternatieven voor aardgas. Het is complexere materie dat men vermoedt en ook maar niet zo
opgelost.

78. Het moet een keuze voor inwoners zijn, geen verplichting

79. Aardgasvrij is OK, maar niet over de rug van de individuele burger

80. In principe ben ik positief (mijn eigen woning is ook al aardgasvrij), MAAR het moet geen doel op zich worden om ten koste van alles aardgasvrij te
worden. In sommige gevallen is het echt niet lonend en moet er meer aandacht komen voor isolatie en hybride modellen, zeker voor de oudere
woningen. Ook moet het niet leiden tot een wildgroei aan alternatieve zwaar gesubsidieerde energie met ongewenste neveneffecten en zonder
draagvlak. Vandaar mijn uiteindelijke keuze Neutraal.

81. Ik heb geen belang bij voor- of nadelen van wel of geen gebruik van aardgas. Voor mij is alleen van belang welke de goedkoopste is.

82. Twijfel of alle inspanningen in oude huizen uiteindelijk klimaatneutraal zijn

83. Ben biet overtuigd van de alternatieven. Productie en onderhoudt kosten ook erg veel CO2 en slecht voor andere milieuzaken (winning metalen
e.d.)

84. ik zie geen voordeel in volledig aardgasvrij. een hybride combinatie lijkt mij beter

85. Ik vraag me af of het haalbaar is.

86. Ben bang dat het mij veel geld gaat kosten

87. Is aardgasvrij beter?

88. Aardgasvrij voor bestaande bouw is duur

89. Ene kant positief, maar kost gigantisch veel geld en kan je niet verwachten dat mensen dat kunnen op hoesten

90. milieu vriendelijk is belangrijk, het termijn en hoe er naar toe vind ik wel dat passend moet zijn en ook met maatwerk moet worden gedaan.
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91. Als heeft voor- en nadelen.

92. Het lijkt me goed om aan het klimaat te denken. En gezamenlijk is dat makkelijker dan per huishouden. De gemeente zelf heeft ook weinig invloed
op dit soort landelijke beslissingen. Wel snap ik de grootschalige inzet niet op biomassa. Er zijn zat andere en betere alternatieven. Waarom heeft de
gemeente bijvoorbeeld geen subsidie voor zonnepanelen zoals veel andere gemeentes wel hebben?

93. Ik twijfel of het alternatief beter is.

94. Ik weet dat het belangrijk is om onze klimaatdoelen te behalen, maar ik vind dat er nog een hoop onduidelijk is. Daarnaast maak ik me ernstig
zorgen over de kosten die het met zich meebrengt.

95. Als we allemaal van het gas afgaan komen straks stroom tekort

96. De vraag resteert of aardgasvrij wel de oplossing is voor de toekomst.Gaat Nederland niet hierdoor gedwongen in de toekomst aardgas
importeren uit andere landen nu zowel biomassa en andere energie voorstellen (windmolens) in de toekomst ook niet kunnen gaan voldoen aan de
energie behoefte in Nedreland

97. praktisch nog niet haalbaar

98. aardgas heeft mijn hele leven prima bevallen.

99. Grote vraag blijft het, zegt een econoom, wat de beoogde transitie gaat kosten en welk deel de burger direct zal moeten betalen.

100. Kost nog te veel

101. Ons appartement is in 2019 gebouwd. Het betreft een transformatie van kantoor naar enkele appartementen in een gebouw, waar al een aantal
appartementen was. Wij wilden gasvrij, maar dat kon niet ivm de bestaande appartementen. Jammer.

102. aardgas is een "schoon"" product om nog schoner te worden is gelijk aan het polijsten van een gladde steen

103. voor vrijstaande huizen in het buitengebied, zie ik nog even niet hoe het zou moeten. behalve als we meteen doorschakelen naar waterstof

104. Het zal voordelen hebben maar zeker ook veel nadelen

105. Ik vraag me af of het wel verstandig is om geheel van het aardgas af te gaan. Uiteraard wel van het Groningse gas. Dat kan echt niet meer.

106. Nog geen voorstander

107. Zie het niet zo snel gebeuren…..

108. Op zich prima, maar oppassen dat wij in het oog houden wat de beste maatregelen zijn om de CO2 uitstoot te verlagen. Dat hoeft niet per se
aardgasvrij te zijn.

109. Lijkt me erg lastig in een appartementencomplex

110. De toekomst naar waterstof is nog niet duidelijk. Misschien kan aardgas vervangen worden door waterstof of een ander nog te ontwikkelen
gas.Aardgas is door Groningen en de kwetsbare politieke situatie in Rusland riskant en eindig.Elektriciteit moet ook worden opgewekt. Dat is nog
steeds niet duurzaam genoeg.

111. Woon alleen Seniorenwoning kook elelltrisch. Op dit moment veel te kostbaar om van het gas af te gaan.

112. Ik ben voor het aardgasvrij maken als alternatieven dit ook haalbaar/mogelijk maken. We moeten op de korte termijn niet ten koste van alles
werken aan alternatieven als die geen continuïteit in zich hebben. Voorbeeld Biocentrale, verkeerde keuze.

113. Gezien mijn leeftijd

114. Niet haalbaar lijt mij, kosten voor wie?

115. Wat gaat dat de burger kosten?

116. Wij hebben aardgas, een ketel en tot ons genoegen!

117. Voor mij persoonlijk niet haalbaar ivm weinig verbruik van gas tov van aanschaf warmtepomp

118. Het is mij nog onduidelijk of dit de juiste keuze is.

119. Het ligt eraan wat voor kosten dat met zich mee brengt

120. voorlopig vind ik de alternatieven voor aardgas nog niet geweldig. Zeker als er over kernenergie wordt gedacht blijf ik liever gas gebruiken!!

121. aardgas is er nog genoeg in de wereld en het is niet zwaar vervuilend

122. Alles op z'n tijd, er moet wel een goed alternatief zijn bijv. waterstof door de leidingen van het gas

123. Kunnen we wellicht overgaan pp waterstof

124. Afhankelijk van extra kosten voor mij of gaat eea budgettair neutraal

125. Aardgasvrij betekent: (zeer) hoge kosten maken om van het gas af te gaan. Aan de aansluiting andere warmtebronnen (zoals stadsverwarming)
hangt ook weer een prijskaartje. Voor gepensioneerden zijn de kosten vaak te hoog en kan niet meer terug verdiend worden.

126. Zonder alternatieven op een rij lastig mening geven

127. Zie er weinig voordeel in

128. Het antwoord op deze vraag is zeer afhankelijk van beschikbare alternatieven!

129. Wat gaat het kosten. Komt er compensatie of subsidie? Is aardgasvrij wel comfortabel.
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130. Weet of de huidige transitie het gewenste effect zal hebben.Focus niet alleen op elektriciteit maar mogelijk ook waterstof.

131. Aardgas vrij kan alleen als waterstof toepasbaar is.

132. Verwarming, warmtepomp nog veel slechte verhalen over.Kosten zonnepanelen op dak erg duur

133. Een exercitie van tientallen jaren waarmee waanzinnige kosten gemoeid zijn. Heb serieuze vraagtekens bij investering/kosten.

134. Biomassa verstoken vind ik echt geen oplossing. Dus van het gas af kan alleen als er iets beters komt

135. De huidige mogelijkheden werken niet dus er moet nog een hoop uitgezocht worden een houtcentrale is uit den boze. Windmolens maken herrie
en zonnepanelen en accu's vliegen in brand.

136. Op zich wel positief voor een duurzaam alternatief. Maar ik zie nog haken en ogen: warmtenet is een monopolie, prijzig, geen keuzemogelijkheid,
gas is bij onze buurlanden wel een duurzaam alternatief. Ik ben voor stadsverwarming, maar zou wel graag zien dat je de prijs niet koppelt aan gas. Als
dat steeds duurder beprijst wordt, waarom moet ik dan ook hetzelfde betalen voor een duurzamer alternatief

137. Ik begrijp dat het voor het milieu wenselijk is, maar het jaagt de gemeente en de inwoners best wel op kosten. Daarnaast is aardgas niet eens de
meest vervuilende brandstof.

138. Ons huis is oud! Wie betaald alle aanpassingen?

139. Aardgas is niet de meest vervuilende brandstof. Stimuleren van wind- en zonne-energie ligt meer voor de hand omdat veel elektriciteit nog van
kolencentrales komt.

140. Ik ben het er mee eens dat we zuinig moeten zijn op de aarde maar ben sceptisch over de manier waarop dat gaat gebeuren.

141. Gas is een behoorlijk duurzame energiebron, die nog een tijd langer gebruikt kan worden tijdens de energie transitie gedurende het uitfaseren van
steenkool. De haast met gas verminderen is dan ook wat overbodig wat mij betreft

142. Ik maak me vooral zorgen over de kosten.

143. Gezien de noodzaak snap ik het streven, echter dit moet niet ten koste gaan van "dwingend"" overgaan op alternatieve energiebronnen.

144. Waarom aardgasvrij? In Duitsland schakelt men over op aardgas.

145. Gasvrij hoeft niet, wel minderen. Efficient inzetten. Dus zoek bijvoorbeeld de hybridevormen

146. Aardwarmte niethaalbaar; Biomassaook niet; Alleen kernenergie is een oplossing

147. lijkt mij luchtfietserij, gas blijft nodig, alles wat het vervangt brengt nieuwe nadelen(wordt al steeds duidelijker.) MInderen: ja maar niet dogmatisch
jojo-denken...

148. Wij koken al dertig jaar elektrisch. En de rest ervaren we wel

149. Ik woon in een appartement en ik zou niet weten hoe ik mijn woning anders dan op aardgas zou moeten verwarmen.

150. vervangen door wat?

151. Het is bijna onmogelijk om 2050 aardgas vrij te zijn naar mijn mening

152. Minder CO2 uitstoten is goed, maar dat moet niet ten koste gaan van de luchtkwaliteit. Aardgas is een van de schoonste brandstoffen

153. Je weet niet of iedereen mee doet en of je het andere opgedrongen wórdt en of het wel democraties is dat ieder een eigen keuze houd !!!!

154. De kosten zijn te hoog.

155. Omdat het best kostbaar is allemaal

156. Afhankelijk van wat er als alternatief wordt aangeboden.

157. Aardgasvrij lijkt me prima, vervangen door waterstofgas

158. Ja, er wordt zwaar ingezet op een centraal warmtevoorzieningssysteem, met alle leidingverliezen van dien, met onbekende brandstoffen. H2 isd
een voordelige brandstof met toerlomst

159. Als alle mogelijkheden worden meegenomen in de alternatieven ben ik positief. Alleen zie ik dat waterstof en kernenergie bij voorbaat al worden
uitgesloten met het excuus te duur, te gevaarlijk. Net of windmolens en zonnepanelen niet duur zijn.

160. Hangt af van de gekozen oplossing. Ben voorstander van het gebruik van groene waterstof!

161. Nederland heeft geen gas meer de rest van de wereld wel .Ik begrijp dit niet

162. Als de gasaansluitingen maar blijven om waterstof te kunnen leveren.

163. Ben er niet van overtuigd dat aardgas slechter is dan andere soorten verwarming die veel elektriciteit vragen, en zeker het boren in de grond voor
aardwarmte baart mij zorgen ivm schade aan / vervuiling van ondergrondse waterstromen

164. Het nut hiervan is mij nog steeds niet duidelijk. Hier moeten we van het gas af en 50km verder (net over de Duitse grens) krijg je subsidie als je
over gaat naar gas !!!!!

165. Op dit moment zijn er geen goede alternatieven beschikbaar

166. Op zich wel positief, maar als aardgas vervangen wordt door biogas zou ik dat een negagieve ontwikkeling vinden

167. Het is een goed streven om bewust om te gaan met onze energiebronnen.Voor zover ik er verstand heb, zijn er om elektriciteit op te wekken ook
nadelen als het steenkool verbranden.Om burgers nu voor de kosten op te laten draaien om het systeem om te gooien van gas naar elektriciteit vind ik
geen goed plan. Bij verbouwingen, nieuwbouw kan het goed meegenomen worden. Mensen niet verplichten.
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168. Koken op gas is veel lekkerderVloerverwarming is wel comfortabel en vloerkoeling is geweldig

169. Ligt vooral aan de kosten en wie deze gaat betalen

170. Ben bang dat het een boel geld gaat kosten

171. Wanneer dat dan opgelost moet worden dmv bio energie centrale ben ik zwaar tegen.Tevens dat er steeds meer thuis met houtkachels gestookt
wordt.Zo ruikt het soms net als 50 jaar geleden. Lekker als je vergeten ben het slaapkamerraam dicht te doen.

172. Weet niet wat dat betekent voor mij

173. kost veel geld om van alles in de grond te leggen en vervolgens ben je als consument "eeuwig"" aan 1 leverancier over geleverd

174. Hangt af welke oplossingen er komen voor oudere woningen

175. Uiteindelijk is het mooi als Ede aardgasvrij wordt. MAAR NIET als dat betekent dat we onze energie van biomassaverbranding gaan krijgen. Dat is
veel minder schoon dan aardgas. Leg liever ook éérst alle daken van alle industrie en boerenbedrijven vol met zonnepanelen. Dat aardgasvrij heeft
zeker niet mijn prioriteit!

176. Moet wel mogelijk zijn en niet een doel op zich zijn ook als het blijkt niet haalbaar is. Ik denk hierbij aan de haalbaarheid van bv warmtepompen
als huizen daar niet voor geschikt zijn.

177. Weinig kennis ervan

178. Dit moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Moet financieel mogelijk zijn.

179. Licht aan de eigen kosten om het huis gasvrij te krijgen

180. Ik weet de toekomstgevolgen nog niet exact

181. Er is nog heel weinig bekend hoe de Gemeente dit wil bereiken. Daarom kan ik nog geen mening vormen

182. Idee is aardig maar er zijn nog geen goede alternatieven

183. Elektriciteit moet ook opgewekt worden, vraag mij af of er dan ook aan het milieu gedacht wordt.

184. Minder CO2-uitstoot is belangrijk, dus daarom is minder aardgas gebruiken van belang. Maar volgens mij zijn er nog steeds geen goede
alternatieven voor aardgas. Windmolens en biomassa hebben beide flinke nadelen. Zonnepanelen op daken zijn wel een goed alternatief, maar
zonneparken ten koste van weiland weer niet. Hierdoor is volledig aardgasvrij volgens mij niet haalbaar.

185. Neutraal, omdat gas een relatief schone brandstof is, maar met de problemen in Groningen met de huizen, moeten we wat anders bedenken.
Meer kernenergie bijvoorbeeld.

186. Alleen de omschakeling van koken op gas naar elektrisch staat me een beetje tegen.Voor de rest gebruikt de flat waar ik in woon geen gas
meer.We krijgen warmte en warm water via energie van het warmtenet in Ede.

187. Ik vind alles wat we doen om klimaatneutraal te worden goed. Of aardgasvrij worden nu perse de oplossing is weet ik niet goed.

188. Heel positief als het nieuw te bouwen woningen betreft.Voor bestaande woningen negatief omdat het bewoners op hoge kosten jaagt.Daarbij zou
ik willen weten hoe groot het aandeel in de gasbesparing zal zijn van bestaande woningen.Ik kan me voorstellen dat bedrijven een hoog gasverbruik
hebben.

189. Het hangt af van het alternatief dat wordt gekozen voor aardgas.

190. Ik vind dat de bewoners er zelf voor mogen kiezen.

191. Ik sta er neutraal in, omdat ik benieuwd ben naar het financiele plaatje van dit verhaal. Wat kost het de gemeente en wat kost het mij.

192. Aardgasvrij is mooi, mits de alternatieven wel schoner zijn. De biocentrale, bijvoorbeeld, is niet per definitie een schoon, duurzaam, alternatief.

193. Ik vraag me af hoe realistisch het is.De voorgestelde alternatieven moeten dan wel echt werken.Voor zover ik kan zien is elektriciteit geen
alternatief met het huidige net.Dus... ik moet het nog zien.

194. Hele gemeente lijkt mij utopie. Wij wonen in buitengebied Bennekom De Kraats waar woningen ver uit elkaar liggen.

195. Klinkt leuk. Maar zorgelijk qua uitwerking

196. Nog niet overtuigd van alternatieven

197. Kan niet overzien wat het betekent als Ede niet aardgasvrij wordt.

198. Er worden nog steeds nieuwe wijken gebouwd met aansluiting van gas?

199. Ligt aan de kosten die er voor mij bij komen kijken. Ben nogal kritisch op wat de consument moet bijdragen en hoe weinig grote bedrijven soms
bijdragen.

200. Ik ben er nog niet van overtuigd dat het allemaal oke is.

201. Ik heb het idee dat er te weinig gekeken wordt aar het alternatief , waterstof bijmengen met aardgas.

202. Zoeken naar alternatieven waarbij huidige infrastructuur gebruikt kan worden

203. Heb mij er eerlijk gezegd nog niet in verdiept.

204. op langere termijn zeker zinvol, maar betere afstemming met buurlanden zeer gewenst.

205. Bij aardgasvrij wonen zijn we aangewezen op elektriciteit. Daarmee zijn we ook zeer kwetsbaar. Ons vijandige landen hebben de mogelijkheid om
de elektriciteit op grote delen van de wereld uit te schakelen. Gas is dan een goed verwarming alternatief, wat we in eigen bodem of zee hebben.
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206. Benieuwd hoe het gaat in een wijk met huur en koopwoningen gemixt.

207. Het is goed om minder of geen niet-hernieuwbare energie te gebruiken. Echter, aardgas is een van de minst slechte methodes om woningen te
verwarmen. Om die mogelijkheid binnen 30 jaar op te geven is wellicht niet zo'n goede beslissing.

208. Er is nog heel veel onzekerheid over de alternatieven voor de aardgas, vooral voor de oude huizen uit het begin van de 20e eeuw.

209. Ik ben nu niet voor en niet tegen. Maar vraag me af of dit de oplossing is: de infra alternatieven voor gas zijn er niet op berekend. Er is vooralsnog
te weinig groene elektriciteit beschikbaar, geen goede kabels en trafohuisjes etc voorhanden, te weinig vakmensen om dit te doen en last but not least
is het voor veel mensen een enorme investering. En raar: in Duitsland krijgt men bonus als men op aardgas overgaat. Het is schoon en we hebben
alles er voor voorhanden. Help mensen vooral met energiebesparing, laat ze elektrische gaan koken. Maar laat de Gas CV nog even voor wat het is.
Van voor de muziek uit lopen is nog niemand beter geworden. Nieuwbouw: streef naar 0 op de meter. Raar in nieuwbouw is: 5 zonnepanelen leggen,
want dat is soms genoeg voor een A-label (kijk eens OP Enka). Gaan die mensen ook elektrisch rijden etc dan moeten er dure panelen bij. Rare
manier van doen. En zet ipv meteen zonnevelden te leggen in het buitengebied een goed plan op om de daken op bedrijven vol te leggen met
zonnepanelen. Steek daar geld en energie in om daken daarvoor geschikt te maken. Laat inwoners meedoen in deze opzet. Ik heb zelf jaren gewacht
op een zgn. postcoderoos omdat ons dak met de stand van techniek van dat moment niet geschikt was voor zonnepanelen. Maar dat kwam maar niet,
geen mens snapt waarom niet. Nu hebben we ze zelf gelegd, maar beste investering. Niet voor ons zelf maar voor de generaties na ons. Onze horizon
in dit huis is waarschijnlijk niet ver genoeg om er echt de vruchten van te plukken, maar dat hebben we er voor over. DUS: denk na over die race om
van het gas af te gaan, denk na over het vervuilen van natuur met zonnepanelen, denk na over juiste plekken voor windmolens. ZET IN op isoleren,
beschikbaar maken van daken voor zonnepanelen. En stimuleer nieuwbouw om niet net binnen de lijntjes de goede maatregelen te nemen maar ook
met het ook op toekomstige ontwikkelingen.

210. Aardgasvrij is mooi streven, maar hybride systemen lijken mij voorlopig veel realistischer (zeker financieel). Ze kunnen daarmee een
overgangssituatie creeëren waarin op korte termijn een grotere reductie van CO2 bereikt wordt dan direct streven naar aardgasvrij

211. duurzamer is OK; helemaal zonder aardgas is te zwart-wit en onrealistisch (ook in vergelijking met andere landen)

212. Ik zie dit nog niet gebeuren voor oudere huizen. Snap dat ede landelijk beleid moet volgen, maar heb geen zin in heel veel aanvullende
investeringen

213. Er is veel onzekerheid met betrekking tot de aanschaf van een warmtepomp. Geeft veel geluidsoverlast en de elektriciteits meter geeft een hoger
gebruik aan

214. Voor het milieu is het goed, maar ik zie als huiseigenaar op tegen het omschakelen naar een andere bron om op te koken

215. Het gaat er om op welke manier. Warmtepompen zijn de oplossing niet. Te duur, hoge kosten, extra kosten mbt isolering en onvoldoende
warmterendement.

216. Dit is afhankelijk van de wijze waarop dit gebeurt.

217. Ik zie op tegen de vervangingskosten van ketel en gasfornuis. En op tegen de kosten van het verwijderen van leidingen in mijn huis. En tegen de
hoge elektrisiteitskosten.

218. Indien er serieuze alternatieven komen is het wellicht de moeite waard. Tot op heden ontbreekt het hieraan.

219. Voor oudere woningen is dit niet haalbaar.

220. Moet een hoop gebeuren van gas naar wat anders. Iedereen een lucht/warmtepomp en een electrische auto. Kan het stroom net dit aan? En
hoeveel geluid gaan de lucht/warmte pompen maken? Loop in de avond eens langs de Che/ares college. Wat en herrie Dan hebben nog wel een paar
uitdagingen te geen.

221. Hangt van de kosten af

222. Aardgasvrij is een prima streven, echter moet dat wel op de meest schone en beste manier gebeuren en niet omdat het op de politieke agenda
staat en we het beste jongetje van de klas willen zijn.

Toelichting respondenten die (ZEER) NEGATIEF zijn over het aardgasvrij worden van de
gemeente Ede
1. Duur, niet de enige oplossing voor het probleem

2. Onderzoek naar duurzaamheid loopt nog. Aardgas blijkt wellicht toch duurzamer, maar Gemeente Ede typeert zich door op alle vlakken het beste
jongetje van de klas te willen zijn en voorop te willen lopen in wat zogenaamd goed zou zijn voor de mensheid, maar als blijkt dat het piept en kraakt en
dit aangekaart wordt, geeft ze niet thuis. Op meerdere afdelingen. Ze wijst heel erg graag naar anderen maar vergeet dat er dan altijd meer vingers
naar haar zelf gericht zijn. Bij aantonen en aankaarten van onduidelijkheden heeft ze bewezen precies 0% open te staan voor feedback. Er worden
beloftes gedaan door grote meneren maar er gebeurd precies helemaal niets en beloftes over oa interne veranderingen worden simpelweg niet
nagekomen. Ook hier vecht de kleine man tegen de arrogantie van de macht. Den Haag in het klein.

3. Aardgas is een van de beste bronnen voor warmte, dat er op de klimaattafels voor hout verbranding gekozen is zegtgenoeg over de kennis van de
mensendieck daar de regels hebben bepaald Vergelijk met andere landen Duitsland en België.

4. Ik denk dat er nog geen goede alternatieven zijn, onafhankelijk van wind en zon. Biomassa is niet de oplossing. Ik ben evenmin voorstander van
windmolens. Zonnepanelen kan in beperkte mate, maar dan niet in landschapaantastende zonneweides. De oplossing op lange termijn is m.i.
kernenergie, waarmee ook waterstof te maken is d.m.v. elektrolyse. . Daar zijn dan geen fossiele brandstoffen voor nodig.Die waterstof kan via het
aardgasnet t.z.t. vervoerd worden. De kernenergie levert ook de energie voor warmtepompen.
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5. er ligt een uitgebreid leiding netwerk,waterstof promoten !!!!!

6. Het wordt onbetaalbaar duur, het electriciteitsnetwerk kan de stroomvraag niet aan en er is niet voldoende stroom in Ede op te wekken zonder
desastreuse maatregelen windmolens die lawaai maken en volgels doden en weilanden vol zonnepanelen

7. Omdat de alternatieven slechter zijn dan aardgas. De zg biocentrales vervuilen meer en warmtekrachtkoppeling is voor de meeste huizen niet
haalbaar. De enige optie voor de toekomst is of waterstof of electrisch maar beiden zijn nog niet toepasbaar

8. Niet alleen de gemeente, maar ook de regering kan niet zorgen voor voldoende levering van elektra en betaald te weinig mee om de installatie mee
te financieren. De kosten voor mij als aow-er worden te groot en kan deze niet dragen.

9. Veel gedoe en kosten het allemaal te regelen

10. Stadsverwarming vind ik een tussen oplossing.Gezien het verbranden van hout ,zeer milieu onvriendelijk, en dat de mogelijkheid van keuze wordt
afgekapt.Gas is nog steeds het milieu vriendelijkst op dit moment.Ik wacht wel op waterstof of het bijmengen hiervan.

11. In oudere woningen niet te verwezenlijken, tenzij men zeer hoge kosten maakt. Zeer hoge elektriciteitskosten, wat in de zomer misschien enigszins
gecompenseerd kan worden met (dure) zonnepanelen, maar in de winter met weinig daglicht geen optie. Een warmtepomp is tevens een lelijk object
bij het woonhuis.

12. Het is schandalig hoe milieu activisten ons land zo gek maken voor onvoorstelbaar kostbare zaken zoals aardgasvrij maken van Nederland. Mede
in licht van omringende landen waar er zelfs subsidie gegeven wordt om op gas aan te sluiten.Het is veel verstandiger op lange termijn om te
investeren in ontwikkeling van waterstof systemen.

13. We hebben een prachtig leidingnet liggen wat we straks kunnen gebruiken voor waterstof. We doen nu maar wat en kijk eens naar de biocentrales
in Ede. Hout verbranden voor warmte. Waar komt dat hout vandaan. Als je er goed over nadenkt zijn we allemaal knettergek aan het worden. Het
zullen wel politieke stokpaardjes zijn.

14. kostbaar en alle kosten van de overheid en gemeente worden steeds meer

15. De hoge kosten waarvan ik in de pers lees

16. Veel oude huizen waar geen warmtepomp mogelijk is. Biomassacntrales zijn vervuilend. Gas is schoon! Wachten op waterstof.

17. We kunnen nog niet zonder gas

18. het is een geldverslindend project, terwijl meningen uiteenlopen omtrent het nut hiervan. Duitsland bijvoorbeeld omarmt nog gewoon het "groene""
aardgas. Oppassen dat we niet holderdebolder voorop gaan lopen en roomser zijn dan de paus, zeker wereldwijd gezien.

19. Politieke keuze

20. De halve wereld gaat op aardgas ( bv Duitsland ) Zonnepanelen op daken prima. Geen windmolens en zon parken.

21. Nederland moet zo nodig weer voorop lopen om van het aardgas af te gaan, terwijl Duitsland en België massaal op het gas worden aangesloten.
Komt nog bij dat wij maar een marginaal deel van ons eigen gas gebruiken. Het meeste gas dat wij gebruiken komt uit Rusland

22. Is volgens mij niet kostbaar en daardoor niet haalbaar

23. Ik zie dat voorlopig, zeker voor onze woonsituatie er niet van komen

24. dit is een illusie, tenzij het mogelijk zal worden worden om dit voor de bewoners mogelijk te maken tegen redelijke kosten, bijvoorbeeld maximaal
5% van de WOZ waarde. Dat zal alleen kunnen als er een aanzienlijk verbeterde subsidieregeling komt.

25. aardgasvrij is niet het doel: wel milieu bewust. Stoken op hout voor warmtenet is niet erg milieu vriendelijk.Overgaan op elektra terwijl de
elektriciteitscentralen op olie of gas (of nog erger op kolen) draait is verspilling want bij iedere omzetting van energie gaat er een percentage verloren.In
voor en najaar wordt de lucht in onze woonwijk zwaar vervuild door het stoken van houtkachels en open haarden. Dit lijkt me veel meer een
probleem.Veel beter is (zwaar) in te zetten op isolatie van woningen (en verblijfsplekken) en efficiënter energieverbruik in apparaten e.d. Ook valt
hieronder het sluiten dan de open deuren in de winkelstraten waar een golf aan warmte naar buiten komt.Ook kan er veel meer samengewerkt worden
met bedrijven die warmte produceren om die niet zomaar in de lucht te lozen maar te hergebruiken in bv het warmtenet, of om te zetten in elektrische
energie.Ook het verplichten van nieuwbouw om het dak vol te leggen met zonnepanelen of zonneboiler panelen. Ga in actie om alle bestaande daken
vol te leggen met deze panelen.In Utrecht is men al zover dat de zijkant van flatgebouwen worden bekleed met zonne folie voor opwekking elektra, ik
hoor hier niets van in EdeProbeer het natuurlijke waterverval (bv van de straatputten) te gebruiken als waterkrachtcentrale.

26. Er zijn veel onzekerheden qua kosten aan verbonden

27. Ik wil graag op het gas aangesloten blijven

28. De alternatieven zijn voor woningeigenaar beperkt cq nog steeds erg duur. De gemeente laat ook kansen liggen; waarom kunnen eigen
woningbezitters niet op het warmtenet aangesloten worden

29. Dit gaat heel veel geld kosten. Huizen zijn niet geschikt voor warmtepomp o.i.d.

30. Te zot voor woorden om gas, het schoonste fossiele brandstof, te gaan verbieden. Het stoken van hout als vervanging is ongelooflijk belachelijk.
Bossen hiervoor moeten kappen is niet normaal!!!!!!!!! Plus nog eens die gore uitstoot van die ovens!!!

31. Geloof niet in aardgas vrij. Ook elektra moet worden opgewekt. En in de nacht en winter schijnt niet de zo. Het elektra net is niet opgewassen
tegen de vraag.
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32. Er is voor veel bestaande woningen (zoals het mijne) geen redelijk alternatief!! Bij nieuwbouw ligt dat natuurlijk anders.Dus niet “iedereen
rücksichtslos van het gas af”, maar uitsluitend waar dat in redelijkheid kan.De doelstelling is overigens ook onrealistisch. Kijk es om je heen…
electriciteit uit bruinkool??Pak vooral grootverbruikers aan!En wil je nog ff lachen? In de Van Heutzbuurt zijn ze (ook) de gasleidingen aan het
vervangen. Ligt alles open. Denk je dan dat ook glasvezel wordt meegenomen…? Ach nee, ‘natuurlijk’ niet. Sukkels…

33. Het is onmogelijk om onze oudere woning elektrisch te gaan verwarmen zonder torenhoge isolatie en elektriciteit kosten . Daarnaast kan het
stroomnet de verhoogde vraag nooit aan, zeker ook niet als we elektrisch moeten gaan rijden!

34. Ik zie de positieve kant er niet van. Ik denk dat er eerst nog veel onderzoek gedaan moet worden naar de negatieve gevolgen van het inzetten van
alternatieven

35. kost de consument weer geld om een ander kooktoestel te kopen, of betaald de gemeente dat?

36. Het is links-politiek gemotiveerd zonder redelijk alternatief. Windmolens en zonneweiden verpesten ons mooie landschap.

37. Ik woon zelf in appartement en daar is het gas vervangen niet of zeer moeilijk en kostbaar.

38. De grootverbruikers op gas zijn niet de "normale"" burgers, maar de bedrijven. Dus begin die maar aardgasvrij te maken.

39. Het milieu is voor mij ook een grote zorg, maar dat er nu gedaan wordt of aardgas opeens milieuonvriendelijk is, vind ik absurd.Dat we van het gas
af moeten op termijn (Groningen) lijkt me evident, maar dan wel om de goede reden (Groningen) en in een behapbaar tempo en zeker niet om de
verkeerde redenen. Ik pleit voor goede en complete voorlichting en die ontbreekt nu. Dat Duitsland juist tijdelijk aan het aardgas gaat, lijkt me in dit
geval een duidelijk signaal. Dus graag een beetje verstandig en in een tempo dat we financieel als inwoner ook een beetje kunnen dragen.

40. Overkill, te duur

41. Ik denk niet dat van het aardgas afgaan een milieuvriendelijke oplossing is

42. Bij aanschaf woning werd aardgas aangeraden. Is wel goed onderzocht of er wel een goed alternatief is? En wie gaat dat betalen?

43. Hoge kosten en werkzaamheden in huis, hoor dat stookkosten daarna hoger worden en dat dit huis te oud is om hier in mee te gaan. Heeft houten
vloer, geen betonnen vloer.

44. Veel te duur voor de meeste inwoners en bovendien: Ede subsidieert niet eens de meest voorkomende isolatiemaatregelen. Dus kappen met die
hoogdravende en onrealistische onzin.

45. aardgas is één van de schoonste brandstoffen en ik lees vandaag negatieve berichten over de vervuiling van de grond door warmtepompen

46. Zie de voordelen niet.

47. Ouderen huizen zijn niet geschikt om te verwarmen mbv warmtepomp

48. Ik wil zelf invloed houden op welke wijze mijn water/verwarming voorziening is. Daarbij kook ik liever op gas. Bij een centrale voorzieningen ben ik
afhankelijk van andere als het gaat om de kwaliteit en continuïteit.

49. Gas is een schone brandstof laten we dit aub gebruiken

50. Er zijn landen die juist naar aardgas overgaan om dat het zo veel beter is.De alternatieven zijn over het algemeen grote energie slurpers wat
stroom gebruik

51. Gas uit eigen grond duur verkopen. Nu geen aardgas meer voor eigen volk terwijl het hele schone brandstof is.Inwoners op hoge kosten jegens
met een warmtepomp is mijns inziens geen eerlijke werk wijze

52. Het is een utopie. We stoppen met Gronings gas, niet met alle gas. Aargasvrij makenIs ook nergens voor nodig. Zie elders in Europa. Bovendien
zou het een enorme desinvestering zijn voor netbeheerders en huis- en bedrijfseigenaren.

53. Ik vind het aardgasvrij maken van woningen een hype. Aardgas is milieuvriendelijk en de uitstoot van CO2 a.g.v. woningen is globaal nagenoeg
verwaarloosbaar. Omringende landen geven subsidies om woningen juist aan te sluiten op aardgas. Het is een door activisten gekaapt en gepolitiseerd
thema.Men mag wel een kerncentrale, of liever thoriumcentrale, bouwen in mijn directe omgeving waarmee we bijvoorbeeld met elektrolyse waterstof
winnen als alternatief voor aardgas.

54. Laten we eerst kolenvrij en biomassavrij worden, daarna is aardgas aan de beurt.

55. Belachelijk, duitsland gaat juis aardgas invoeren vanwege groen initiatief. Wij andersom. Manipulatie en politieke stemmingmakerij. Echt idioot.
Graag eerst een maatschappelijke discussie en dan pas besluitvorming.

56. Er zijn nog geen goede alternatieven. De electriciteit voor warmtepompen wordt voor een groot gedeelte niet duurzaam verkregen. Biomassa
verbranden geeft veel fijnstof en CO2 uitstoot.

57. Het is totaal niet goedkoop en gas is gewoon beter en verwarmt de huizen beter.

58. Oude huizen gasvrij maken is niet lucratief

59. Verduurzamen geldt voor iedereen maar ik denk dat er bij de zware industrie veel meer winst te halen valt waardoor we de particulieren veel
geleidelijker kunnen laten overgaan op duurzame energie. Daarbij is het best vreemd dat wij van het aardgas af moeten terwijl ons buurland juist
aardgas stimuleert.

60. Mijn woning is oud en moeilijk te isoleren, dus met bijvoorbeeld warmtenet nauwelijks warm te krijgen en elektrisch ongelofelijk duur.

61. Ik kook graag en er zijn nog geen goede alternatieven voor een gasfornuis. Daarnaast wil ik niet afhankelijk zijn van electriciteit voor alles in huis
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62. Het kost huiseigenaren evenredig veel geld. Welke je niet kunt zien als investering. Ook niet Milieutechnisch gezien omdat zowel aardgas als
electriciteit momenteel nog grotendeels met fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Het alternatief moet niet electriciteit maar waterstof zijn. Het is
belangrijk om de bestaande infrastructuur niet verloren te laten gaan en deze te gebruiken voor waterstof. In Duitsland zijn ze de mensen aan het gas
aan het sluiten met subsidie. Gas is een goede energiebron. Het probleem is dat we afhankelijk zijn van de Russsiche Federatie

63. het is in het tempo dat waarmee men het er nu doorheen probeert te duwen gewoon niet realistisch.daarnaast is het 99% politiek gemotiveerd,
want biomassa is enorm mileuonvriendelijk. bossen worden in zuid amerika gekapt om vervolgens met enorm vervuilende schepen de oceaan over
gesleept te worden. Vervolgens is het ineens co2-vrij.Ook staatbosbeheer en de provincieen doen hieraan mee door op grote schaal te kappen onder
het mom van onderhoud cq. verkeersveiligheid.

64. Niet haalbaar, geen goede alternatieven

65. Er zijn betere alternatieven

66. Ik ben negatief omdat de alternatieven niet altijd beter zijn. Zo is biomassa luchtvervuilend en worden er bomen voor gekapt. Boren naar
geothermische warmte lijkt me gevaarlijk en is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de woonomgeving.

67. De klimaat doelstellingen zijn niet haalbare afspraken, dit gaat enorm veel geld kosten en te weinig opleveren.

68. Gas is relatief duurzaam, de operatie levert amper milieuwinst op maar kost heel veel geld en zorgt daarnaast nog voor veel overlaat. Duur, niet
duurzaam. Ondemocratische fopoplossing die we gaan uitvoeren omdat het 'moet' terwijl iedereen weet dat het niets toevoegt en afleidt van
oplossingen die wel werken. Natuurlijk is het goed nieuws voor batterijen bedrijfjes en adviseurs duurzaamheid die er een goede boterham aan
verdienen maar voor de belastingbetaler, het klimaat of de democratie is het slecht nieuws.

69. De transitie naar aardgasvrij neemt mijn inziens een langere tijd in beslag dan door de gemeente gesteld. Daarbij zijn de alternatieven niet heel
hoopgevend

70. Zie niet hoe oude huizen van het gas af zouden moeten. Dit zijn van die doelstellingen waarvan ik denk laten we eerst kijken of er een betaalbare
oplossing is ipv zulke ambities zonder concrete oplossing.

71. Te hoog gegrepenNiet voldoende energie om zonder aardgas te kunnenTransitie kost meer dan het oplevert aan energie

72. Voorlopig is het vrijwel onmogelijk iedereen verantwoord van het aardgas af te halen. Ook in Europees verband kunt U dit standpunt onderschrijven
zeker als in de ons omringende landen aardgas wordt gepromoot !

73. Aardgas is een schone brandstof, dus daar is niets mis mee. Indien alles via stroom gaat , is de uitstoot voor het opwekken vele malen groter. Daar
komt het verwerken van de electra apparatuur en het aanleggen van de stroomkabels nog bij, terwijl de gas voorzieningen op de meeste plaatsen er
liggen. Dus weggegooidgeld.

74. ja vanwege de hoge kosten voor aanschaf en de vele klachten over de prijs van stadsverwarming

75. Dit is verkwisting, zie wat in Duitsland gebeurd , laten we eerst een alternatief hebben, electra kost ook veel energie, verlies bij productie en gas
direct bruikbaar.

76. aardgasvrij is een politiek item, heeft niets met klimaat te maken

77. Het is nog steeds niet duidelijk of dat aardgasvrij noodzakelijk is. Als ik kijk naar Europa is dat niet zo. . In discussie over energiebeleid werd en
wordt kernenergie buitengesloten. Dat getuigt van een enorm vooroordeel tevens en een politieke keuze.

78. Is voor veel woningen totaal niet te realiseren.

79. gas is de schoonste verbrander. we moeten over op waterstof. wat goedkoper en schoner is

80. Denk niet dat wij al zonder aardgas kunnen

81. Aardgas is niet zo milieu onvriendelijk als wordt gesuggereerd. Het is wel slecht voor Groningen. Hopelijk wordt daar een echt goede oplossing voor
gevonden.

82. Bij onze oosterburen krijgen de bewoners subsidie als ze een aardgas aansluiting nemen.

83. Wat is het alternatief: bomen verbranden? Big business spekken is dat. Groene zogenaamde oplossing.Liefst trouwens kernenergie.Tot die tijd
aardgas. Liefst niet uit de USSR

84. Gas is één van de schoonste energievoorziening. Alle landen hebben het hoog in het vaandel, geven subsidie en wij moeten er van af. Stop met
biomassa centrales. Is beter en slimmer. Over 5 jaar hebben we er weer spijt van

85. Niet financieel haalbssr

86. Dat betekent waarschijnlijk dat ik allemaal nieuwe dingen aan moet schaffen waar ik absoluut geen geld voor heb

87. Te hoge kosten. Andere landen gaan juist over op aardgas. Eerst zorgen voor reële alternatieve voor de toekomst en dan pas overschakelen. Nu is
het allemaal korte termijn denken en domme oplossingen doordrukken. Ja, er dient iets te gebeuren.

88. Zolang er geen realistisch alternatief/plan is blijft het voor mij lucht fietsen.

89. Ik vind aardgas een schone en gemakkelijke manier om te gebruiken.

90. de kosten zijn veel te hoog en aardgas is in de transitie heel belangrijk zeker tot wwterstof ruim beschikbaar is.

91. Er zijn voors en tegens. Het is goed om zuinig om te gaan met energie. Alles van het gäs gaat m.i. te ver. Je moet gebruik maken van natuurlijke
bronnen. Daar is aardgas er een van. Alles beter dan kernenergie.

92. Niet haalbaar. Eerst veel kosten maken en dan niet door laten gaan. Wel alle nieuwbouw aardgas vrij
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93. 3 Bio centrales, daar komen we nooit vanaf. Uw kinderen komen te zitten in lelijke en lawaaierige turbines "ik heb liever een kerncentrale voor mijn
neus"" en glas die boven zorgt voor brand eveneens de e auto's. Waar laten we de afval van accu's, hoeveel energie moet er komen. Alles wordt
duurder. De armen worden nog armen of moeten aan de bedelstaf bij het rijk. Hier valt niet tegen te verdienen. We wonen al boven op elkaar waardoor
veel criminaliteit. Kunt u de hele dag wonen in een kleine woning ""als je al een woning hebt"" met kinderen? Veel ruzies, scheidingen, zelfmoorden,
schulden. Al dit moet betaald worden. Afhankelijk van de overheid? Ik ga liever dood.

94. Ik maak me ernstig zorgen wie het gaat betalen........!!!!!

95. Overgaan op waterstof dan kan het oude gasnet en apparatuur gebruikt worden

96. Is een ongewenste en onnodige doelstelling

97. Ik denk dat de mogelijkheden om energie neutraal te zijn niet kan zonder aardgas ondersteuning Zie bv ontwikkelingen nordstreamproject

98. onrealistisch

99. Aardgas is b.v. ten opzichte van biomassa veel minder milieuvervuilend. Als aardgasvrij veranderd wordt in voor nieuwbouw geen aardgas meer en
stimuleren meer isolatie ben ik voor.

100. aardgas is een schone brandstof met veel minder CO2 uitstoot dan biomassa.

101. Het is totaal onmogelijk om aardgas vrij te zijn, er zijn teveel woningen die te oud zijn.De gemeente doet er goed aan om de oudere wijken te
voorzien van waterstofgas, dit kan door de bestaande leidingen, bewoners hoeven alleen te investeren in een andere ketel en een waterstof
meter.Natuurlijk is dit nog duur, maar het is wel de toekomst.

102. Aanpassingen aan een huurwoning hoef ik niet te betalen maar wel nieuwe kookplaat, potten en pannen en die zijn behoorlijk aan de prijs!Daarbij
als de stroom uitvalt kan ik geen water voor thee koken of eten opwarmen als ik geen gas in huis heb.

103. Schone brandstofDuitsland geeft subsidie op aardgas En wij stoppen ermee..??

104. Als we van het gas gaan, dan wordt het dus elektriciteit. Dat gaan we dat dus veel meer gebruiken en hoe stoken we de elektriciteits centrales,
kernenergie of kolen beiden ook niet schoon. We leven in Europa, is daar geen éénduidige besluit vorming, voor welke energie we gaan. Bijvoorbeeld
in Duitsland wordt aan sluiting op gas aanbevolen en gesubsidieerd, en wij als "gas "" land geven dit op??

105. Ik vind het vreemd dat Nederland van het gas af moet terwijl andere landen gas aanbevelen. Geen eenduidig beleid om het klimaat probleem op
te lossen.

106. Ik ben ben bang dat de kosten erg gaan tegenvallen. Tot nu hoor je alleen globale bedragen die in de praktijk meestal erg tegenvallen. Eerst maar
eens concrete plannen met concrete bedragen (gegarandeerde bedragen) voordat ik misschien hier positiever over ga denken.

107. Het gaat te snel en alles op elektriciteit gaat nooit goed en aardgas is schoner

108. Te duur

109. Voor de burger niet te betalen

110. Koste zijn zeer hoog en aardgas is een hele schone energie bron.Veel schoner als de bio centrales

111. Het is van de zotte dat ze 40km hiervandaan in Duitsland subsidie krijgen als ze overstappen op gas en we hier bakken met geld weggooien om
van' t gas af te gaan. Terwijl het zo'n beetje de schoonste brandstof is.

112. Omdat de kosten van het aardgasvrij wonen erg onderschat worden, en er nog geen betaalbare alternatieven zijn. dit idee dient veel beter
doorgerekend te worden!

113. aardgas is een schone, goedkope energiedrager die op wereldschaal in grote hoeveelheden beschikbaar is. Aardgas is daarom ideaal om te
gebruiken totdat waterstof uit duurzame energiebronnen en groen gas op voldoende schaal beschikbaar zijn. "Van het gas af"" is een idioot plan,
bedacht vanuit emotie (Groningen) en totaal doorgeschoten. We moeten NIET van het gas af maar op termijn wel over op ander gas. Als we nu van
het gas af gaan is het gasnetwerk er straks niet meer als we het nodig hebben voor duurzame gassen.

114. Aardgas heeft in Nederland een slecht imago. In Duitsland daar in tegen wordt juist aardgas gesubsidieerd.

115. Elektrisch koken is gewoonweg verspilling van energie. Verwarming van het huis met elektriciteit is bij lage temperaturen niet behagelijk.

116. In Duitsland subsidie als je op aardgas gaat, dat is toch totaal niet uit te leggen!!

117. De kosten om dit te realiseren met enkel AOW of minimumloon is onhaalbaar.Vanwege hoge zorgkosten is het niet op te brengen.Daarbij komt
dat Warmtenet te veel beperkingen heeft, veel te duur is, je huis in moet onder de fundering en het pad door waardoor je enorm hoge kosten krijgt.

118. complete onzin, niet over nagedacht

119. Te duur en te veel haken en ogen, geen goed nationaal plan subsidies e.d. , niet het braafste jongetje van Europa willen zijn.

120. De alternatieven worden te rooskleurig voorgesteld en zijn zeker niet allemaal milieu vriendelijker.

121. Ik heb mijn bedenkingen bij de modellen die gebruikt worden bij het vaststellen van de noodzaak tot vermindering van de co².Als je de harde
gegevens bekijkt stijgt onze zeespiegel niet sneller dan de afgelopen 100 jaar en is de Noordpool ook nog niet ijsvrij het in is de laatste jaren zelfs weer
aangegroeid.Ik vind het prima dat er wijken aangelegd worden met een warmte net, maar zou er zelf niet graag wonen omdat je geen keuze hebt voor
je energie leverancier en de kosten maar zo de pan uit kunnen lopen.Als ede geen aardgas meer wil gebruiken, ga dan voor waterstof door de
leidingen, zodat er gewoon op gas gestookt kan worden.Ik moet er niet aan denken dat er allemaal warmtepompen in onze achtertuinen staan. Dan
heb je constant een wespennest in de buurt

122. Veel kosten voor de bewoners en minimaal effect.
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123. De Groningen emotie eerst eens mee stoppen en dan ga nadenken over de mogelijkheden. Welicht kan er uiteindelijjk waterstof gebruikt worden
in de bestaande leidingen of leidingen die nu niet worden aangelegd. Uiteindelijk zal he het kunnen afbouwen maar wel met verstand en wellicht
overgang met hybride apparaten (denk bv aan hybride waterpomp)

124. Kosten worden scheef verdeeld

125. Praktisch onmogelijke opdracht en voor inwoners onbetaalbaar

126. hoe kan het binnen 1 europa dat nederland van het gas moet en je in duitsland subsidie krijgt als je over gaat op gas.de grootste kolencentrales
van europa staan in polenEde moet pas van het gas af als er een goed alternatief is en de huidige situatie met onzinnige biomassamoet stoppenede
moet over op aardwarmte

127. De inwoners worden hiermee op kosten gejaagd

128. Aardgasvrij betekent ook heel veel kosten voor woningeigenaren. Geld wat er vaak niet is.

129. Negatief als warmte opgewekt gaat worden door biomassacentrales.

130. Het is onverantwoord om (binnen dit termijn) definitief afscheid te nemen van deze fossiele brandstof. De enige verantwoord en duurzame wijze
om van het gas af te gaan is door dit af te bouwen middels nieuwbouw en renovatieprojecten. Bij elke andere wijze staan de kosten staan in geen
enkel balans ten opzichte van het te behalen resultaat, zeker als we kijken naar het beleid van onze omringende landen.

131. In Duitsland is de campagne om juist gas te gaan gebruiken. Het is duurzamer als de Hout-ovens die Vattenfall wil gaan gebruiken als duurzame
energie. Of, met veel energie geproduceerde windmolens. Plus, is er in Ede-Centrum geen stadsverwarming beschikbaar. Er is geen alternatief
beschikbaar dat geen extra kosten meebrengt. Je zou duizenden euro"s moeten lenen om in je huis te mogen blijven wonen. En dan moet niet mogen

132. Vindt het op zich goed idee maar er blijft haast geen mogelijkheid meer over tot persoonlijke keuze. Hou niet van gedwongen zaken.

133. De bekende alternatieven voor verwarming zijn in mijn ogen slecht (stadsverwarming met biomassa) of te duur (warmtepompen). Waarbij de
stroom voor warmtepompen vaak niet duurzaam wordt geproduceerd. Zonnepanelen zijn cradle to cradle helemaal niet zo schoon, windmolens slecht
voor vogels en waterkracht slecht voor vissen. Alleen overstappen op groen geproduceerd waterstofgas zie ik als een goede oplossing, maar die optie
wordt nauwelijks serieus genomen.

134. Terwijl in België en Duitsland subsidie wordt verstrekt om een aardgas aansluiting te nemen moeten wij er van af. Op dit moment is aardgas veel
schoner en milieuvriendelijker dan de geboden alternatieven (zoals standsverwarming m.b.v. Biomassa).

135. Ik voorzie op dit moment alleen maar kosten die bij ons neergelegd gaan worden als 'hardwerkende burger' zoals de politiek dit altijd zo noemt.
Als men eerder goed beleid had opgesteld ipv korte termijn denken (4 jr over het algemeen - zittingstermijn) en niet wachten tot het 5 voor 12 is voor
de toekomstige bewoners had dit heel anders gelopen. Ik heb geen zin om nu de rekening te betalen voor dit tekortschietende beleid. Ook omdat ik
geen kroost achter laat, zeg ik even heel egocentrisch: na mij SUCCES !

136. Omdat Duitsland er op terug is gekomen

137. Aardgas is een relatief milieuvriendelijke energievoorziening, duurzamer dan de meeste andere mogelijkheden, zeker beter als biogascentrales.

138. Er is te weinig alternatieve energie voorhanden, daarom is het nu energie onzuinig om dit te doen.

139. Aardgasvrij is een doel van de regering maar is dit de beste oplossing en wie gaat het betalen?

140. In omringende landen is aardgas de oplossing en wij gaan er juist mee stoppen. Aardgas is relatief schoon en het netwerk ligt er al. Het is
betrouwbaar itt warmtepomp.

141. Aard gas is een zeer schone manier van stoken. Een biomassa centrale lijkt leuk, maar dat hout wat daarvoor nodig is, levert meer schade op
dan stoken op gas. De inwoners verplichten over te stappen op bv een warmtepomp of de zeer onaangename stadsverwarming is enkel goed voor het
op kosten jagen van de burgers of het in de koude zitten als het echt vriest...

142. Is het echt beter voor het milieu? Wie gaat dat betalen? Nog meer zonnepanelen op landbouwgrond is zeker geen vooruitgang....

143. Gas is het minst vervuilende fossiele brandstof. Die heb je nodig om de energie transitie mogelijk te maken om een minder vervuilende manier.

144. Omdat de transitie veel en veel te kostbaar is. Daarnaast is de huidige ingeslagen weg met bio-centrales niet duurzaam. Dat is gebleken. Dus er
moet geïnvesteerd worden in kernenergie. Ik ben als eigenaar van een koopwoning niet bereid geld te investeren in de transitie.

145. Onlogisch

146. Ten eerste, ver van m'n bed ivm huurhuis en het feit dat hier niet snel naar aardgas vrij wordt overgestapt.Ten tweede zijn de alternatieven duurder
of minder comfortabel.

147. Ik vind aardgasvrije woningen niet per se dé oplossing voor het klimaat. Zo snel alles van het gas af brengt ook weer nieuwe problemen met zich
mee, bijvoorbeeld het vele electra wat opgewekt moet worden. Daarbij zijn de sociale huurwoningen waarschijnlijk weer de laatsten die hier iets van
gaan merken.

148. Ik zie het niet zitten om van het aardgas af te gaan, ook gezien de enorme kosten die dit met zich meebrengt

149. Er zijn geen goede schone alternatieven.Geen consistent regeringsbeleid.Als particulier is er weinig te winnen, alleen kosten maken wanneer je je
laat opjutten.Industrie als groot vervuiler/gebruiker moet eerst maar eens zonder subsidie beginnen.

150. De alternatieven zijn duur en slecht, we wachten op verwarming via waterstof

151. Aardgas is ontzettend schoon vergeleken bij andere energie bronnen

152. liever geen windparken en ook geen weilanden vol met zonnepanelen - waarom gaan bv Duitsland nog meer aan het gas?????
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153. Aardgas is tot nu toe nog steeds de meest milieuvriendelijke energiebron.Diverse andere bronnen zijn afgeleide energievormen en daardoor extra
milieubelastend.Buiten wind- en zonne-energie is elke vorm van energie milieubelastend. De CO2 die in miljoenen jaren in de voorraden ligt opgeslagen
wordt nu in korte tijd opgebruik waarbij als die CO2 versneld vrijkomt (steenkool, olie maar ook hout van o.a. bomen!).Op dit moment help alleen wind-
en zonne-energie het probleem oplossen, ook al duurt het mogelijk wat langer.

154. Het gaat allemaal te snel. Natuurlijk moeten wij wat aan ons klimaat veranderen maar dat heeft tijd nodig. Het probleem is ook niet van gisteren.
Onze regering heeft geen probleem hiermee, zij verdienen veel meer dan een iemand die met pensioen is en daarom moeten ze de tijd hiervoor
nemen en ook aan de gewone burgers denken. Er is in de landen om ons heen nog voldoende gas daarom hoeven wij beslist niet voorop te lopen!

155. Positief in de daarmee verbonden hoge onkosten voor de bewoners gedragen worden door de overheid/ gemeente

156. In Duitsland krijgen ze subsidie om aardgas te nemen en wij doen het tegenovergestelde.

157. Zolang er geen goede alternatieven zijn blijft gas uitstekend verwarmingsmiddel (zie Duitsland)

158. Onzinnig, geldverslindend, geen nut, veelst te duur. Uiteindelijk schieten we er niets meeop. Alleen bepaalde bedrijven hebben hier profijt van.

159. Schone energie en in onze buurlanden adviseren ze zelfs het gebruik hier van.

160. woon in woonboerderij van 1800 , kan niet zonder aardgas

161. Kijk eens maar het buitenland.

162. Kom maar met betere oplossing dan die zeer vervuilende die hout 3 snippers centrales.In Duitsland van ze van bruin kool naar aardgas. Hoe
verkoop je dit.Atoom centrales, denk hier maar over na.

163. kost geld en graag n goedkopere oplossing geen hout uit de states please

164. Aardgas is een schone energie. In Duitsland wordt dat zelfs ondersteund

165. En er niet zeker van of dat voor 2050 gaat gebeuren.In omringende landen gaat men zelfs terug naar gasgebruik..

166. Idiootplan stop eerst met biopellets centrales . win je over de gehele wereld gezien veel meer mee terwijl in duitsland men krijgt subsidie om op
aardgas over te gaan en hier gaan we er van af . Zet een paar kerncentrales met torium als brandstof neer en je bent van het probleem af.

167. Gas is een zeer schone brandstof, ten opzichte van vervuilende biomassa centrales. Slecht voor het milieu ongewenste veelheid van bomen kap.
Groot energie verlies bij stadsverwarming en een zeer duur aan te leggen netwerk. Gevolg warmtepompen met groot elektrisch energie verbruik met
ongewenste geluidshinder. Vele huizen zijn totaal niet geschikt voor deze manier van verwarmen. Onvoldoende isolatie, grote kostenpost voor de
bewoners.Totale elektrificatie vraagt om grote investeringen van het netwerk. Wie gaat daar voor opdraaien. ?

168. Er is nogbgeen goed alternatief

169. In Duitsland zijn ze terug naar aardgas gegaan.

170. Nederland wil van het gas af, terwijl in andere landen om ons heen de bewoners een premie krijgen als ze over gaan op aardgas.

171. in andere landen gaan ze er mee beginnnen dus waarom is het slecht

172. voor mijn woning en gezien mijn leeftijd veel te hoge investering die niet terug verdient kan worden

173. Ik geloof er niet in dat Ede helemaal aardgasvrij kan worden. Waar komt al die benodigde elektriciteit allemaal vandaan? Waarschijnlijk uit
centrale die op aardgas gestookt worden. Dus......En wij maar geld uitgeven om zogenaamd aardgasvrij te worden en uiteindelijk komt onze energie uit
aardgas gestookte centrales hier en in het gunstige geval uit het buitenland. Misschien zelfs uit het buitenland van kolen, bruinkool gestookte centrales.

174. Vind van het gas afgaan een domme keuze. Kijk naar Duitsland !De alternatieven : biomassacentrales , windmolens, zonnepanelen akkers zijn
miskeuzes en zijn m.i. weggegooid geld.

175. Het domste wat er er wordt verzonnen

176. omdat het gewoon niet gaat werken en veel teveel kosten die de gewone werkende man moet opbrengen

177. Heb er nog geen plaatsje bij wat het in het echt gaat betekenen, waterstof? elektrisch? en wat zijn de kosten

178. Indien gasvrij, dan zijn er onvoldoende alternatieven.

179. Er is vooralsnog geen echt alternatief naast de biocentrales die absoluut geen altetnatief kunnen/mogen zijn.

180. Als ik van het aardgas af moet heeft dat grote gevolgen voor mijn financiële situatie. In 2014 een nieuwe keuken geplaatst met een 5 pits glazen
kookplaat 1 pit is een wokbrander. Tevens nieuwe pannen gekocht en die vanaf 2014 gebruikt. extra gasleidingen laten leggen i.v.m. kookeiland. Al met
al een investering van €3000,--. En dan heb ik het nog niet over de aanpassing van mijn kookeiland bestaande uit natuurstenen bovenkant waarin mijn
kookplaat zit. die moet vervangen worden net als de pannen. Normaliter is de afschrijving van een keuken 15 tot 20 jaar en zeker mijn keuken want die
nog steeds als nieuw. Daarboven op komt dan de aanschaf van een nieuwe elektrische kookplaat, nieuwe pannen i.v.m. krom getrokken bodems. Ook
zal de zekeringenkast uitgebreid c.q. aangepast moeten worden. Er wordt al van mij verwacht dat ik mijn hele huis isoleer, zonnepanelen neem en
eventueel een warmtepomp aanschaf. Het alternatief, stadsverwarming staat mij tegen omdat ik het een halfbakken en achterhaalde methode vind om
zogenaamd klimaat neutraal mijn huis te verwarmen. Tevens krijgt de eigenaar een monopoliepositie m.b.t. prijsstelling. De eigenaar kan ongestraft de
prijs verhogen om zo de gemeentekas extra te vullen. We hebben het dan nog niet over de pellet verbranding waarvoor bomen gekapt worden met
kaalslag tot gevolg. 40 Jaar wachten op nieuwe volwassen bomen is een belachelijk idee net als het aanvoeren met schepen van extra pellets. Het is
voor een groot deel achterhaalde techniek en getuigt van een bekrompen visie. Over de kosten van het aanleggen van stadsverwarming nog maar niet
te spreken.

181. In andere landen wordt het aanbevolen omdat het een schone brandstof is. Nederland wil juist van het gas af. Daar zet ik , en vele anderen,
vraagtekens bij. Tevens is gebleken dat de biomassa centrales een zeer vuile uitstoot hebben waar veel mensen last van hebben.
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182. Het alternatief voor gas wordt te kostbaar

183. Bio is één grote vervuiler.Aardgas betreft een zeer schone verbranding.Kijk eens naar het leegroven van de bossen door de bio centrales.Het is
een schandaal wat er in onze bossen wordt vernield.

184. Dit is een niet te verantwoorden maatregel zeker in relatie tot de bio verbrandingsoven die een hogere CO2 uitstoot heeft dan kolencentrales.

185. Slaat nergens op, zolang je iets over de grens nog subsidie krijgt!

186. Ik ben ervan overtuigd dat dit in Ede, maar ook daarbuiten niet gaat lukken. De alternatieven zijn niet voldoende ontwikkeld, beproeft, niet
beschikbaar en te duur. voorbeeld van de fouten van de stadsverwarming.(landelijk)Daarnaast zijn de oude woningen niet geschikt (te maken)

187. klimaatdoelen halen zonder aardgas is duur en vooral onhaalbaar als daar vervuilende BCMcentrale voor terugkomen met een heleboel
luchtverslechtering voor de woonomgeving!

188. Aardgas is milieu vriendelijk. Voor andere energie- voorzieningen moet teveel worden betaald.

189. overstappen op andere bron is goed. Onderzoek overgang naar waterstof. Bestaande gas-netwerk kan gebruikt worden. Ombouw huishoudelijke
apparatuur voor relatief lage prijs. Daarmee kan ook verandering in infra (ledingen/ wegopbreking e.d. a.g.v. zwaardere elektra ledigen worden
voorkomen. Minder werkzaamheden is ook minder vervuiling. Ik kom waterstof nergens tegen

190. Gas is ook schoon

191. Natuurlijk ik wil graag af van aardgas. Maar niet op de manier zoals nu bepaald wordt. Alle investeringen die tot nu toe gedaan zijn in het aardgas
netwerk worden teniet gedaan. Zoek a.u.b. naar een alternatief voor aardgas op basis van de huidige infrastructuur. Gewoon het aardgas afsluiten is
pure kapitaal vernietiging naar mijnmening. Terwijl veel landen op gas overstappen.

192. Gebruik Biogascentrales nog slechter voor milieu. Andere schone alternatieven dan pas gas weg

193. Als mijn gas-combi-ketel, gasfornuis en alle leidingen in mijn huis kosteloos worden aangepast wil ik wel meedenken.

194. Aardgas is schoon. In Duitsland schakelen ze om die reden over op aardgas! En moeten wij er dan van af?! Je moet eerst nieuwe schonen
hebben voordat je de oude weggooit! De transitie moet geleidelijk en weloverwogen gaan. Windmolens en zonnepanelen kunnen nooit alles
overnemen. Drie procent van de bevolking is bovendien elekrogevoelig.

195. er is nog geen goed alternatief

196. ik zie op tegen alle aanpassingen en kosten die daarvoor nodig zijn in mijn huis

197. Koken op gas bevalt mij beter dan elektrisch koken. Bovendien verwacht ik dat de hele transitie de burger veel geld gaat kosten.

198. Dit is niet haalbaar, zeker niet als dit gerealiseerd moet worden door windturbines en zonneparken dwz opofferen buitengebied-landschap voor de
energiebehoefte van voornamelijk de bebouwde kom van Ede.

199. het is niet mogelijk om een betaalbaar alternatief te realiseren voor oudere huizen.

200. Ik zou voor waterstof gaan in de zelfde aardgas leidingen. Kost te veel geld van aardgas af

201. er ligt een dusdanig fijnmazig distributienetwerk in ons land, dat afschaffen is enorme kapitaalsvernietiging, en met aanpassingen zou het voor
waterstof te gebruiken zijn (klopt dat?); tevens is gas in mijn opinie een prima brandstof en is afschaffen onverstandig.

202. Huis verwarmen aardgasvrij gaat niet 100%

203. Zie het niet voor me dat dit in 2050 gerealiseerd wordt. De energieprijzen kan dan niet anders dan gaan stijgen. Is het echt zo milieubewust
allemaal.

204. In mijn optiek zijn er andere betere methoden. We lopen echter als n gans achter de overheid aan. In de markt zijn constructies waarmee ook de
doelen gehaald zouden kunnen worden, zonder de burger op zeer hoge onnodige kosten te jagen.

205. Ik ben geen voorstander van het warmte net, dat heeft onvoldoende milieuwinst door het verbranden van hout. In Duitsland gaan ze juist over op
gas om de milieudoelen te halen.

206. Ik heb geen vertrouwen in een warmtepomp.

207. Aardgas is zeer schoon, neem een voorbeeld aan Duitsland. De burgers worden op kosten gejaagd.

208. Aardgas is de meest milieuvriendelijke vorm van verwarmen. Overal in Europa worden subsidies gegeven om over te stappen op aardgas. Alleen
Nederland bestraft het gebruik van aardgas. We gooien een enorme infrastructuur weg door aardgasvrij te gaan. En het alternatief dat Gemeente Ede
in de strijd gooit - biomassa - is vervuilender gebleken dan het gebruik van steenkool

209. Aardgas is Schindler dan de biomassa centrales.

210. Helemaal vrij is niet zinvol, omdat de laatste 20% voor 80% van de kosten zorgt. Beter een ontmoedigingsbeleid voor aardgas en een
stimuleringsbekeid voor alternatief. Dat levert bijna net zoveel op en kost veeeel minder

211. Waterstofgas is een mogelijk alternatief. Dit moet eerst een kans krijgen. Daarnaast zijn de kosten om de huizen aardgasvrij te maken veel te
hoog. En er komen steeds meer onderzoeken dat dit niet de juiste oplossing is, zoals het nu uitgevoerd wordt. Pak eerst grote bedrijven aan en laat
deze minder uitstoten en alternatieven ontwikkelen. Daarna pas de huishoudens. En als er geen Nederlands aardgas aan het buitenland verkocht
wordt, houden we in Nederland meer over voor de huishoudens.

212. Aardgas is een relatief schone energie en ik vind dat waterstof een betere optie is.

213. Onzin, zonnepanelen zijn niet perse duurzaam! Rendement is laag, opslag niet of beperkt en China rommel wordt door dwangarbeiders in elkaar
geschroefd ( Oeigoeren). Over de fijnstof verspreidende houtcentrales maar te zwijgen!
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214. dat zou veel geld kosten

215. Dat gaat veel geld kosten

216. Het Electranet, kan alle voorzieningen niet aan, het gevolg is meer branden en stroomstoringen. De spanningspiek om 18:00 kan al bijna niet
opgevangen worden, daardoor staan gascentrales massaal uitstoot te geven, wellicht niet binnen ede maar dat maakt geen verschil

217. Aardgas is een schone verbranding en de komende decennia of langer nog voldoende beschikbaar. Aardgasvrij is onzin, kijk naar onze
buurlanden die aardgas juist promoten. Biomassa er uit, aardgas er in.

218. Onzin, in Duitsland word aardgas juist weer gepromoot en voor groene energie zijn nog te weinig goede alternatieven.

219. Te duur, een neer uitgewogen oplossing is beter.

220. Van aardgas af terwijl onze Duitse buren juist subsidie krijgen om OP gas te gaan... Hilariteit alom, of ik snap het gewoon niet. Dat kan natuurlijk
ook.

221. We worden door alle regels flink op kosten gejaagd

222. Weer een doel wat gesteld wordt of het nu haalbaar is of niet. Aardgas is niet het grootste probleem en de alternatieven zijn niet echt geweldig.

223. Je kunt niet eisen dat iemand aardgas vrij wordt.

224. Een utopie, grote onzin. Hoe moeten we onze huizen verwarmen? Met elektriciteit? Met een veel te beperkt en ouderwets elektriciteitsnet. eerst
investeren in een goed net.

225. Ik zie niet dat deze ambietsies gaan lukken voordat we vol overzijn op kern energie

226. Waarschijnlijk kost het mij veel geld

227. Mijn huis is er totaal ongeschikt voor

228. Waanzin om bijna perfect gasleidingnet buiten gebruik te stellen en woningen te verwarmen met vervuilendewarmtecentrales via warmtelekkend
heetwaterleidingnet.Bouw (thorium) kerncentrales. Gebruik de opgewekte electriciteit om (waterstof) gas te produceren en maakNederland en dus ook
Ede niet aardgasvrij.

229. Veel te duur

230. Volstrekt belachelijk, het is de schoonste vorm van fossiele brandstof die in een groot deel van Europa wordt gesubsidieerd. Aardgas vrij is een
politieke hype waarvoor de burgers moeten opdraaien zonder dat hun dat is gevraagd. Burgers waren immers niet welkom bij de milieutafels.

231. Nieuwe methoden zijn abnormaal duur. Duitsland geeft premie bij gebruik van gas. en wij moeten gaan betalen. Nederland is nog roomser dan de
paus.

232. Er zijn veel te hoge kosten aan verbonden

233. Gaat te veel geld kosten. Maar weet bij voorbaat al dat er niets tegen gedaan kan worden.

234. We gooien miljarden aan investeringen in het aardgasleidingennet weg, zo ga je niet met gemeenschapsgelden om.

235. Dit is een waanzinnig plan, er is niets schoner dan gas, maar ja de gewone man moet kapot gemaakt worden.

236. kernenergie

237. Omdat er vooralsnog geen concurrentie met andere aanbieders lijkt te zijn. Dan kan het wel eens veel duurder uitvallen.

238. Aardgas kan ook ergens anders ingekocht worden. Aan biomassa en wind-, zon-, kernenergie zitten ook veel nadelen.

239. Beetje hypocriet, wel aardgas leveren maar niet zelf gebruiken. En de kosten om alles te veranderen zijn veel te hoog

240. Positief is aardgasvrij, goed voor het milieu. Negatief is dat de gemeente de exploitatie/eigendom in externe handen heeft gelegd. Winst valt zo in
handen van beleggers i.p.v. de gemeenschap. De winst had goed geïnvesteerd kunnen worden in filtering van de uitstoot.

241. Het is inmiddels bekend dat de biomassa centrales, zoals Ede die ook heeft, absoluut niet duurzaam zijn. Zolang er geen goed alternatief
voorhanden is blijft aardgas voorlopig de beste oplossing. De ons omringende landen gaan massaal over op aardgas. Als Groningen niet had gespeeld
dan was deze discussie er volgens mij ook (nog) niet geweest.

242. Voor oudere huiseigenaren zijn de kosten moeilijk op te brengen.

243. Volgens mij niet haalbaar voor alle woningen.

244. Het lijkt mij niet realistisch / haalbaar en het is zeer kostbaar voor huiseigenaren. De winst voor het milieu is niet zo groot als voorgespiegeld
wordt.

245. Wanneer dat wordt opgelegd/verplicht dan sta ik daar zeer negatief in. Een deel van de bevolking zal fors moeten investeren vanwege de leeftijd
van de woning, geld wat er vaak niet is "zit in de stenen"".

246. We lopen te ver voor de muziek uit. De wetenschap is nog volop bezig om te komen tot verantwoorde en betaalbare alternatieven. Ook de politiek
is nog niet overtuigd van de snelheid waarmee we nu bezig zijn.

247. We hebben prachtige hoog rendement verwarmingsketels. In Duitsland wordt de overstap naar gas gesubsidieerd. De alternatieven werken niet
goed of zijn te duur.

248. Onmogelijk is dat in Duitsland en meer EU landen het gebruik van aardgas wordt gestimuleerd en dat wij hier in Nederland er af zouden moeten.
Bovendien is het wel zeker dat de miljarden euro aan kosten door de gemeenschap betaald zullen gaan worden.

249. Niet haalbaar en veel te kostbaar
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250. Er zijn goede alternatieven

251. Belachelijk het kikkerland als enige van de aardbol. Terwijl andere landen juist meer aan het gas gaan. Nederland wil graag de beste van de klas
zijn alleen het heeft geen waarden.

252. Ik zou in alle Richtungen denken, een diversitijd is alltijd goed.....

253. Ik vind aardgas een relatief schone energiebron, ook vergeleken met een op houtsnippers gestookte centrale om het warmtenet van energie te
voorzien. Mijns inziens zijn het vooral geoploitieke overwegingen - niet afhankelijk willen zijn van Russisch gas - die bij de overheid de doorslag geven
voor deze operatie van het gas af. Er is niets mis met Russisch gas, het is een wederzijds economisch belang: zij de valuta en wij hun gas. En CO-2
stoten we simpelweg uit door onze uitademing. Er is geen optimale oplossing voor de CO-2 uitstoot,Ieder alternatief heeft ook structurele nadelen.

254. Volledig aardgasvrij is onbetaalbaar voor de gemiddelde inwoner. Alternatieven zoals elektrisch koken, warmtepompboiler en zonnepanelen
kunnen helpen om het gebruik van gas zoveel mogelijk te beperken, maar voor bestaande bouw is helemaal aargasvrij onbetaalbaar. Bovendien kan
het gasnet in de toekomst geschikt gemaakt worden voor waterstof. dus het gasnet uit de gemeente totaal verwijderen is volgens mij ook geen optie.

255. alles om mensen op kosten jagen

256. Schoonste/goedkoopste wijze van verwarmen!

257. Weggegooid geld al die Biomassa installaties, zonneparken en windmolens, ZET IN OP AARDWARMTE dat is tenminste toekomstgericht
denken.

258. Omdat gas een schoon product is. Kijk naar de landen om ons heen daar gaan ze juist gas gebruiken.

259. Op zich sta ik er niet negatief over dat de gemeente Ede gasvrij wordt, echter ben ik bang dat de kosten op de bewoners worden verhaald. Ik heb
er geen vertrouwen in dat de transitie kostenneutraal gaat zijn.

260. Aardgas is een schone "brandstof"".

261. in februari de cv-ketel vervangen, zit er dus niet op te wachten om op korte termijn van het gas af tegaan

262. Ik geloof niet dat de alternatieven zoveel duurzamer zijn.

263. Onzin en niet haalbaar ,alleen voor nieuwbouwwoningen

264. De kosten voor het aanpassen van de woning voor volledig aardgasvrij zijn nu nog te hoog.

265. Persoonlijk maak ik mij zorgen over de elektriciteit, dit gaat mijns inzien nooit goedkomen, enig idee wat er allemaal mis kan gaan als alles op
elektriciteit gaat en we een (langdurige) storing krijgen omdat het net constant overbelast zal zijn/worden.

266. Ik vrees dat er van alles doorgedrukt gaat worden zonder rekening te houden met de financiële beperkingen van huiseigenaren (een lening vind ik
echt een heel slecht idee, je zult 10 jaar voor je pensioen zitten en de hypotheek bijna afgelost hebben, krijg je toch weer een fikse kostenpost om je
oren). Ook is niet alles mogelijk bij alle woningtypes. Kleinschalige appartementcomplexen hebben niet de dakruimte voor zonnepanelen, geen
mogelijkheid voor warmtewisselaar want geen ruimte nabij een buitenmuur. Warmtenet is ook geen wenselijke oplossing want voor de gebruiker veelal
veel duurder dan nodig. Beter is dat men goed kijkt naar de nog uit te ontwikkelen technologieën. Vooral waterstof! En vooral niet eerst van alles doen
om er vervolgens achter te komen dat het toch niet zo'n goed idee was. Iets waar de politiek goed in is; eerst schieten, dan vragen stellen.

267. Flauwekul. Aardgas is al zeer schoon. Andere landen gaan juist over naar aardgad

268. Het lijkt mij een onnodige en dure stap die ook milieutechnisch weinig effect heeft.

269. Omdat ik persoonlijk het wat onzin vindt gezien de andere Europese landen deze regel ook niet gaan volgen en alles aardgasvrij willen!!

270. Het is onbetaalbaar voor mensen met een doorsnee inkomen. Hobbyisten bedenken achter een bureau plannetjes die niet uitvoerbaar
zijn.Houtstoken zou ook duurzaam zijn. En wat nu: stank overlast en fijnstof.Dat dat niet bedacht was door mensen die plannen maken achter een
bureau is ongelooflijk. Besluiten makers hebben denk weinig idee wat de werkelijkheid is.Ze bedenken rekensommetjes waarop uit uitkomsten
gebaseerd worden.

271. Aardgas is een schone brandstof op warmtepompen overschakelen is veel te duur en onbetaalbaar

272. Gaat veel geld kosten, en dat moeten wij betalen.

273. Het aardgasvrij maken van onze woning wordt een verschikkelijk drama. Het is er volledig ongeschikt voor.

274. Opgedrongen door groen linkse moraalridders van de EU .

275. Volstrekte onzin m.i., alternatieve verwarming kost altijd meer energie en zorgt dus voor meer CO2 uitstoot. En in Duitsland willen ze juist dat
iedereen overgaat op gas, met subsidie! CO2 stopt niet bij de grens.

276. Pure onzin

277. Aardgas is een prima warmtebron. Relatief goedkoop en vrij schoon. Omzetting naar andere energiebronnen kost veel geld. Voor zowel overheid
als bewoner. En nog zeer veel kinderziektes. Lawaaierige warmtepompen, lelijke zonnepanelen op de daken. Veel problemen/onderhoud met bv
warmtepompen

278. Als huurder ben ik overgeleverd aan de goodwil van mijn huurbaas. Zij moeten willen dat het aardgas vervangen moet worden door een
alternatieve warmtebron. Dit brengt kosten mee en dat zullen ze niet willen. Ook moet er goed gekeken worden naar goede alternatieven. Bijvoorbeeld
het gebruik van de bestaande gasleidingen. De omzetting moet gemeentelijk geregeld worden en ook haalbaar zijn voor iedere bewoner van de
gemeente.

279. Geen goede alternatieven, of met veel kosten gepaard gaand.
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280. Het geforceerd aardgasvrij maken levert meer schade op dan winst. Heel veel panden / huishoudens zijn eigenlijk ongeschikt voor de huidige
alternatieven. Nieuwbouw zonder aardgas? Prima. Vrijwillig overstappen? Ook prima. Verplicht overstappen? Absoluut niet !!!

281. Verhoging van prijzen

282. Het is onmogelijk om Nederland vóór 2050 op een verantwoorde manier van het gas te krijgen. Dan heeft het geen zin dat de gemeente dit gaat
forceren.Daarnaast is gas al behoorlijk schoon en gaat het niet bijdragen aan de klimaatdoelen.Afgezien natuurlijk van het feit dat de industrie
verantwoordelijk is voor het overgrote deel van de uitstoot en de gemeente dus bij de industrie moet zijn en niet bij de consument.

283. aardgas is een van de schoonste fossiele brandstoffen. opvolger voor aardgas zou waterstof moeten zijn, dat gebruik maakt van de volledige
infrastructuur. door nu ede aardgasvrij te maken schrijven we de infrastruktuur af en blijven alleen kernenergie (gevaarlijk), wind (lelijk) en zon(weiladen
voor de boeren!) over.

284. Geen prima systeem de nek omdraaien alvorens je een lange termijn betaalbaar alternatief hebt.

285. Aardgas is een goedkope en milieuvriendelijke vorm van energie waar je in Duitsland (70KM verderop) zelfs subsidie voor krijgt! verder hebben
we het zelf en dat maakt ons als land minder afhankelijk van anderen.

286. Hoge kosten en opleggen verplichting

287. Voor nieuwbouw vind ik het prima, maar voor ons is de uitgave voor omschakeling niet te betalen.

288. Het idee lijkt sympathiek maar is niet realistisch en onbetaalbaar

289. het is een utopie om te denken dat we 100% van het aardgas afkunnen. Er is genoeg aardgas en naast kernenergie is het relatief
milieuvriendelijker dan de verbrandingsovens voor verwarming en het plaatsen van windmolens en zonneparken op kostbare grond.

290. Afhankelijk van andere bronnen. Als stroom uitvalt zit je.

291. Omdat de kosten niet opwegen tegen de baten .En dat ik het onzin vindt tegen die tijd gaan we de leidingen gebruiken voor andere stof.En andere
landen in Europa Duitsland,Spanje bv wel nieuwe gasleidingen leggen en subsidie krijgen als ze gas nemen

292. Eerst betaalbare goede alternatieven hebben. Daarbij is koken op gas gewoon fijn.

293. Grote onzin , en onnodig mensen op kosten jagen

294. Niet rendabel voor mijn woning

295. In toenemende mate blijken claims van de "klimaatbrigade"" niet houdbaar, zie publicaties in opinieweekbladen en dagbladen. Het is een illusie
dat men van het gas afkan, onhoudbaar, onhaalbaar, utoprisch.

296. Gas is beter voor het milieu dan elektriciteit. Laat bestaande huizen gewoon op gas aangesloten blijven. Want wie draait er voor de kosten op?

297. Volgens mij zijn de alternatieven ook behoorlijk prijzig

298. De warmte pompen en zonnepanelen zijn nog niet zo dat het veilig is. Zonnepanelen vliegen in brand warmte pompen die niet funcioneren

299. Overal schakelt men over op aardgas omdat het schoner is. Daarbij komt ook dat jiet alle huizen geschikt zijn en er hogekostejnzijnnvoor de
switvh die veel mensen niet kunnen betalen of er voor over hebben

300. Omdat dat niet de oplossing is. Stadsverwarming met bio verbranding is nog veel slechter. Plus dat je altijd warmte verlies hebt. Om over
warmtepompen nog maar te zwijgen

301. Wat voor een kosten brengt dit met zich mee en zijn vervangende bronnen wel zo efficiënt en milieu vriendelijk?

302. te hoge kosten

303. Het kost te veel geld

304. Ben niet blij met deze ontwikkeling. Duitsland heeft juist een tegenovergestelde opvatting. Waterstof zou ook een goede oplossing kunnen zijn. De
gehele omzetting naar elektra kost handenvol geld zonder strikte noodzaak.

305. Het is een overhaaste beslissing, gas is de schoonste transitievorm totdat er een andere compleet neutrale techniek komt om huizen te
verwarmen (e.g. waterstof oid). Weggegooid geld, omringende landen schakelen juist over op aardgas als (transitie) energie bron!!

306. Aardgas is meest schone betaalbare energiebron. Duurzaam volgens EU en gesubsidieerd in Duitsland. Daarnaast is aardgas belangrijk voor de
Nederlandse economie.

307. Ik zie het niet zitten, dat de hele gemeente aardgasprijs wordt. Volgens mij niet haalbaar en ook niet wenselijk.

308. Dit is 1 van de meest onzinnige regelingen in de zgn klimaatdiscussie. Van het gas af, en vervolgens op aan de andere kant van de wereld bomen
kappen om hier op te stoken voor 'duurzame' energie. Hou er alsjeblieft mee op !!

309. Wil zelf soort verwarming bepalen en gas bevalt goed

310. Op deze manier wordt men volledig afhankelijk van stroom, terwijl ook de energiewinning van elektriciteit niet milieuvriendelijk is. Daarnaast als er
eens een langere stroomstoring is, kunnen mensen niets meer (aantal weken terug was er al chaos omdat de stroom een paar uur uitviel). In mijn ogen
is het beter om mensen zelf de keuze te laten maken, dan zullen er al genoeg mensen zijn die over willen stappen op stroom.

311. Heeft geen toegevoegde waarde als de industrie zijn gang mag blijven gaan en heb restricties krijgt.

312. Consequenties nog erg onduidelijk. Nog bijzonder weinig kennis van zaken. En financiële gevolgen zwaar onderschat, aangetoond door praktijk
ervaring van anderen!
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313. Biomassa energie is nog vervuilender dan gas. Waarom wordt er geen aandacht besteed aan de toepassing van waterstof voor vervanging van
aardgas.

314. Aardgas is een redelijk schone energiebronnen.

315. Het lukt nooit om een huis uit begin jaren 80 voldoende te isoleren om de winter het warm te krijgen. De investering gaat ten koste van m'n
toekomstige pensioen. Slaapstoornissen door lawaai van alle warmtepompen, want ik slaap graag met raam open voor frisse lucht

316. We moeten ergens beginnen maar de vraag is of aardgasvrij maken van woningen prioriteit verdient als we de kosten/baten analyseren maar ook
kijken naar het aandeel gasverbruik voor verwarmen van woningen.

317. Aardgas is de meest schone grondstof voor zowel energie voor huizen alsmede voor auto,s. Geen dure aanschaf nodig voor ingewikkelde
installaties en pompen. Geen accu,s nodig die na aantal jaren op zijn en zorgen voor extra chemisch afval. Voordeel: Nederland kan zelf voorzien in
deze grondstof. Waarom hier afschaffen en wel naar Duitsland verkopen waar men subsidie krijgt bij gebruik van aardgas....De Duitse overheid blijkt te
beschikken over een nuchter, helder en intelligenter denkniveau dan overheidsinstanties hier in Nederland. Het getuigt van stupiditeit van het hoogste
niveau als ambtenaar en weldenkend burger om deze prachtig verzonnen “transitie” te ondersteunen en door te drukken.

318. Kans is groot dat dit linksom of rechtsom relatief grote investeringen gevraagd worden van woningeigenaren. Discussie is in Brussels ook nog niet
beslecht of aardgas nu wel of niet als duurzaam beschouwd mag worden: https://www.trouw.nl/opinie/ook-aardgas-dreigt-straks-als-groen-te-worden-
gezien~b1829b8e/

319. Broeikasgas (CO2) beperken wil niet zeggen aardgasvrij worden. Het klimaatakkoord is zonder voldoende overleg in elkaar geflanst. Niet alle
betrokkenen zijn uitgenodigd (o.a. burgers en kernenergie deden niet mee). Er wordt beslist over de burgers door klimaatactivisten, die slechts 1 doel
hebben: hun gelijk er door duwen, terwijl naast aardgas (minste CO2 uitstoot naast CO2 vrije kernenergie) biomassa moet worden ingezet met
verdubbeling van CO2 uitstoot en vooral fijn stof en geur. Er zijn nog zo veel andere oplossingen dan degenen die nu zijn voorgesteld met minder
schade voor de planeet, minder gezondheidsrisico's. Lees vooral de katernen van Ronald Plasterk, die tenminste over de inhoud gaan en niet over loze
ideeen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Met windmolens op zee, niet op het al overvolle land. En dit is nog maar een kleine
bloemlezing.

320. Omdat het nog geheel onduidelijk is welke alternatieven mogelijk worden en met welke kosten dit gepaard gaat (de op dit moment veel
geopperde opties kosten tientallen duizenden euro's)

321. Wie gaat deze kosten dragen? Alles wordt op de burger verhaald wat ik een heel krom systeem vind aangezien er al zoveel aan (gemeentelijke)
belastingen worden betaald. Wij kiezen niet voor aardgasvrij, die keuze leggen jullie ons verplicht op. Ronduit belachelijk in een democratie.

322. Zeer on praktisch wij als Nederlandje kunnen klimaat zo echt niet redden

323. Het is voor veel mensen financieel niet haalbaar! Gas is milieu vriendelijker, vergeleken met jullie biomassa centrale. Sommige landen geven
subsidie op gas aansluitingen. En agrarische grond gebruiken voor zonnewende is belachelijk en zonnepanelen op dakken geeft ook extra kosten.
Verzekeringen , enz

324. Angst voor ondoordachte plannen, onze woning is geheel voorbereid op LTV maar de techniek is er nog niet voor rijtjeshuizen: geluidsoverlast van
huidige generatie warmtepompen. Het is nog te vroeg. Ook angst voor verplichting aansluiting op stadsverwarming: niet tegen het principe wel tegen de
veel te hoge kosten. In Enka zijn woningen met grondwarmtepomp, luchtwarmtepomp, gas en stadsverwarming. De woningen met stadsverwarming
hebben verreweg de hoogste energiekosten.

325. Wie gaat dit betalen? Aardgas is 1 van de schoonste vormen. Ik wil niet afhankelijk zijn van stadsverwarming wat door vervuilende biomassa
centrales wordt aangestoken. Hele bossen worden gekapt

326. Aardgas is een schone brandstof. Windmolens zijn zwaar vervuilend en doden veel vogels. Zonnepanelen op agrarische bouwgrond is helemaal
uit den boze. De wereld heeft goede bouwgrond nodig voor voedsel en in Nederland is onze agrarische sector zeer efficiënt. Aardgrasvrij maken is te
duur en zet milieu winst is klein.

327. Als alles van het gas afgaat gaat het stroomverbruik omhoog, dus de vraag naar groene stroom word hoger en dus meer windmolens en dat vind
ik veel erger die afschuwelijke windmolens.

328. We blijven aardgas nodig hebben. Er zijn nog geen goede en betaalbare alternatieven.

329. Slecht onderbouwde besluitvorming. Hype volgend, alleen politiek gemotiveerd, korte termijn visie gelet op generatie overschrijdende gevolgen,
RES-schijninspraak.

330. Waar komt dan al de andere engerie vandaan? Nog meer windmolens? Nog meer zonnepanelen in een land waar de zon lang niet altijd schijnt....

331. Omdat de gemeente Ede zeer ondeskundig omgaat met infrastructuur, en omdat de biocentrale voor 90% op gas draait, er wordt veel gepraat
Zonder wat te zeggen.

332. Kost bakken met geld, die ik niet heb.

333. Aardgas is juist een heel goed product tot het moment dat we over de technologie beschikken voor echte energietransitie. Aardwarmte, kernfusie
en kernenergie zijn duurzamer dan ontsierende, brommende en vogelsdodende windmolens. Met zonnepanelen alleen komen we er niet. In andere
landen kiest men juist voor aardgas. Het is bovendien waanzinnig om het fantastische distributienet van aardgas af te danken. Dit kan heel goed
geschikt worden gemaakt voor waterstof of groen gas. Het is misleidend dat de gemeente stelt dat groen gas onvoldoende voorhanden is. Dat is op
zich correct voor nu. Maar de technologie is beschikbaar en er kan opgeschaald worden. Deze oplossing is veel efficiënter en duurzamer dan de dure
warmtepompen en het onbetrouwbare warmtenet. De gemeente Ede zit, zoals zoveel gemeenten met Groen Links aan de knoppen, in een tunnelvisie.
We zijn absoluut tegen aardgasvrij!!

334. Onnodige kosten
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335. Financieel niet rendabel

336. Aardgas is een "schone" energiebron in vergelijking met andere fossiele brandstoffen. Schoner als het verbranden van hout(afval)/biomassa waar
gegoogeld wordt met emissiegetallen. Zie de ophef over Vattenval met zijn biomassacentrale waar bossen in de Baltische staten worden gekapt. Er ligt
voor miljarden euroś aan infrastructuur (gasleidingen) in de grond. Deze niet meer benutten is kapitaalvernietiging. Waarom geen overschakeling op
waterstofgas als dan toch aardgas eruit gaat? Met stadsverwarming moeten er overal leidingen gelegd worden, terwijl er al een netwerk ligt. Bij
stadsverwarming ben je niet meer vrij om je energieleverancier te kiezen, er is dus sprake van een monopolie positie. Daar waren we net sinds
2004(?) vanaf met het opengooien van de leverancierkeuze voor gas en electra. Is de prijs van het voorschot stadsverwarming ook niet gekoppeld aan
de gasprijs? Mijn huis is al ge-isoleerd (vloer/dak/muur/dubbel glas), een investering van een warmtepomp oid is duizenden euroś die een (te) lange
terugverdientijd hebben. Waarom krijg ik niet de keuze welke energiebron ik kan gebruiken voor mijn koophuis? Waarom de verplichting van het
aardgas af? Ik wil dit helemaal niet, investeringen hiervoor hebben een te lange terugverdientijd. Dat er bij nieuwe huizen/woonwijken voor aardgasvrij
wordt gekozen is prima, maar niet voor bestaande.

337. Extra kosten om alles aan te paseen en vernieuwen en dat geld hebben we niet

338. Aardgas wordt in Duitsland gepromoot als schoon alternatief en bij ons nu afgeschilderd als slecht.

339. Minder aardgas is prima maar aardgasvrij is op dit moment niet reeel. En Biomassa is een verschrikkelijk alternatief

340. Gas is schoon en goedkoop. Europese Unie ziet aardgas als schone brandstof.

341. Uitzending met Lubach gezien. Moet eerst overtuigd worden dat dit haalbaar is en betaalbaar.

342. Denk nog steeds dat dit kan. In Portugal moeten nieuwe huizen op gas aangesloten zijn. Heel bijzonder.

343. Dit is zeer schadelijk voor het milieu en totaal onnodig. Vervangende energie levering zal meer schadelijk zijn. Zowel omgevingsvervuiling (zon en
wind) als CO2 uitstoot (grijze elektriciteit, biomassa en de haardvuurtjes). Ik werk al >35 jaar in de energieproductie, dus meen enig recht van spreken
te hebben.

344. waar halen jullie deze onzin vandaan!!!!! Stop met deze campagne!!!! aardgas is er voldoende en is bovendien ook nog eens heel schoon!!
Belachelijk dat wij van het aardgas af moeten. Jullie schepen de burger op met enorme kosten en voor jullie is het financieel gewin!!!!!! Jullie gaan er
met het geld vandoor en verdienen hier fiks aan ! STOP HIERMEE met deze onzin!!!!!

345. Aardgas is een schone vorm van energie en ook een fijne manier van koken.

346. Onzin, gas is goedkoop en erg schoon. In het buitenland krijg je zelfs subsidie als je overstapt op gas

347. De gewone burger word weer op enorme kosten gejaagd

348. In alle landen om ons heen gaat iedereen over op aardgas. Bio-industrie kost heel veel bomenkap en is zeker zeer slecht voor het milieu.

349. Een hoofd-bron afsluiten voordat ALLES aan de vervanger geheel gereed en functioneel is, getuigt van alle afwezigheid van realiteitszin en waar
de gemiddelde bewoner iets mee aan kan. Ik kan het sowieso niet betalen en ik ben zeker niet de enige. Om maar één punt aan te kaarten. En nee,
ook subsidie werkt niet want nee ook dan nog te duur. Daarnaast is het bespottelijk dat alle landen om ons heen juist aan het gas gaan en NL juist het
tegenovergestelde. Ik snap, nou ja niet maar goed, dat NL zich graag als haantje de voorste hierin wilt presenteren maar die wens strookt in geen
enkel opzicht met wat functioneel en financiëel mogelijk en haalbaar is. Naar mijn mening is het in dezelfde categorie 'idiote ideeën' als waar men
biomassa-energieopwekking onder dient te scharen.

350. Omdat ik van.mening ben dat we daarmee als land ons eigen straatje schoonhouden en dat de rekening van de vervuiling gelinkt aan het
opwekken van de elektriciteit elders komt te liggen of veel later een probleem gaat worden

351. Het is onmogelijk namelijk

352. Er is geen alternatief dat qua kosten vergelijkbaar is. En waarom zou je de infra van het gasnet onbruukbaar laten.
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Antwoorden "anders, namelijk" op de vraag 'Welke rol vindt u dat de gemeente moet nemen om
de woningen in Ede aardgasvrij te maken?'
1. Zijn reeds aardgas vrij

2. Ga eerst de bedrijven die de grootste vervuilers zijn ombouwen.Sluit de huidige warmtefabriek voor het verwarmen van huizen of bouw deze om op
bijvoorbeeld gas of beter waterstof. Stop het vervuilen door deze warmtenetcentrale.

3. Voorbeeld geven en echt fossiel vrij worden inclusief biomassa stok .

4. Hoewel het in principe een taak voor de burger is, zou het erg fijn zijn als de gemeente zoveel mogelijk hulp biedt. Bijvoorbeeld ook aandragen
alternatieven, subsidieregelingen, realiseren collectieve alternatieven zoals stadsverwarming, aanstellen individuele coach voor burgers, enz.

5. Ik heb anders ingevuld om dit veld te kunnen gebruiken. De gemeente heeft vanuit haar verplichting een energietransitieplan in te dienen bij het Rijk
een voortrekkersrol bij de informatievoorziening (commerciële partijen strooien met folders met optimistische aannames over bv zonnepanelen). De
concrete invulling zal plaats moeten vinden in samenwerking met netwerkbeheerders en energieleveranciers.

6. Goede informatie verstrekken zonder de vooronderstelling van ‘een probleem’

7. Wij wonen al 20 jaar aardgas vrij in de wijk Kernhem. Waren één van de eerste bewoners in de nieuwe wijk Kernhem met heel veel beloftes vanuit
de gemeente. Alles scheiden zoals water, gft in ondergrondse container, is later papiercontainer geworden. Nu containers in de tuin, afschuwelijk en
hebben we 20 jaar terug bewust niet voor gekozen. Jammer

8. wij wonen aardgas vrij

9. Onze nieuwbouw woning is al aardgasvrij. Hier hebben wij al voor gekozen vlak voordat aardgasvrij de norm werd. Ik ben van mening dat de
gemeente de andere Edenaren vooral moet informeren over de verschillende woningen. Tevens zou het goed zijn als groepen bewoners (bv bewoners
van een blok huizen) kosteloos een beroep kunnen doen op een onafhankelijke adviseur die hen door het hele proces loodst.

10. Ik vind dat als de gemeente dat graag wil zij de burgers niet op kosten kan jagen door cv ketels te moeten vervangen en gasfornuizen e.d.
Uiteraard is het mogelijk voor nieuwbouw en uitfaseren van de rest. Maar dat in een keer opleggen lijkt me niet goed.

11. Zie ook mijn antwoord op de voorgaande vraag, ik heb een woning uit 1982, dus ik zie het meest in een overgang naar waterstof via de bestaande
gasleidingen, de gemeente zou dit moeten faciliteren.Voor nieuwe woningen moet de gemeente wel zorg dragen dat energieneutraal wordt gebouwd.

12. Ik zou graag geïnformeerd worden hoe het eventueel wel mogelijk zou zijn, maar anders wil ik niet van het gas af.

13. Niet woningen als eerste gasvrij maken, maar de grootgebruikers, de bedrijven.

14. Zie vorige antwoord. Rustig aan graag. En natuurlijk coördinatie vanuit de gemeente anders wordt het een zootje met alle goedwillende
verbouwingen en ingrepen van ons als inwoners.

15. Ik heb het al geregeld alleen vind ik persoonlijk de gemeente erg laks in de mogelijkheid om kosteloos van mijn leiding af te komen. De 10.000
euro die mijn investering heeft gekost mag best een 800 euro van de gemeente betekenen om van dat aardgas af te komen. Gemeente A’dam heeft
dat wel goed geregeld. Dat biedt perspectief voor de toekomst.

16. Wij hebben in Kernhem geen aardgas, dus deze vraag is voor mij niet echt van toepassing

17. Ik ben van het gas af

18. De gemeente moet zorgen voor de infrastructuur en de stimulering van alternatieve brandstoffen.

19. Ben al van het aardgas af(eigen initiatief)

20. een collectieve aanpak en niet hap snap. Niet de een een warmtepomp en de ander een aansluiting op een warmtenet vanuit een biogascentrale.
Kijk ook naar toekomstige mogelijkheden zoals waterstof en probeer de gehele gemeente te voorzien van één alternatief voor aardgas.

21. ik heb bij de bouw van mijn woning 4 jaar geleden al besloten om geen gasaansluiting te nemen.

22. Alleen nieuwbouw vergunning bij aardgas vrij

23. Informeren over opties per groepen woningen met voor- en nadelen. Collectief en individueel.

24. Dat moeten we gezamenlijk oplossen met de VVE

25. Ik ben een tegenstander van het op kleine schaal winnen van fossielvrije energie. De gemeente Ede zal behulpzaam moeten zijn bij initiatieven
vanuit de bevolking om windmolens te plaatsen of zoals in Harskanp het aanleggen van een gebied met zonnepanelen. Voor de energie van Otterlo zijn
naar ik schat twee windmolens voldoende. Zonnepanelen op daken van woningen ben ik tegen. De energiewinst (op wereldniveau) heb ik in de media
niet kunnen vinden. Het voordeel van de bedrijven die de zonnepanelen plaatsen zie ik wel., maar daar gaat het niet om.

26. in onze wijk is er geen gas

27. Warmtenet uitbreiden; stimuleren van buurt initiatieven om gezamenlijk warmtepompen te instaleren; eventueel subsidies voor energietransformatie
particulieren (isolatie, warmtepomp); wooncorporaties verplichten binnen bepaalde tijd transformatie af te ronden voor al hun bestaande woningen

28. De gemeente zou in een bepaalde wijk een proef kunnen starten om een combinatie van aardgas en waterstofgas te proberen om inzicht te krijgen
in de werkelijk te maken kosten

29. Een combinatie van eigen onderzoek (wat past bij mijn specifieke situatie), informatie van de gemeente waarbij begeleiding bij subsidie aanvraag
belangrijk is. Ik geloof in positieve stimulans en niet in dwang door bijvoorbeeld gasprijzen op te drijven.
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30. financiele steun

31. Informeren en faciliteren waar mogelijk.

32. extra subsidies vrij maken voor isoleren van oude woningen

33. Wij zijn al lang van het aardgas af. Maar voor anderen moet de overheid vooral informeren en stimuleren. Niet te dwingend!

34. Onze woning heeft geen aardgas.

35. Samenwerking tussen burger en gemeente, zowel qua keuzes, acties en financiering

36. De gemeente kan en mag uitsluitend een doorslaggevende rol spelen bij de aanbesteding van renovatie en nieuwbouwprojecten. In alle andere
opzichten kan zij uitsluitend een adviserende rol vervullen.

37. Ik vind dat de gemeente duidelijk moet aangeven wat mogelijk is in mijn huis/straat en daarvan de grootste kosten op zich moet nemen

38. Gemeente moet meeste regelen, maar wel alternatieven geven

39. Actief stimuleren

40. Heb al uitgelegd dat zonder de transitiekosten te kennen ik er geen mening op na houdt.

41. Altijd heel nuttig als er informatie komt van een hopelijk onafhankelijke partij.

42. Wij hebben geen aardgas i.v.m. nieuwbouw

43. Ik woon in een appartement. Hoe gaat dat? Collectief?

44. Overgaan op waterstof,eventueel later

45. eenvoudige rekensom leert dat het onbetaalbaar is om alle oude huizen aardgasvrij te maken.

46. Informeren en het financieel mogelijk maken vooral voor de lagere inkomens

47. We zijn al aardgasvrij

48. Wij zitten op de Biomassacentrale. Dit lijkt mij vervuilender dan aardgas.

49. alles gaat via v.v.e.

50. In breed, open en eerlijk overleg met alle bewoners.Eerlijk informeren, alle opties op taffel.Voor- en nadelen in open discussie afwegen.

51. Ik heb geen gasaansluiting

52. Ik zoek het graag zelf uit, maar goede informatie vanuit de gemeente kan nooit kwaad

53. Mijn woning is aangesloten op het (stads)warmtenet en heeft nooit een gasaansluiting gehad.

54. Zowel informeren over, als het bieden van of helpen bij (mogelijke) alternatieve oplossingen.

55. Ik vind dat de gemeente de inwoners kan ondersteunen in dit proces. Energieloket, energie adviseurs kunnen hier een rol in spelen. Informeren,
voortrekkersrol nemen. Mensen weten niet waar ze moeten beginnen. Energie lening. ValleiEnergie cooperatie erbij betrekken. Er zijn veel
mogelijkheden waarop de inwoners gewezen kunnen worden.

56. Belangrijk is dat inwoners en gemeente elkaar als partners in dit proces gaan zien. De gemeente kan dit proces faciliteren

57. Ikzelf woon al in een aardgasvrije wijk. Voor nieuwbouw is gasloos bouwen al verplicht. Transformatie van bestaande woningen naar gasloos is
financieel niet haalbaar.

58. Gemeente moet proactief handelen. Bij verzoeken om medewerking daadkrachtig handelen.

59. Alle kosten van aardgasloos op zich moet nemen

60. Begin maar eens met subsidies voor isolatie en andere opties zoals veel andere gemeentes dat wel doen. En graag zonder allerlei restricties die
aanspraak op subsidies voor normale mensen onmogelijk maken (zoals twee maatregelen tegelijk zoals de landelijke overheid nu doet)

61. De gemeente MOET niet informeren, maar het is wel verstandig.

62. Betalen en informeren

63. Ik vind dat de gemeente moet ondersteunen met alle mogelijkheden inzichtelijk maken en subsidiëren waar mogelijk/ nodig

64. Ik wil best iets zelf doen, maar dat valt nog niet mee. Welke maatregelen moet ik kiezen? Hoe realiseer ik dat? Hulp en ondersteuning van de
gemeente is wel noodzakelijk. Met name ook omdat ik niet zo zit te wachten op individuele maatregelen, veel liever zou kiezen voor een collectieve
oplossing. Maar ik ga daar natuurlijk niet in mijn eentje over.

65. Zie mijn vorige reactie.

66. Voorzien van advies op maat en budget hiervoor vrijmaken. Huidige kosten om gas af te sluiten zijn abnormaal hoog.

67. Ik wil budget en oplossingen

68. Subsidieregelingen aanbieden in overleg met technische partijen voor haalbaarheid en realistische prognoses.

69. Als je als overheid iets wil veranderen bij de burger, zul je zelf met goede opties moeten komen. Je kunt niet iets bij de burger door de strot duwen,
omdat de overheid het graag wil.

70. Primair wil ik niet van het aardgas af. Echter als het dan moet of onbetaalbaar wordt verwacht ik dat de gemeente zeer betaalbare alternatieven
gaat aanbieden en daarbij goede informatie op een rij zet van alle voor- en nadelen. Kortom als burger wil ik daarin ontzorgd worden.
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Antwoorden "anders, namelijk" op de vraag 'Welke rol vindt u dat u zelf als woningeigenaar
moet nemen om uw woning aardgasvrij te maken?'
1. Zie vorige vraag

2. We hebben al diverse maatregelen genomen, zoals glas- spouw- dak- en vloerisolatie, energiezuinige cv en thermostaat, elektrisch koken,
zonnepanelen. Gezien onze leeftijd zijn verdere ingrijpende en kostbare investeringen voor ons waarschijnlijk niet rendabel en niet verstandig.

3. Toen we ons huis lieten bouwen konden we niet zonder gas bouwen, wat we wel wilden. Voorlopig denk ik dan ook maar voor mij, aan het gas
blijven.

4. Woon 20 jaar aardgasvrij

5. Ik heb reeds een aantal aanpassingen gedaan

6. Ik woon in het enkapark, is al vrij van aardgas. Ik vind wel dat de warmtenetten van Nederland z. s.m. aan elkaar gekoppeld moeten worden. Ik vind
het absurd dat we overgeleverd zijn aan monopolisten.

7. Verantwoordelijkheid van eigenaar maar wel faciliteren binnen de wijk door de gemeente.

8. Ik wil niet van het gas af.

9. waarom kan ik hier niet kiezen voor meerdere antwoorden? Ik vind dat het primair mijn verantwoordelijkheid is. Ik vind samenwerking met de buurt
belangrijk. En dat zou ook een aanbod vanuit de gemeente kunnen zijn.

10. ben elektrisch gaan koken maar ketel gewoon vervangen was veel te duur

11. Ik maak daar mijn eigen afweging in. Daarbij spelen kosten/baten een belangrijke rol.

12. verduurzamen is de verantwoordelijkheid van ons allemaal maar moet wel haalbaar zijn.Wie heeft er zo'n enorm bedrag op de plank liggen om dit
zo maar te kunnen doen.

13. Er zal een goed plan moeten komen. Je kan huizenbezitters niet verplicht op hoge kosten gaan jaren. Een hoop mensen kunnen dat niet betalen. Ik
ben niet van plan om een extra hypotheek te nemen om het te kunnen betalen.

14. Verduurzamen doe ik zelf, gemeente hoort het verwijderen van de gasleiding voor haar rekening te nemen

15. Ik heb geen gasaansluiting in m’n woning, maar reken wel af tegen de gasprijs!!

16. als de gemeente wil, dat we aardgasvrij zullen wonen, dan moet zij ook ervoor zorgen dat er betaalbare oplossingen zijn zonder dat we hierdoor
nog dieper in de schulden kommen. En alleen een aanbieder zoals in Kernhem zou ook niet kunnen, monopol posities zijn nooit goed.

17. Ik heb geen gas

18. Ik vind het zeker deels mijn verantwoordelijkheid, maar de gemeente mag hier financieel wel in ondersteunen zodat het voor iedereen mogelijk is.

19. Ik kan niet alleen verduurzamen, ik ben afhankelijk van onze vve

20. Wij deden dit zonder hulp.Zal niet voor de meerderheid vd inwoners gelden

21. Ons huis is van 1928.... de kosten om aardgasprijs te maken zijn voor ons veel te duur!

22. kernhem is al aardgasvrij

23. de woningeigenaar moet verduurzamen. dat is niet vrijblijvend maar verplicht daar moet hij geld aan uitgeven of voor lenen. De eigenaar moet
maar eens vergelijken wat een gelijke huurwoning kost en dat verschil maandelijks inleggen voor verduurzaming.

24. Ik ben niet in staat om het duurzaam maken van de woning te bekostigen.

25. Zodra de milieubelasting van elektriciteit wordt gehaald verwijder ik mijn huidige CV-ketel en neem een elektrische CV-ketel met een boiler en
verwijder ik mijn huidige kookplaat en neem een inductiekookplaat. Daarmee is mijn woning van het gas af. Op basis van de cijfers van 2019 is de
belastingheffing op 1 m3 gas € 0,4727. Op de gelijke energiewaarde van electra ofwel 9,769 kwh bedraagt de belastingheffing € 1,55229. Het gasvrij
maken van mijn woning leidt dus nu tot meer belastingheffing.

26. Eerst moest iedereen aan het gas, was schoon en goedkoop, door onze gasbellen. Ik vind, dat als de overheid van het gas af wil, zij ook moeten
zorgen voor een alternatief, want je kunt niet alles over de rug van eigenaren en huurders laten lopen.

27. Verduurzamen is niet alleen een verantwoordelijkheid van individuen, maar van een hele samenleving.Maar niet iedereen is daartoe zonder meer
bereid. Voor velen is het financieel geen punt, maar voor een deel van de samenleving is dat wel een probleem. Daarom zou de gemeente behulpzaam
moeten zijn bij de beoogde transformatie naar een aardgasvrije toekomst. Niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel en wellicht ook in een collectief
met de buurt.

28. Overleg tussen Gemeente en haar inwoners waarbij de Gemeente een grote rol speelt op het gebied van aanbieden alternatieven, toelichten van
alternatieve mogelijkheden voor aardgas, subsidies etc.

29. Ik ben al aardgasvrij. Helaas heb ik de (te) dure stadsverwarming

30. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat, als je van het gas af gaat, duurzamer bent als dat je gebruik maakt van andere vormen van verwarming. Er
zijn onvoldoende middelen om duurzame energie op te wekken. De kosten van het maken en onderhouden van windmolens en zonnepanelen staan
niet in verhouding tot de te maken kosten bij individuele verbouwingen. Nu lijkt het wel zo omdat de overheid deze middels subsidies realiseert. Het
verstrekken van deze subsidies is onverantwoord.

Powered by Enalyzer | 9 juni 2021 22:31



31. Ingaan op de aanbieding van de gemeente met betrekking tot: 1) Isoleren van ramen met grote subsidie. 2) Ingaan op het alternatief voor aardgas
dat door de gemeente wordt aangeboden met grote subsidie.

32. Verduurzamen vindt ik een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoner en overheid.

33. Gezamenlijk belang eigenaar en overheid

34. Antwoorden kloppen niet bij de vraag. Verduurzaming doen wij zeker, maar aardgasvrij zien wij niet als noodzakelijk.

35. Het is mijn verantwoordelijkheid, maar de gemeente moet mij helpen door de bewoners te informeren over aardgasvrij wonen. Ook hebben we alle
vergunningen voor het aardgasvrij verbouwen zelf moeten dragen, dit is het allerminste wat de gemeente wel kan doen, de gemeentelijke procedures
snel en gratis maken.

36. Woning is al aardgasvrij. Bij andere opties van duurzaamheid vind ik het fijn samen te doen met de buurt en dat er informatie, kortingen en
financieringsmogelijkheden zijn.

37. Verduurzamen zie ik als mijn verantwoordelijkheid, maar ik zal wel eerder stappen ondernemen met een inkoopcollectief. Dat geeft mij het
vertrouwen dat er ook samen nagedacht wordt het nemen vaan de juiste beslissingen. Verduurzamen is niet mijn expertise.

38. N.v.t.

39. Gedeelde verantwoordelijkheid. Nieuwe opties moeten door de overheid worden aangeboden, zoals andere energiebronnen.

40. Ik hoef niets te doen want ik ben al aardgasvrij .

41. Als het uitkomt met de jaren, het hoeft niet zo vlug allemaal

42. In eerste instantie zie ik het als mijn eigen/persoonlijke verantwoordelijkheid, het is mijn huis en hoe ik in het leven sta. Maar graag niet alleen, dus
samen met de buurt, de gemeente, provincie en landelijk. Daarbij zie ook een grote verantwoordelijkheid van de EU hierin, lucht en water (klimaat)
stopt niet bij de landsgrenzen.

43. Verduurzamen doe ik op mijn tijd met mijn budget en mijn logische redenatie. Ik weiger gedwongen te worden zaken aan te schaffen die op andere
wijze weer vervuilend zijn. Zie piepschuimkorrels, delven voor productie en inhoud van accu's. Hout opstoken van bomen die onsmoeten beschermen
tegen zon, wateroverlast en opname van co2

44. Moet ieder zelf bepalen en in basis zelf uitzoeken

45. Dat is in ons appartementencomplex een zaak van de VvE, natuurlijk in samenspraak met de eigenaren.

46. Isoleren van de woning is een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Timing op een natuurlijk moment bij onderhoud of verbouwing van de woning

47. Het moet rendabel zijn of tenminste kostenneutraal over een periode van 10 tot 15 jaar. Anders is het beter dit over te laten aan de volgende
eigenaar.

48. alles gaat via de v.v.e.

49. Subsidies worden slechts als meervoudige actie verstrekt aan de huiseigenaar. Meervoudig is niet haalbaar gezien de daaraan samenhangende
lasten

50. Geen

51. Mijn woning is al aardgasvrij.

52. Onze woningbouw aangesloten op stadswarmtenet

53. mijn woning stamt nog net uit de 19de eeuw... de "standaard"" toepassingen zijn bij mijn woning niet mogelijk, tenzij ik er een bedrag van 60.000 tot
80.000 euro tegen aan gooi.... ik ben niet in staat om dat bedrag op te hoesten, wat ik kon doen, heb ik reeds gedaan: zonnepanelen, isolatie op
zolder, maar de rest....

54. Verduurzamen wil ik zeker wel. Al zelf zonnepanelen laten plaatsen.Met betrekking tot de woning aardgasvrij heb ik nog niet voldoende vertrouwen
dat dit goed wordt geregeld.

55. Ik weet de weg te vinden, dus ik heb de verantwoordelijkheid genomen maar ik ken genoeg mensen die geen idee hebben hoe ze het moeten
aanpakken. Inkoop collectief met buurtbewoners prima idee maar ook dat kan door de gemeente gefaciliteerd worden.

56. Het is combi van antwoord 1 ( dat gevoel is voor iedereen gewenst) en antwoord 2 en 3 (het is een complex vraagstuk waarbij hulp en samen
optrekken heel behulpzaam is)

57. Is financieel niet haalbaar.

58. Een aanbod, zonder dat wij daar enige kosten voor moeten betalen. Het mag nooit duurder worden!!!

59. isoleren vindt ik prima om zelf te doen, Ik hoop dat de gemeente wat kan doen met een warmtenet ( niet op houtverbranding) of waterstof of iets
anders aan voorzieningen om het gas te vervangen, we hebben een mooi gasnetwerk dat daarvoor mogelijk gebruikt kan worden. Ik denk dat
warmtepompen teveel herrie maken en niet voldoende zijn, bovendien is het een dure oplossing die niet voor iedereen betaalbaar is.

60. Verduurzamen kan ik niet alleen doen. Het is niet te betalen en nauwelijks rendabel. Wanneer ik denk aan een warmtepomp denk ik ook aan
zonnepanelen, maar de hoeveelheid panelen zal niet genoeg zijn voor verwarming. Terugleveren is immers niet interessant. Zelfs nu ik op het punt sta
om de oude verwarming eruit te gooien kost een warmtepomp 16000,-- Dan hang ik voor 1500,- wel even een ketel op.

61. Verduurzamen zie ik als mijn verantwoordelijkheid als woningeigenaar. Verduurzamen doe ik alleen als mij een compleet aanbod wordt gedaan
waarmee de woonlasten niet onnodig en te veel stijgen.
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62. Gemeente moet eindelijk haar plannen eens bekendmaken voor overgang van gas naar iets anders. Natuurlijk moet er collectief iets worden
ondernomen in de meeste wijken. Wij rekenen op uitgaven en hebben daar geld voor gereserveerd, maar ik hoop niet dat we daardoor benadeeld
worden: dat degenen die hun geld aan leut hebben uitgegeven door de gemeente worden gepamperd.

63. De overheid wil dat ik van het gas af ga dus vind ik dat die voor de kosten moet opdraaien.

64. Ik wil als eigenaar daarvoor de verantwoordelijkheid nemen maar alleen als een BETROUWBARE overheid mij daarbij faciliteert met o.a. subsidies
maar vooral met lange termijn beleid waar je op kunt bouwen.

65. Het woord verduurzamen is hypocriet. Het is bedacht om de burgers met nog meer woonlasten op te zadelen. Het is de verantwoording van
gemeenten om zorg te dragen voor een eerlijk, weldenkend en schoon beleid inzake, afvoer van het ingezamelde afval, (waar komt ons zorgvuldig
gesorteerde afval eigenlijk uiteindelijk terecht?), subsidies voor meer groen in je tuin in erf. Tegenwoordig worden woningen als voldoende geïsoleerd
en zijn de energiekosten al dermate hoog dat burgers het wel laten om de verwarming hoger te zetten. Dus dat is al bereikt. Laat gemeenten zich meer
bekommeren om een BLIJE burger ipv bemoeienissen in en om woningen waar de burger juist gestresst van wordt.

66. Mijn woning is niet aardgas vrij te maken met redelijke kosten. Als chemisch technoloog met 40 jaar ervaring bij overheid, advieswerk en
bedrijfsleven in milieuzaken. Als voorbeeld: alle kozijnen moeten worden vervangen door winddichte systemen (bouw van 1985), het hele
ventilatiesysteem in het hele huis moet worden aangepast met warmteterugwinning (dan moeten we het huis uit voor ca 2 maanden), de spouwmuur
moet worden nageisoleerd, grondwaterwarmte oppompen op ca 70 + m kosten alleen al 60.000+ (info van iemand die dat heeft gedaan), de ruimte
voor een warmtepomp (niet aan de lucht) ontbreekt in het huis (te klein) en dan ben ik vast wel iets vergeten. Kosten totaal boven 100.000. Heb ik niet.

67. Mijn huis is zo duurzaam als mogelijk is, behalve het aardgas. De motivatie staat in mijn eerste reactie.

68. Het zou, zeker in dit stadium waarin de kosten nog erg hoog liggen, een gezamenlijke aanpak van de gemeente en woningeigenaren moeten zijn.
In de veelgestelde vragen op de website staat het volgende: "Wie gaat er betalen voor de aanpassingen in mijn huis? Als je nu aan de slag gaat met je
huis, betaal je zelf de kosten (los van de lopende subsidies). Dat is niet heel vreemd, want je móet nu nog niets" Ik vind dit zacht gezegd een
schandalig stuk tekst, we moeten wel nu! Misschien niet om de door ambtenaren gestelde deadline te halen, maar voor onze planeet zijn we al jaren te
laat begonnen! De staat en gemeente zouden huis eigenaren die op eigen kosten hun huis verduurzamen (en de kosten nooit terug gaan verdienen)
juist moeten belonen en niet met een statement komen in de trant van "doe je toch zelf, niet ons probleem". Beloon dit gedrag ipv dat de goedwillende
het zelf moeten ophoesten, maar de dwarsliggers straks alles vergoed krijgen.

69. Woning bouwjaar 2015, al zeer duurzaam. Moet niet de prioriteit hebben. Rol is om alternatieven te overwegen zonder dwang

70. Ik beslis zelf over de levering van energie. Gemeente: blijf hier weg, verspil geen geld, belast uw burgers niet onnodig. Ga wat anders doen.

Antwoorden "anders, namelijk" op de vraag 'Heeft u zelf, of de verhuurder/woningcorporatie,
een of meer van de volgende duurzame maatregelen genomen?'
1. Zie vorige commentaren!!!!Denkt de gemeente nu echt dat oudere mensen veel gaan investeren.Ga eerst na waar de grootste winsten zijn te
behalen.Doe over de volgende 10 jaar eerst een gedegen onderzoek en maak dan plannen.

2. Regenwater opvangen om in droge periodes de tuin van water te voorzien

3. Tuin met veel variatie, afkoppelen regenpijpen,opvang water, minder water verbruik, zelf zoveel mogelijk composteren enz.

4. Airconditioning die ook kan verwarmen in de woonkamer

5. Het huis is gebouwd met veel can bovenstaande maatregelen, maar welke allemaal weet ik niet precies

6. Slimme ventilatie

7. Mogelijk nog een Kees spouwmuur isolatie.De overige opties zijn voor mij volstrekt onrealistisch, om aller lei redenen!

8. aardgasvrije woning

9. Onze koop woning was al voor zien van zonnepanelen , woningen in kernhem hebben stads verwarming en koken elektrisch . En zijn extra
geïsoleerd .

10. Zoveel mogelijk lampen vervangen voor LED verlichting

11. De woning is van 2010, dus prima geïsoleerd

12. deels HR++ glas (in bijkeuken waar nog enkel glas in zat en in de voordeur)

13. Afval scheiden (helaas met 4 spuuglelijke kliko's voor de deur terwijl nascheiding efficiënter is).

14. houtkachel stoken

15. Electrische verwarming via AC

16. Verlichting vervangen met LED. We hadden elektrisch koken, maar hebben hier slechte ervaring mee (koken op gas gaat veel beter).

17. Zo min mogelijk tegels in de tuin. Tuin zo natuurlijk mogen aanleggen.

18. Houtkachel

19. We zitten in de winter soms in de kou, de kosten zijn erg hoog voor ons.

20. Links en rechts buren, boven en onder buren, achter pandig

21. led verlichting
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22. Vloerverwarming

23. Groene, vogelvriendelijke tuin met relatief weinig verharding, afkoppeling al het regenwater in een grindkoffer, hergebruik regenwater, etc.

24. Zuinige ketel aangeschaftN.B. zonnepanelen zijn niet mogelijk ivm de omvang van het dak in relatie met de bomen

25. Onmiddellijk nadat we dit huis betrokken, hebben we de CV ketel vervangen door een HR ketel.

26. Er wordt door ons goed gekeken naar mogelijkheden om gas te reduceren en "eigen"" opgewekte energie in te zetten waar mogelijk.

27. HR ketel

28. ‘S winters stoken van een hoog rendement houtkachel%

29. Wij hebben geen aardgas in onze woning.

30. Wij zullen kunne ons niet verenigen met de instandhouding van de huidige systeem/aanbiedmogelijkheid bij een warmtenet. Er is geen
marktwerking waardoor de kosten kunstmatig te hoog worden gehouden.

31. tuin is volledig groen, minimale bestrating, vangen regenwater af en op. Zijn bezig met regenwater afvangen voor wasmachine, tuin etc... Huis heeft
grotendeels energiezuinige verlichting.

32. Groene dak

33. Meeste heb ik al vanwege nieuw huis

34. Regenwater opvangen, tuin vergroenen

35. Ledverlichting, elektrische auto

36. Wij zijn met 2 personen, op leeftijd en gaan zeer zuinig om met energie, zowel gas als elektriciteit. Alle andere maatregelen zijn prima maar dan
ook fiks meebetalen aan de aanpassingen. Veel geld, miljarden, gaat naar grote maatschappijen, geef de burger dan maar een reële compensatie.

37. Gedrag. Ga zuinig om met schaarse, vervuilende middelen.

38. houtkachel met een buffervat en voor in de zomer zonnecollectoren.

39. Mini wkk (eVita) met productie elektriciteit

40. Houtkachel

41. voor de rest zijn we aan het sparen om te isoleren en alle ramen te vervangen.

42. lage temperatuur vloerverwarming, warmte terugwin unit

43. Twee regentonnen geinstaleerd.

44. Regenton, binnenkort een nieuwe cv-ketel.

45. 1) Ik heb mijn tuin in letterlijke zin zo groen mogelijk gemaakt. Met veel bomen en gras! Voor de waterafvoer en afkoeling van de stad! 2) Jaren
geleden zoveel mogelijk LED-verlichting aangebracht. Ik heb nog klein beetje spaarlampen hier en daar.3) Tochtstrips aangebracht waar nodig. En
radiatorfolie 0p alle verwarminge

46. Warmte terugwinning douche, groen dak

47. Nee, want net dit huis gekocht met 3/4 van bovenstaande

48. Hybride ketel = elektrisch met gas ondersteuning. Besparing 50-60 % op gasverbruik

49. Superzuinige CV ketel

50. Dubbel glas (HR) en Isolatie zijn bij de bouw al geplaatst.

51. Zuinig met het schone water om gaan

52. Hybride auto gekocht

53. Zuiniger apparatuur aanschaffen (koelkast, vriezer, wasmachine, vaatwasser, oven(s), overige apparatuur), zuiniger licht: overal waar mogelijk LED,
bestrijden sluimerverbruik.

54. zonnepanelen op ons dak niet mogelijk vanwege schaduw bomen, anders hadden we die al genomen.

55. 3 dubbel glas, vloerverwarming, hybride warmte pomp, vloerverwarming in de huiskamer, fresh air, groen dak aanbouw, zolder geisoleerd, inductie
koken.Infraroodpanelen. Zonnepanelen en zonnepanelen op collectief dak. Natuurlijk gaan we zuinig met electriciteit en stroom om. We zijn bijna van
het gas af.....

56. Led-lampenBetreft dan wel niet de woning, maar we hebben ook een elektrische auto.

57. moderne installatie en actief thermostaatsysteem per ruimte

58. Had graag een aansluiting gehad op het warmtenet. Recent is onze wijk heringericht en ligt het hoofdtrace van het warmtenet in onze straat. Alleen
is er nog een secundair trace nodig om woningen aan te sluiten. Ben zowel bij het warmtebedrijf geweest als bij de wethouder om te onderzoeken naar
de mogelijkheden voor aansluiting.Ontmoette weinig enthousiasme voor de plannen voor aansluiting. Heb zelfs met een vertegenwoordiger van het
warmtebedrijf geïnventariseerd hoeveel aansluitingen er in onze wijk mogelijk zouden zijn om eea rendabel te maken. Ook de gemeentelijke
energietransitie adviseur heb ik aan tafel gehad. Kortom initiatieven genoeg, geen daadkrachtig of enthousiast handelen vanaf de andere zijden. Ik ben
er, vooralsnog even klaar mee!

59. Nieuwbouw cfm de norm, A-label
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60. Verlichting geautomatiseerd. Led lampen overal.

61. Nieuwe, zuinige ketel

62. Zie deze videos op mijn YouTube kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=4TZ17jaY1so en https://www.youtube.com/watch?v=kiBtv6szLlw

63. Nauwelijks open haard stoken, geen wasdroger, geen afwasmachine. Biologisch en lokaal kopen voor zover dat betaalbaar is. Energiezuinige
apparaten.

64. Groen dak aangelegd op deel van de woning

65. Door ons wordt gedacht aan plaatsen van zonnepanelen maar tegelijkertijd maken we ons zorgen waar alle zonnepanelen heen gaan over 20 jaar.
Op de afvalberg? Die al veel te groot is. Gemeente WORD wakker! Ga eens helder en nuchter nadenken ipv het creëren van nog meer
“beleidsclubjes” binnen de gemeente die de burger alleen maar bedroefd maken.

66. Vloerverwarming

67. HR ketel aangeschaft

68. Vloerverwarming.

69. Ik gebruik voor toiletspoeling opgevangen regenwater. (voorraad 300 ltr)

70. Verantwoord omgaan met energie moet vanuit de persoon zelf komen en niet dwingend opgelegd worden.

Antwoorden "anders, namelijk" op de vraag 'Welke duurzame maatregelen wilt u nog nemen, of
is de verhuurder/woningcorporatie van plan te nemen?'
1. Heb de nodige al uitgevoerd, geen muur isolatie, ,al ervaring mee, zonder ventilatie in spouw werkt dit schadelijk.

2. Zie vrorige commentaren

3. evt. (al dan niet hybride) warmtepomp afhankelijk van levensduur huidige cv installatie en evt subsiediemogelijkheden.

4. Volledig fossiel vrij worden, nu hybriden warmtenpomp

5. Ik maat op voorhand geen keuze. Diverse combinaties zijn mogelijk mits sprake is van een compleet pakket met financieel neutraal resultaat.

6. de kruipruimte is nog niet geïsoleerd en mogelijk moet het dak ook nog wat extra geïsoleerd worden. We hebben een warmtepomp maar wel een
hybride installatie dus een beetje gas gebruiken nog wel.

7. Wellicht verder verbeteren/ optimaliseren van alle maatregelen die al genomen zijn

8. Is niet meer nodig we hebben een nieuw huis, 2 jaar oud.

9. Zonnepanelen worden door de gemeente aanbevolen. Ons huis ligt bijna volledig in de schaduw door een woudreus die de gemeente weigert te
verjongen. Wat willen jullie nu?????

10. Denk dat deze vragenlijst niet voor ons is bedoeld

11. Ik hoop dat de ontwikkeling van waterstof als vervanging van aardgas werkelijkheid wordt. Dan neem ik wel een andere cv ketel en ga op
elektriciteit koken. Waterstof kan van dezelfde infrastructuur gebruik maken heb ik begrepen en dat lijkt me een mooie oplossing.

12. Electrisch aangestuurde CV, als alternatief van de warmtepomp en/of zonneboiler.

13. Wij nemen geen maatregelen meer omdat wij gaan verhuizen. Anders hadden wij nog het dak een isolatie gegeven.

14. Mogelijk spouwmuur isolatie.En heel misschien es nog beter dubbel glas.

15. aardgasvrije woning

16. Mogelijk nog een groen dat op onze uitbouw

17. kernenergie inkopen

18. Zodra het voor particulier gebruik de moeite waard is, kleine windvanger op het dak om accu's op te laden. Ook accu's om zonne-energie zelf te
kunnen opslaan als de teruglevercompensatie wordt afgebouwd. Eventueel nog zonnecollectoren voor warm water.

19. we gebruiken zo weinig gas (< 800 per jaar) dat verdere isolatie niets op gaat brengen. Deze tussenwoning is al heel zuinig in gasgebruik.

20. niet alles gedaan warmtepomp te duur

21. Eventueel gebruik van geothermie voor warmte winning

22. Alternatief voor warm water en verwarming bv pelletketel

23. Ik wilde zelf elektrisch koken en met de nieuwe keuken is dat gelukt. Ik heb geen financiën om dure investeringen te doen. Ik weet niet wat
woningbouw gaat doen

24. Verbouwen met energiezuinigere apparatuur

25. Kunststof kozijnen

26. We hebben gedacht over een kleine zonneboiler voor de afwasmachine, maar dit is alleen rendabel met subsidie, en deze krijg je alleen als je het
laat installeren in plaats van zelf te doen, dus hield het op.
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27. Ik zal bij elke verbouwing de isolatie weer wat verbeteren. Verder proberen we zo min mogelijk te verspillen. De oplossing zit immers in het
minderen.

28. Ik zou graag zien dat we ons huis op waterstof kunnen verwarmen

29. Warmtenet is niet beschikbaar en ons dak leent zich niet voor zonnepanelen. Hooguit 3 panelen en dat is de investering niet waard. Een
warmtepomp is daarom ook geen optie omdat mijn energierekening meer dan zou verdubbelen.

30. Eigenlijk zonnepanelen, maar ons huis staat erg ongunstig.

31. Zonnepanelen maar dan voor ons hele appatementencomplex

32. Zie voorgaande. Ik ben best bereid om mee te betalen aan het ombouwen van het gasnet naar een waterstofnet.

33. Voorlopig neemt de verhuurder (Woonstede) geen verdere maatregelen om te verduurzamen. De appartementen zijn net geschilderd, daarbij
hebben wij duidelijk aangegeven dat wij willen verduurzamen, echter Woonstede is een starre verhuurder en vindt dit niet nodig. Ik vraag me af of er
überhaupt beleid door Woonstede wordt gemaakt op het gebied van verduurzamen. Per 1 juli 2021 start een nieuwe directeur/bestuurder en ik hoop
dat deze nieuwe man wel de omslag kan maken die nodig is.

34. Nieuwe ramen met HR ++ glas aan de bovenkant van de voorkant. Ik heb geïnformeerd voor evt.subsidie maar de gemeente Ede wijst dat af.
Waarom weet ik niet!

35. accu voor opslag energie zonne panelen

36. ik heb alle technische mogelijkheden uitgevoerd en woon in een 0 op de meter woning.

37. Niets

38. Ik denk dat waterstof een goede kans maakt, waardoor, naast de bestaande zonnepanelen, niet veel aanpassingen nodig zijn. Er is een
warmtescan van ons huis gemaakt. Het enige wat werd aangeraden is het dubbelglas vervangen. Als we subsidie krijgen, willen we het overwegen.

39. mijn gedachten wil ik laten gaan over de aanschaf van zonnepanelen..

40. Verkenning en toepassing van nieuwe mogelijkheden voor opslag van zelf opgewekte energie (van de aanwezige zonnepanelen).

41. Misschien extra zonnepanelen

42. Gedeeltelijk elektrisch verwarmen omdat ik zonnepanelen heb.

43. afkoppeling hemelwater

44. Hybride ketel

45. Andere optie overwegen voor cv ketel. Afhankelijk van de kosten. Kan wat mij betreft ook aansluiting op warmtenet zijn

46. Batterij voor opslag PV panelenMeer panelen indien nodig

47. Isolatie van het dak en op de hoogte worden gehouden als er nieuwe mogelijkheden zijn voor de vloer die wel past bij ons huis

48. opslaan van regenwater in een 'kuip' van 80000 liter voor hergebruik voor diverse doeleinden.

49. vervangen van de oude kozijnen voor duurzamere

50. extra zonnepanelen bij het overgaan naar elektrisch rijden, eventueel in combinatie met stroomopslag in toekomst

51. Als we gaan verhuizen, dan wellicht wel. Nu niet.

52. Er zijn geen andere mogelijkheden beschikbaar.

53. HR ramen indien hier subsidie voor komtAansluiten op het warmte net, indien de gemeente de aansluiting, met subsidie, aanbiedt

54. Ooit gasvrij wonen

55. Van het gas af

56. Ik wil graag betere isolatie, maar ik vind dit de verantwoordelijkheid van de verhuurder en niet van mezelf. Ik zie de verhuurder echter nog niet snel
overgaan tot deze stap.

57. Met de vrijwillig laten aanleggen van zonnepanelen draag ik mijn steentje al bij.

58. Wat voor mij als appartement bewoner overblijft is afhankelijk van de keuze die de gemeente maakt met betrekking tot de alternatieve energiebron
en de bijbehorende infrastructuur.

59. Niets

60. Warmtepomp als er voldoende expertise is.

61. Alle duurzame maatregelen zijn bij de bouw gerealiseerd

62. voor volgende bewoner

63. Wanneer dit in een nieuwbouwwoning zou kunnen,, voor een redelijke prijs, zou ik er over willen denken.

64. Ik wil best naar zonnepanelen, maar de gemeente werkt hier niet aan mee. Er moeten 4 bomen op de gemeente grond weggehaald worden.
Gemeente Ede zegt NEE. Dus wie wil niet verduurzamen? : de gemeente Ede.

65. Hebben koopwoning

66. hangt af van medebewoners van ons appartementencomplex
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67. geen. ik zit al aan de warmtepomp en gebruik geen elektra

68. Ik wil weten wat de gemeente voor onze wijk van plan is mbt de duurzaamheid dan pas besluiten wij wat we gaan doen.

69. Ramen en kieren ivm koude tocht aanpassen. Geen nieuwe ramen

70. Hybride ketel op waterstof.

71. Bekijken naar opslag van stroom, koeling via warmtenet

72. 1) Ik wil graag een groen dak hebben2) En zou ook graag 2 regentonnen willen plaatsen (en dus aftappen via de regenpijpen)

73. Afkoppelen regenwater

74. Elektrische boiler in plaats van een op gas.

75. Alles is al uitgevoerd

76. Dubbel glas als de gemeente subsidie geeft, anders niet

77. Elektrische verwarmen

78. Ontwikkel energie bron op basis van zon, wind en regenwater

79. Elektrische bijverwarming in plaats van houtkachel.

80. Per 31 mei verhuis ik naar een woning waar geen zonnepanelen, (hybride) warmtepomp in zit enz. De optie warmtepomp en/of zonneboiler vind ik
veel te ruim genomen. Dan zou ik het noemen verwarmen zonder aardgas.

81. De maatregelen die wij redelijkerwijs konden nemen voor onze oude boerderij hebben we genomen

82. Groen dak, tuin waterklaar maken

83. Eventueel overwegen wij een warmtepomp, maar dat is geheel afhankelijk van de bijkomende kosten bij installatie bijv. Extra isoleren van muren
e.d.

84. Waterstof ipv gas zie ik als goed alternatief

85. Nu hybride warmtepomp. Alternatief als we helemaal van het gas af moeten.

86. Indien haalbaar en betaalbaar

87. De laatste stap is het verbouwen van de badkamer. Ook hier vloerverwarming aanbrengen. Wachten op een andere vorm van douchen zonder
gas? Waterstof? We willen graag van het gas af!

88. Zoals eerder aangegeven is ons huis niet geschikt voor aardgasvrij wonen. Zelf het isoleren van de spouw is al bouwtechnisch onmogelijk
(bouwjaar 1934, met problemen rond condensatie in vloerbalken). We willen wel, maar het kan niet.

89. Wij willen wel verduurzamen, maar dan moet dit worden gesponsord door de gemeente en/of energieleveraar.De kosten voor een particulier zijn
veel te hoog vs rendement

90. Als huurder sta je met je rug tegen de muur als het gaat om verduurzaming van je woning omdat je hierin afhankelijk bent van wat de verhuurder
wil. Het is hun eigen huis niet, zij betalen de energierekening niet. Die komt voor mijn rekening.

91. Ik woon in een appartement en maak deel uit van een Vereniging van Eigenaren. Wij zijn nog in de nadenkfase.Wat betekent dit op termijn en wat
gaat de gemeente doen. Bijvoorbeeld stadsverwarming. Ook is isoleren bijna niet te doen bij deze oudere apartementen.

92. Groen dak (sedumdak)

93. Windwokkel

94. Alle maatregelen die wij kunnen en willen nemen zijn genomen.

95. isolatie voor- en achterdeur (Blijken veel warmte te lekken)

96. Als we weten wat de gemeente doet en biedt, gas vervangen door iets anders.

97. Wij hebben op onze leeftijd genoeg gedaan

98. Ik weet nog niet of ik hier lang genoeg kan blijven wonen om daar voor mij niet te hoge kosten zonder rendement van te hebben, vandaar dat
waarschijnlijk de volgende bewoner zich hier mee moet bezighouden.

99. Alleen isolatie kruipruimte.

100. Er zijn geen logische maatregelen meer voor mij om te doen. Zou best aan een warmtenet willen koppelen, maar die is hier niet. Ik wil ook best
een rol spelen in het realiseren van een warmtenet, maar ben onmachtig dat in mijn eentje te doen.

101. Beter isolerende kozijnen met Triple glas erin.

102. Nieuwe CV-ketel op waterstof (een veel beter alternatief dan - made in China - energie slurpende warmtepompen!)

103. Eventueel aansluiten op warmtenet en elektrisch gaan koken. Dan is het fijn als het ombouwen van de meterkast gesubsidieerd wordt. Op het
wamtenet wil ik alleen als de klachten van de huidige verbruikers serieus opgelost worden. En het belangrijkste: stoppen met verstoken van hout in de
biomassacentrales. Alleen met een niet houtstookgarantie en met een betaalbaar aanbod wil ik op het wamtenet..

104. Hotfill wasmachine

105. Van gas af. Mijn cv ketel is aan vervanging toe en ik wil geen onnodige investeringen doen
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106. Alle bovenstaande maatregelen zijn al van toepassing in onze woning. We hebben een zogenoemde nul op de meter woning.

107. Buitenmuur isolatie

108. mogelijk een zonneboiler om het aardgasverbruik te minimaliseren.

109. Door toegewezen energie label A en 500m3 verbruik gas, is iedere investering louter on rendabele luxe.en letterlijk energie verspilling om te
realiseren

110. Neem nu deel in Windmolenproject. Als dat ophoud nog zonnepanelen.

111. Groen dak

112. Ik wil het aantal zonnepanelen vergroten. Echter de investering hierin is dusdanig groot dat ik niet weet of ik het wel wil doen.

Antwoorden "anders, namelijk" op de vraag 'Bent u bekend met initiatieven in uw wijk/dorp of
buurt op het gebied van aardgasvrij wonen?'
1. Ja ik volg het op de voet maar vind het slecht dat de subsidie te laag is. Ook moeten we geen "goedkoop"" geld moeten lenen. Bovendien is het zo
dat als je je huis verduurzaamt de gemeente de woz gaat verhogen.

2. Bekend met biogascentrale en meer mogelijkheden, middels voorlichtingsbijeenkomst resp. Media.

3. N.a.v. de buurtvoorlichting hebben wij HR++ vensterglas genomen en de buitenmuren geïsoleerd wat resulteerde in een energielabel A

4. In 2019 heeft in de wijk rietkampen een caravan gestaan. Ging over isoleren

5. onlangs een voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond (virtueel)

6. in onze huizen niet rendabel

7. zou naar gekeken worden bij vervanging riolering volgend jaar

8. namelijk bekenden die aangesloten zijn op het warmte net, waarbij zeer milieu belastende warmte centrales de energie produceren.Het warmtenet
is een geld verslindend iets wat alleen voor de gebruiker uiteindelijk een grote kosten post wordt want al die installaties en onderhoud moeten door
deze gebruikers betaald worden.

9. We krijgen regelmatig folders om te inverteren in zonnepanelen die dan niet op ons dak liggen dat vinden wij niet interessant. Verder zien we dat de
nieuwbouwwijken volledig aardgasvrij worden gemaakt maar zou graag opties zien voor de bestaande wijken.

10. Enka zit op warmtenet, maar begin van onze straat helaas net niet. Vreemd....

11. De huizen die in de wijk aangesloten zijn op het warmtenet

12. Aansluiting op de biomassa centrale in Ede. En gunstige leningen voor verduurzaming woning.

13. Door de rioolvervanging in de zeeheldenbuurt is een proces met de gemeente in gang gezet. Een specifiek initiatief ken ik nog niet.

14. Aardgasvrij appartementencomplexDe kolkakkerwijk aardgasvrij

15. Wat er in de krant staat

16. aansluiten op het warmtenet

17. maar ik heb geen mogelijkheden om nog meer te realiseren

18. Initiatief Zeeheldenbuurt Ede. Concrete plannen zijn er nog niet.

19. Heb 2 zoommeetings over dit onderwerp bijgewoond. Eind van het jaar moet de gemeente met een plan komen.

20. Buren met elektrisch koken, warmtepompen en zonneboilers.

21. Extra zonnepanelen

22. Er is een deskundige van ede geweest en heeft adviezen gegeven

23. Maar wij hebben er niet voor gekozen om hieraan deel te nemen.

24. N.v.t.

25. Wij zijn reeds aangesloten op het warmtenet

26. ik kook alleen op aardgas

27. Alleen als er betaalbare oplossingen worden geboden. Ik ben boven de 70 en ga zeker geen grote schuldenlast op me nemen.

28. Is al bij bouw geregeld

29. PV-inkoop, leningen door gemeente. Geen burgerinitiatieven.

30. In mijn vorige (huur)woning was ik aangesloten op de stadsverwarming van de biocentrale in Ede.

31. Warmtenet (maar dat stopt aan het begin de straat dus zit onze woning er niet op aangesloten. Groene daken (betere isolatie).

32. Duurzaamheidslening

33. Wij wonen al aardgasvrij

34. Bedrijf alles op groen heeft hier voor uitgebreid reclame gemaakt.
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35. Onze wijk wordt aardgasvrij gebouwd

36. Ik heb zelf hierover heel veel uitgezocht en kom tot de conclusie dat het nu absoluut NIET haalbaar is. Eerst het elektriciteitsnet vernieuwen en een
aantal kerncentrales bij bouwen, dan pas praten over aardgas!!!!!

37. Warmtenet

38. Hetzelfde antwoord als eerder, gezien het bouwjaar van mijn woning is een warmtepomp geen optie.Graag zie ik mogelijkheden voor waterstof tot
ontwikkeling komen.

39. Ik ben al voorzien

40. Warmtebedrijf

41. Lunteren zuid-Oost

42. Aansluiting op warmtenet, zonnepanelen

43. Veel teveel folders in de bus maar de kosten komen voor eigen rekening. Kan ik niet betalen

44. Ik weet dat een aantal buurten hiermee bezig zijn. Heel slim. Zelf wonen we naast buren die daar niet veel mee op hebben en vooral kijken naar de
industrie of andere grootverbruikers die volgens hun het meest moeten doen.

45. Nieuwe inrichting van de wethoudersbuurt

46. mijn man zit in de RES groep Buitengebied Bennekom

47. Ik ben energieadviseur.

48. Warme Wijk Lunteren Zuid-Oost

49. Warme wijk Lunteren zuid oost

50. Lunteren Zuid-Oost

51. Vanuit de plaatselijke krant.

52. Stadsverwarming, collectieve inkoop zonnepanelen

53. Wij hebben een plan klaar voor aansluiten op het warmtenet met meerdere appartementen complexen, echter heeft het warmtenet zich na 1.5 jaar
onderhandelen teruggetrokken.

54. Hier is geen initiatief

55. Collectie inkoop zonnepanelen.

56. Warmtenet

57. Ik ben niet geïnteresseerd en ik zal me inzetten om buurtgenoten te overtuigen om ook niet mee te werken

58. Ede moet de riolering vervangen en wil het liefst meteen ook de gasleiding vervangen voor en warmtenet

59. wij zijn aangesloten op het warmtenet en zijn dus gas vrij

60. Collectief plan om zonnepanelen te plaatsen en zonne-energie in te kopen van boerderijen in de buurt. Isolatie subsidies

61. wij zijn al aardgasvrij

Antwoorden "anders, namelijk" op de vraag 'Zou u een (vrijblijvende) energiescan overwegen?'
1. Een energiescan leverde op dat onze woning niet te verwarmen is met alleen een warmtepomp. Dat kon alleen als het dak helemaal extra
geïsoleerd is en dat is een enorme klus dus toen onlangs de cv-ketel er mee ophield hebben we maar een hybride installatie genomen.

2. Al gedaan

3. NVT, hier hebben we bij het ontwerp van onze woning al naar gekeken

4. Niet nodig want het energielabel en rapport geeft voldoende informatie

5. Gezien het bouwjaar van de woning denk ik niet dat het nodig is.

6. Mijn huis is pas 4 jaar oud

7. Dat zou ik wel overwegen wanneer de voor de hand liggende maatregelen genomen zijn.

8. Wij hebben geen aardgas

9. Dat is onderdeel van mijn partners baan. Kennis is dus al in huis

10. Is reeds gedaan

11. Mijn epc is bekend.

12. Primair gaat het om het verlagen van de CO2 uitstoot en niet zo zeer of ik er financieel beter van word. Een energiescan heeft voor mij daarom niet
zoveel nut.

13. Ik woon in een appartement. Zo'n scan zou als VVE moeten gebeuren. Oplossingen zijn daar denk ik ook anders dan voor benedenwoningen.

14. Ja is interessant om te zien of er nog lekken zijn.
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15. Heb ik al gedaan

16. Heb de energiescan overwogen maar ben onaangenaam verrast door het feit dat er dan een registratie van het geconstateerde energielabel
plaatsvindt en dat dat niet is gecommuniceerd.

17. mijn woning is een gemeentelijk monument. Dus ja, ik weet waar de energielekken zitten.

18. N.v.t. wellicht wel bij een verhuizing.

19. We hebben een energiescan uit laten voeren en er is geconstateerd dat er geen financieel verantwoorde opties zijn om het huis nog duurzamer te
krijgen.

20. Als gemeente en overheid echt willen verduurzamen moeten ze afspraken maken met commerciële bedrijven over de prijs. Het is nu een situatie
waar iedereen wat aan moet verdienen. Maak goede deals met leveranciers voor je bevolking en sta daar garant voor. In het ambtenarenbloed is
helaas commercieel denken niet aanwezig.

21. Ligt er helemaal aan door wie, hoe dit in zijn werking gaat etc. Zou mooi zijn als daar een informatieve video over is.

22. Onze woning is aardgasvrij.

23. Als de energiescan gebeurt door een onafhankelijke instantie en niet te veel kost.

24. dat laat ik over aan de volgende bewoners van dit huis

25. hangt af van medebewoners van ons appartementencomplex

26. Niet nodig, ben zelf deskundig op dit gebied

27. Is een zaak voor de VvE, natuurlijk in samenspraak met de eigenaren.

28. Nee, we weten al hoe we het huis gaan isoleren en van het gas gaan halen. Planning 2022

29. Ben al aardgasvrij

30. we wachten af wat de v.v.e aangeven

31. Is al gedaan

32. Ja, maar alleen als de energiescans geheel gratis is!

33. Alleen als het echt over mijn woning gaat en ook een echt advies voor mijn woning oplevert

34. alleen als de check volledig gratis is

35. Aangezien we in een nieuwbouw appartement wonen lijkt een energiescans me op dit moment niet veel toevoegen.

36. Aangezien ik deel uit maak van een Vereniging van Eigenaren, zijn dit gezamenlijke besluiten. Kan niet alleen mijn huis aardgasvrij maken.

37. Ja zeer geinteresseerd maar alleen als het niet door een commerciële partij is die belangen heeft in verkoop van producten.

38. Heb ik al laten doen

39. We hebben een scan gedaan, maar overwegen er nog een.

40. Alleen zinvol als dit uitgaat van VVE

41. NEE. Weer zo,n nieuw, populair woord: energiescan... hoe krijgt men het verzonnen. Weer een in het leven geroepen beleidsclubje..

42. Aardgasvrij is niet mogelijk tegen redelijke kosten. Maximale energiekosten zijn al uitgegeven.

43. Als echt vrijblijvend en gratis is waarom niet

44. Nee, want ik woon nu reeds in een duurzame woning.

45. Nu moet, heb geen geld om te investeren

46. Nee want dan krijg ik nog meer zeurende verkopers over energie aan mijn deur of aan de telefoon. Ik wil geen gedoe bij mijn huis want dan voel ik
mij onveilig.

47. Nee, woning is nieuwbouw.

Antwoorden "anders, namelijk" op de vraag 'Antwoorden "anders, namelijk" op de vraag 'Wat
zou voor u de belangrijkste reden zijn om te isoleren?'
1. Reeds geisoleerd.

2. Dat hebben we al gedaan, om het wooncomfort te verhogen, en minder kosten en onderhoud in de toekomst te hebben.

3. Het is de combinatie: klimaat, comfort, geld, waarde van de woning, etcetera

4. Ik wil niet van het aardgas af in Nederland zolang het elders nog subsidie ontvangt. We gaan te snel wat niet haalbaar is. Waterstof lost het vanzelf
op

5. Mijn woning is van voor 1995 maar al wel geïsoleerd

6. We zijn afhankelijk van ver. van eigenaren

7. goed voor het milieu en voor mijn portemonnee
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8. Waterstof gas

9. Is reeds goed geisoleerd

10. Kosten voor invoering? Zie ook hiervoor!

11. Het is een appartement en ben mede afhankelijk mede bewoners

12. hangt af van medebewoners van ons appartementencomplex

13. geen, niet van toepassing

14. We zijn op leeftijd en weten niet hoe lang we ons nog kunnen redden in dit huis. Kan maar zo veranderen.Daarom geen dure investeringen. De
isolering van het huis is deels van jaren terug. de andere isolaties zijn nieuwe ramen met isolerend glas, HR ketel, e.a.

15. Woning van voor 1995 is al grotendeels geïsoleerd

16. alles via v.v.e.

17. Besparen energierekening, goed voor het klimaat, comfortabel in huis, minder geluidshinder

18. Heb mijn huis al zoveel als mogelijk geïsoleerd

19. Wonen in nieuwbouw, goed geisoleerd

20. We hebben alles al gedaan maar ik heb ooit gehoord dat het helpt om je huis opnieuw te voegen. Als dat zo is, is dat nog een optie.

21. Heb de isolatie al op orde

22. onze woning is al goed geïsoleerd (1994)

23. Dit zijn besluiten die wij als VVE nemen. De reden waarom wij het als VVE zouden gaan doen is de mogelijkheid om evt, oover te stappen op
stadsverwarming. Een warmtepomp lijkt mij geen optie, omdat we deze appartementen nooit zo goed geisoleerd krijgen.

24. We hebben op onze leeftijd genoeg gedaan

25. Mijn woning uit 1918 is al geheel geisoleerd

26. Heb in redelijkheid het nodige gedaan.

27. niet van toepassing: alle mogelijke maatregelen zijn al genomen voor ons 1970 huis. We hebben dan ook energielabel A.

28. Dak spouwmuurisolatie en dubbelglas is reeds verwezenlijkt er is geen werkzame ruimte onder de vloer om isolatie aan te brengen. Mijn reden is
geweest om een comfortabele temperatuur te realiseren. Graag zou ik het huis tochtvrij willen maken maar dat levert weer nadelen voor het leefklimaat
op.

29. Ik verbruik al minder gas dan normale rijtjeshuizen. Minder is alleen mogelijk met vervanging van gasfornuis en ketel.

Antwoorden "anders, namelijk" op de vraag 'Onder welke voorwaarde(n) bent u bereid om te
investeren in het isoleren van uw woning?'
1. Mijn huis is al geïsoleerd op eigen kosten dus zonder subsidie

2. De woning is redelijk geïsoleerd en mijn energieverbruik is zo laag, dat zonnepanelen geen zin heeft.Alleen het gas zou anders moeten in de
toekomst, maar ik denk dat ik over 10 jaar hier niet meer wil wonen i.v.m. de leeftijd.

3. Ben mij zelf aan het orienteren

4. Wat zou ik nu nog kunnen doen on mijn huis. Elektrische doorstroomkraan? Maarveel loodgieters kennen die niet dus weet niet wie ik mij daarmee
kan helpen.

5. Geen hulp nodig

6. Ik heb reeds een en ander laten doen

7. hangt volledig van de mogelijkheden af.

8. nvt, al gedaan

9. Investering moet zinvol zijn; extra comfort opleveren of besparing energiekosten.

10. De subsidies voor de zonnepanelen waren een aanfluiting. Ze kosten enorm veel inspanningen en het ging bleef misgaan door een vreselijk online
systeem zelfs de helpdesk kon ons niet verder helpen. Doe dat niet! Verspilling van tijd en geld. Maak een aanvraag eenvoudig of nog beter, bekijk
instructies waarbij er geen aanvraag nodig is.

11. Ik vind dat je sowieso zelf moet investeren in verduurzaming zonder voorwaarden

12. Deze maatregelen heb ik al genomen.

13. huis goed geïsoleerd met dubbel glas. Appartement van 2000

14. Samenwerken met VVE

15. ik heb alles al geïsoleerd alleen nog niet overal HR ++ glas

16. ons huis is prima geisoleerd
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17. Subsidie bedragen aanzienlijk verhogen.

18. Ik heb al geïnvesteerd. Extra investeringen zijn volgens de energiescan niet zinvol.

19. Subsidie op HR++ ramen, dus geen lening of iets dergelijks

20. Datgeen dat wij hebben kunnen doen hebben wij gedaan.... maar spouwmuur e.d. Kan helaas technisch niet

21. Geen

22. Wij hebben dit jaar de vloer al geisoleerd.

23. Mijn probleem is het feit dat ik niet lang meer in mijn huidige woning zal wonen, dus investeringen wil vermijden.

24. Is al gedaan

25. We hebben een VVE

26. hangt af van medebewoners van ons appartementencomplex

27. niet van toepassing

28. 'In de buurt' is geen optie. De straat is inmiddels gevuld met bijna alleen maar woningen met kamerbewoners en appartementen. Dus al geen
sociale contacten in onze buurt.

29. Geen makkelijke woning om maatregelen te nemen.

30. Mijn woning is al optimaal geïsoleerd, gezien de leeftijd van de woning.

31. Als de VvE het er ook mee eens is.

32. Zullen we eerst even zorgen dat alle bedrijven in de FOODVALLEY het goede voorbeeld gaan geven? Het minste wat ze zouden kunnen doen is
allemaal (!!!) hun daken versterken en zonnepanelen neerleggen op die enorme oppervlakte. Want uiteindelijk gaat het niet om de huishoudens in
Nederland. Dat is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. Bedrijven zouden moeten verduurzamen in extreem hoger tempo. En wat al helemaal
vervuilend is, dat is de scheepvaart. De wereldwijde handel in goederen. Eigenlijk helpen er maar 2 dingen ECHT GOED: minder consumeren en
MINDER VLEES eten.

33. We zijn al stappen aan het nemen; intrinsieke motivatie voor een leefbare wereld

34. Extra informatie over de mogelijkheden om in ons specifieke geval nog verder te isoleren (is al best veel gedaan)

35. alles via v.v.e.

36. Kostenneutraal

37. een redelijke terugverdientijd

38. De woning is al voor een groot deel geïsoleerd.

39. Huis is optimaal geïsoleerd

40. Wij hebben het maximale gedaan aan isoleren wat met te accepteren kosten te doen was

41. Zie antwoord vorige vraag

42. zie eerder antwoord, woning is van 19de eeuw.... ( tussen 1890 en 1899) er is geen kruipruimte, geen spouwmuur.. dus al iemand dan wel weet wat
te doen...

43. ik ben sowieso bereid zelf te investeren.

44. We hebben al veel geinvesteerd en met hulp van een energie adviseur gestart voor de verbouwing. Je hebt technisch, onafhankelijk advies nodig,
een onafhankelijk informatiepunt dat je op weg kan helpen naar betrouwbare leveranciers. Ik merk om mij heen dat veel mensen niet weten hoe ze het
traject moeten aanpakken. Niet weten waar ze moeten beginnen. Gezamenlijke inkoop via een betrouwbare partner (bijv ValleiEnergie,
gecommuniceerd door de gemeente etc. dat helpt bij het vertrouwen.

45. De woonlasten mogen niet stijgen

46. Begeleiding bij het (snel) vinden van een betrouwbare leverancier(s), bij meerdere maatregelen dat deze goed op elkaar worden afgestemd en de
garantie dat de uitvoering volgens afspraak verloopt, zonder dat daar zelf achteraan hoef te zitten (ik heb hier slechte ervaringen mee)

47. gratis aanleggen van bv zonnepanelen en/of warmte pomp. De energie kosten bij verduurzaming mogen nooit duurder worden voor de gebruiker.
Deze eventuele extra kosten moeten ten alle tijden aan de energieleveraar en/of gemeente worden doorberekend

48. ik moet uitzoeken of spouwmuurisolatie nu wel past bij het type steen waarvan mijn huis gebouwd is. Dat was in het verleden de reden om daar niet
toe over te gaan (te poreuze steen). Mogelijk zijn er dingen veranderd, want meer buren doen het inmiddels. Moet ik nog uitzoeken.

49. Woning van na 2005

50. Woning is voldoende geïsoleerd

51. De zekerheid dat gekozen technische oplossingen werken, betrouwbar zijn en te realiseren.

52. Zie vorig antwoord

53. Alleen van toepassing op gasvrij maken en elektrisch koken, verder alles gerealiseerd.
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54. Ik heb mijn huis al voorzien van isolerende maatregelen. Probleem is dat zowel vanuit de regering als van de gemeente (Food Valley) er
denkbeelden en initiatieven zijn die ondoordacht zijn, uiteindelijk niet het effect geven dat verwacht wordt en soms lijnrecht tegen de denkbeelden van
de 'echte' wetenschappers gaan. (oud minister Plasterk) (Windmolens in de omgeving van bebouwing) (biomassacentrales - Planet of the humans van
Michael Moore) (velden met zonnepanelen op landbouwgronden) (windmolenparken op zee) allemaal onzin. 2 Thorium kerncentrales in Nederland en
het probleem is opgelost. Het klimaatakkoord is een farce. Biomassa wordt als CO2 vervuiler niet meegenomen en de weterschappers op het gebied
van kernenergie zijn niet uitgenodigd!! Kijk hoe er bij het rijk en de gemeente omgegaan wordt met de belangen van de burger bij het geven van
toestemmingen voor het bouwen van datacentra (Google) De afspraken zijn al gemaakt en daarna wordt voor de vorm de burger ingelicht. Daarom
heeft deze enquete ook geen enkele waarde want wat het Rijk of de gemeente wil wordt toch wel doorgevoerd.

55. Ik wil dit niet want ik wil geen verbouw types in mijn huis met stom gedoe over mevrouwtje dit of dat. En een cursus elektrisch koken!? Doe normaal

Antwoorden "anders, namelijk" op de vraag 'Hoe wilt u betrokken worden bij de overgang naar
een aardgasvrij Ede?'
1. Zijn reeds aardgas vrij

2. waterstof netwerk

3. Ik wil niet van het aardgas af

4. Gericht antwoord op mijn vraag.

5. Ik ga niet van het aardgas af om de simpele reden dat onze woning daar te oud voor is

6. Daar wil ik zelf 100% stem in hebben

7. aardgasvrije woning

8. onze woning is al aardgasvrij

9. Digitale informatie maar wel persoonlijk dus niet via sociale media.

10. Ik wil er niet bij betrokken worden.

11. Ik wil niet van het aardgas af!

12. Als we het dan toch hebben over duurzaamheid: schaf die papieren huis-aan-huis bladen af. Die belanden voor het merendeel ongelezen in de
(overbodige) kliko met blauwe deksel.

13. Ga verhuizen buiten gemeente ede

14. Ik haal graag zelf informatie van website op hetmoment dat ik er behoefte aan heb

15. Ik word graag op de hoogte gebracht als de gemeente mensen die zelf al geïnvesteerd hebben tegemoet komt door de verwijdering van de
aardgasaansluiting te bekostigen.

16. Ik ben al aardgasvrij dus heb geen behoefte aan meer informatie

17. We moeten niet van het gas af. Ede wordt wakker er zijn geen schonere verbranding methoden buiten kern energie

18. Nogmaals: niemand in ons appartementencomplex wil van het gas af.

19. wqij zijn al aardgasvrij

20. Ben een keertje langs geweest bij de informatie caravan van de gemeente bij de Stadspoort. Beste man kon mij niets bijzonders vertellen om
minder energie te verbruiken. Gemiste kans en weggegooid geld

21. Dat doet de VVE

22. Wij hebben al een energie zuinig huis

23. Door een onafhankelijk adviesbureau aangezien het gaat om een appartementencomplex van 12 woningen

24. Ik wil inspraak: "De overgang naar een aardgasvrij Ede"" suggereert dat het gasnet verdwijnt. De inwoners moeten hierover inspraak krijgen;
niemand mag gedwongen van het gasnet worden afgesloten.

25. Informatiebijeenkomsten over aardgasvrij voor inwoners georganiseerd door de Gemeente Ede

26. Via de gemeente maar dan liever digitaal, dus per mail.

27. via de vve

28. Niet van toepassing

29. Wij gaan niet van het aardgas af zolang er geen duurzamere, financieel verantwoorde methoden beschikbaar zijn.

30. Mooie ambitie. Ver van realistisch.

31. Als de gemeente ook gaat opdraaien voor de waanzinnige bedragen die aan dit project kleven een spindel van een klimaat doelstelling van dromer
Nijpels dan wil ik wel mee praten

32. nieuws brief via e mail

33. Ik ben al aardgasvrij.
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34. zorgen dat ik gas kan blijven gebruiken

35. ik wil niet verder betrokken worden en heb geen enkel vertrouwen in de gemeente Ede

36. Alleen als het niet door gaat deze waanzin

37. We zijn al aardgasvrij

38. belachelijk streven op kosten van de belastingbetaler, hobbyisme!!!!!

39. Ben al jaren lid van BEC. Dat is een schakel tussen bewoners en gemeente. Lijkt me een goed idee om daarmee te werken in verbinding
bewoners / gemeente.Huis aan huisblad Ede Stad wordt niet altijd bezorgd. Dus je mist dan het gemeentenieuws.

40. Ik baal ervan dat er niet gecommuniceerd wordt over alternatieven voor aardgas, waterstof of een andere vorm. We hebben een van de beste
gasnetwerken te wereld. Andere landen schakelen over naar gas. Als jullie een panel of think thank willen vormen wil ik graag input leveren.

41. De gemeente moet ophouden dit soort stappen te nemen. Ontverantwoordelijk en heeft ze geen mandaat voor. Is 200% aan de burger.

42. gebruik maken van een organisatie die een tegengeluid laat horen.

43. Nvt, ben al aardgasvrij

44. Vergeet niet de lokale media!

45. Informatie via e-mails.

46. reeds gas vrij

47. Pilot-projecten in Ede. Hoe en waar.

48. Ik woon al aardgasvrij

49. digitale informatie, maar niet via sociale media

50. Ik wil dat de gemeente tijdelijk een pas op de plaats maakt. Geen groen links speeltjes uitproberen. Gedegen onderzoek vergt tijd.

51. Heb geen gas meer sinds 2002

52. Ik heb niet direct de behoefte om hierbij betrokken te worden daar mijn woning al aardgasvrij is. Heb dus geen direct belang meer.

53. Wij zijn al aardgasvrij

54. Wij doen mee met duurzame huizenroute. Dat is een goeie manier om kennis en ervaringen over te brengen. Dat zijn hele leuke gesprekken die
mijn partner heeft met de deelnemers. Allemaal digitaal en het wordt gewaardeerd. Ervaringen van inwoners tellen misschien zwaarder dan marketing
praatjes. Ik zit niet op sociale media maar ik weet dat mijn partner de duurzaamheids acties volgt van Ede. Kom op Ede, jullie kunnen veel meer doen.
Breng de vaart erin. In Wageningen geeft de gemeente een subsidie voor het afkoppelen van het gas. Aan de andere kant....als je van het gas af
kan...kan je die kosten ook betalen en dat geld kan gereserveerd worden voor mensen die het niet kunnen betalen.

55. Gaat dit dus verplicht worden voor iedereen? Wat heeft het dan voor zin om deze vragen te beantwoorden als je toch geen keus hebt????

56. Ik wil graag actief betrokken worden bij de plannen voor mijn wijk op het moment dat er voor Bennekom een wijkuitvoeringsplan gemaakt gaat
worden

57. Maak mij niet uit ga toch niet van het gas af

58. Via website.

59. College niet gewoon stoppen met dit soort geldverschildende deugprojecten.

60. Via de mail.

61. Zoals eerder benoemd: hoe gaat Ede zich richting haar inwoners/eigenaren opstellen als BETROUWBARE partner met een lange termijn beleid en
hoe gaat Ede de uitvoering van de beleid faciliteren en daarover communiceren. (Ik zie nu alles behalve een lange termijn beleid maar meer en meer
paniek voetbal zoals dit soort enquêtes: zorgelijk!)

62. Het doel van het klimaatakkoord is verwoord in Brussel. Hoe kan je alle landen op een hoop gooien (van noord tot zuid en van west naar oost met
alle verschillende klimaten, verschillende bouwstijlen en vooral in Nederland dat vanaf begin vorige eeuw vooral zuinig bouwde en na de gasvondst
isoleren nauwelijks aan moedigde (er was toch aardgas in overvloed) met een grote voorraad vrij slecht geisoleerde woningen en gebouwen. We
beginnen zonder er voldoende over na te denken over beleid aangaande klimaat en dat moet worden uitgevoerd. Er zijn echter nog een paar
randvoorwaarden: is de techniek tegen redelijke kosten beschikbaar, wat zijn de potentiele gezondheidsrisico's, de mens en zijn financiele middelen en
zijn er wel voldoende middelen (o.a. informatica/chips, zeldzame aarden, uitvoerenden), hinder voor de omgeving (o.a. infrageluid). Ik heb geleerd
overal een risico-inventarisatie en -evaluatie op los te laten. Dat is met dit klimaatakkoord totaal niet gebeurd.. En dan krijg je de janboel die over de
burgers wordt uitgestort, die door het redelijke bos van redelijke voorstellen totaal in de war is geraakt. Communicatie is niet iets opdringen. Daarvoor
is draagvlak nodig en die verdwijnt razendsnel in de bodemloze put van de gemeente, die er iets door heen wil jassen. Ik ben ook terugdringen van
CO2 uitstoot, fijn stof, last van razend makend infrageluid. Maar niet op deze manier. Dit zet de overheid op een nog grotere afstand dan zij nu al heeft
door minachting van de burgers. Zie de laatste verkiezingen.

63. Aangezien dit iets is wat de gemeente blijkbaar al heeft besloten blijkt wel weer in wat voor een land/gemeente wonen. Als de burger iets wil, wordt
deze aan alle kanten tegen gewerkt! Uit eigen ervaring blijkt dat de gemeente Ede graag voortand heeft aan hun relaties maar de burger die alles
volgens de regels doet, die wordt lekker tegen gewerkt. Ga je ambtenaren een op een juiste manier aan t werk zetten ipv ede gas vrij maken.

64. Ik wil niet betrokken worden en zal zorgen dat ik informatie via andere kanalen krijg. Ik vertrouw de eenzijdige info van de gemeente op dit punt
niet.
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65. Ik wil een mail. Brieven zijn irritant en moet je weer weggooien bij het oud papier.

66. Onafhankelijke, wetenschappelijke adviezen van een apart door (niet van) de inschrijvingsgeld adviesorgaan. Ik ben geen voorstander van
energiesystemen die in contact kunnen komen met de grondwaterpeil. Er is al veel leergeld op andere terreinen: waar men de ondergrond in
ongezonde beweging heeft gebracht, zoals bij de aardgaswinning in Groningen.

67. Ik wil niet betrokken zijn, maar vind daareenboven dat de gemeente zich hier niet mee moet bemoeien. Blijf weg. U bent geen gewenste parter.

68. Via lokale kanalen zoals de belangenvereniging of Lunterse krant.

69. De overheid streeft een utopie na. Als er echt schone energie moet komen dan is er maar een oplossing, kernenergie.
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