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Bijlage I: Open Antwoorden Warmteplan 

Bij 2.1.1 – Koop- of huurwoning 

Hoe woont u nu? - Anders, namelijk: 

`woongroep = vereniging, via corporatie 

Huurwoning via vastgoedmanagent/beheerder 

koopwoning 

koopwoning met VvE en corperatie met terugkoopgarantie/verplichting 

particulier studentenhuis 

Studentenkamer, particulier gehuurd 

 

Bij 2.1.2 – Type woning 

Wat voor type woning heeft u? - Anders, namelijk: 

3 herenhuizen aan elkaar verbonden 

Appartement begane grond met verdieping 

Appartement boven horeca 

appartement ligt op begane grond en op eerste verdieping. 

beneden maisonette 

Benedenwoning maisonette 

blok van 6 woningen 

Boven maisonnette 

bovenhuis 

bovenmaisonnette 

Bovenwoning (7 keer genoemd) 

deze vraag is niet te beantwoorden, mijn type woning staat er niet tussen, er bestaat geen duidelijke 
definitie... deze vraag is daarom niet te beantwoorden... in de buurt van de Schie 

Drijvende 

Drive in 

Drive in woning 

dubbel bovenhuis 

Dubbele bovenwoning 

Een kamer in een pand 

EInde woning, alleen aangrensendebouw op BG. 

flat 

flat, 1e etage 

Gestapelde maisonnette bg+ 1etage 

Grachtenpand (3 keer genoemd) 

grachtenpand op een hoek tussen twee andere woningen 

hoek etagewoning 

Ik woon in een Hofje met 7 vrouwen 

in flat op de begane grond. 

Kamer (2 keer genoemd) 

Kamer op tweede etage 

kamers in complex, gb en verdieping, hoek 

maionnette 

Maisanette 

maisonet 

Maisonette (6 keer genoemd) 

Maisonette boven etage 

Maisonnette (6 keer genoemd) 
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maisonnette  3, 4 , 5de verdieping 

Maisonnette op begane grond en eerste verdieping. 

Maissonette 

Meerlaagse woning boven winkel 

Monument 

monumenten pand 

Oud fabriekspand 

Portiek 

portiekwoning 

Portiekwoning 

Rijksmonument 

Rijte eengezinswoning 

Studentenhuis 

Studentenhuis in flat 

Studentenhuis in groter pand 

studentenkamer 

terraswoning op de grond 

Voor- en achterhuis. Voorhuistussenwoning, achterhuis vrijstaand 

waterwoning op waterkavel 

woonboot 

 

Bij 2.1.3 – Vloeroppervlak en grootte huishouden 

Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden? - Anders, namelijk: 

1.3 

12 (toegevoegd aan categorie 6+ personen) 

18 (toegevoegd aan categorie 6+ personen) 

2 plus 2 huurders 

lat relatie: soms 1 soms 2 

samengesteld gezin, wisselende 

 

Bij 2.1.5 – Hoe verwarmt men de woning? 

Hoe verwarmt u uw woning? - Anders, namelijk: 

airco 

Blok verwarming 

Blokverwarming (26 keer genoemd) 

blokverwarming (gas opgave in m3 is dan ook exclusief verwarming) 

blokverwarming flatgebouw 

Blokverwarming flatgebouw 

blokverwarming op aardgas (3 keer genoemd) 

Centraal geregeld in flat (op aardgas) 

Centraal geregelde flatverwarming 

centraal via VVE 

centrale CV 

Centrale gasverwarming en Electrische kachels 

centrale kachel, voor de hele flat. Central geregeld 

Centrale ketel op gas 

Centrale ketel op gas voor het hele gebouw 

centrale ketel op?? 

Collectieve ketel 

collectieve stookketel voor de VVE (blokverwarming) 
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Collectieve verwarming 

Combi lucht warmtepomp aangevuld met ketel 

CV collectief (2 keer genoemd) 

cv ketel 

cv op aardgas plus elektrische vloerverwarming 

eigen ketels voor de flat 

Electra kachels 

electrisch 

electrische ventilatorkachel omdat stadsverwarming zo belabberd en duur is dat het niet bruikbaar is. 

Electrische vloerverwarming en zonnepanelen 

elektrisch kacheltje 

elektrisch verwarmen met airconditioningunit, aangevuld met incidenteel CV op aardgas 

elektrische gevelkachels en airconditioning 

Elektrische infraroodstralers in t plafond en de vloer 

Elektrische kachels (2 keer genoemd) 

elektrische radiator als bijverwarming 

elektrische vloerverwarming en infraroodpanelen 

Elektrische wandradiatoor 

Er is een verwarming voor het hele gebouw met leidingen voor het warme water naar alle appartementen. 

flatverwarming via VvE 

Gasketels via VvE 

Geen idee 

Geen idee, centrale verwarming of gaskachel 

gezamenlijk met de buren ketel staat ergens in gebouw ik dacht op Electro 

hete luchtverwarming 

heteluchtverwarming 

hout 

Houtkachel (5 keer genoemd) 

Houtkachel, binnenkort Lucht-Water warmtepomp 

Hybride CV ketel 

ik gebruik geen verwarming 

Infrarood en elektrische vloerverwarming 

Infraroodpanelen (2 keer genoemd) 

IR elektrisch 

klimaat beheersing e;ectrisch. 

luchtverwarming 

Luchtverwarming 

niet 

open haard 

Pelletkachel 

stroomkachel boven 

ventilatorkachel 

verwarming op aardgas 

Vloerverwarming (3 keer genoemd) 

Warme trui 

WarmteTerugWin Ventilatie 

Weet ik niet 

weet ik niet, vidomes weet het 

Weet niet 

wetek 

Wko 

WKO van de VvE 
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wtw, we gebruiken geen gas 

zonneboiler voor warm water 

zonnegascombi (zonnepaneel voor boiler voor zowel warm water als verwarming) 

zonnepanelen 

 

Bij 2.1.6 – Hoe kookt men? 

Hoe kookt u? - Anders, namelijk: 

Aardgas e elektrische oven 

aardgas en magnetron 

Aardgas, maar hier willen wij graag van af. Dit mag alleen niet van de wooncorporatie. 

Aardgas, maar oven en magnetron elektrisch 

allerbei 

Deels aardgas en deels elektrisch 

Gas en een losse inductie kookplaatje 

Ik kook niet. 

in 2020 van gas naar inductie 

machnetron 

Magnerton 

magnetron/elektrisch 

Mix gas en inductie 

nu nog op aardgas, maar binnenkortop elektriciteit 

Omdat we alle twee niets meer kunnen door ziekte gebruiken we allen de magnetron heel soms een eitje 
bakken of koken. 

Sinds kort inductie 

Vanaf januari van het gas af. 

vanaf maandag 30 november op inductie. Wordt dus as maandag geinstalleerd. 

via magnetron 

zowel op aardgas als inductie 

 

Bij 2.2.1 – Maatregelen toegepast in huurwoning 

Kunt u aangeven welke maatregelen u al heeft toegepast in uw woning? - Anders, namelijk: 

Bij renovatie in 2015 is het hele huis geisoleerd. 

De elektrische waterboiler is ingepakt in een isolerende folie. 

De verhuurder weigert elke vorm van isolatie 

dubbel glas 

Dubbel glas 

dubbel glas, kort douchen, kachel laag 

dubbele ramen 

een voorzetraam op de slaapkamer 

Electrische apparaten na gebruik uit het stopcontact 

elektrische folie op 1 vierkante meter onder kleed in zithoek, cosumeert 100W, de vloer is nl verdomd koud, 
het verdient aanbeveling om deze goed te isoleren 

Elektronisch gestuurde CV kranen en intelligente besturing van de ww boiler 

enkele centimeters isolatie aan binnenzijde muren (2) woonkamer. 

Er staat maar in een kamer een verwarming aan 

Had een zonnepaneel op dak van schuur geplaatst voor tuinverlichting maar moest het weer verwijderen van 
VESTIA ! 

het appartement is al zodanig door verhuurder Vestia aangepast dat het vrij zuinig is. 

HR-ketel van de corporatie 

Huis is al goed geïsoleerd 
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ik doe verwarming zelden aan. 

ik gebruik nooit de verwarming, is toch gezonder, beter voor mijn weerstand en immuniteit 

in het gebruik: zo min mogelijk apparaten met een stekker (o.a. geen wasdroger, geen vaatwasser, geen 
magnetron); alleen verwarmen als nodig, een warme trui werkt ook; lampen alleen aan waar je bent; goed 
ventileren 

ipv stoken pak ik een extra deken of trui of kruik 

Is huur dus zo goedkoop mogelijk gebouwd, geen vloerisolatie. gewoon verwarming vol open 

Isolatie aangebracht achter de gipsplaten onder het schuine dak 

Isolatie en dubbel glas 

Kachel 

Kou lijden. 

niet stoken op zolder 

oktober - april in huis warme kleding. 

s avonds de gordijnen dicht, en een gordijn achter de voordeur, minder hoog stoken 

spaarlampen, tochtstrips, gordijnen etc maar Vestia wilde geen kieren dichten of gaten in het dak (van oude 
schoorstenen) dicht maken.. dus die tochtgaten zijn nog open... 

spouwmuurisolatie en HR++ glas 

tijdens de renovatie is het een en ander aangepakt m.b.t.het energie zuinig maken van de woning 

transparant folie op sommige ramen 

Trui aantrekken. 

Verwarming altijd uit 

vloerisolatie en voorzetraam in de slaapkamer. 

Woning is na-geisoleerd 

woningbouwcoporatie verzocht tegen een hogere huur, dubbel glas te laten plaatsen 

Zit niet de hele dag te streamen op een gsm! 

 

Bij 2.2.2 – Maatregelen toegepast in eigen koopwoning 

Welke maatregelen heeft u (of de vorige eigenaar) al toegepast om uw woning duurzamer te 
maken? - Anders, namelijk: 

Aandeel in windmolen 

aandeel in windmolen, teweinig plek op dak voor voldoende zonnepanelen (3500 kWh uit windmolen) 

achterzetvensters 

afdekking bodem kruipruimte 

alles was al aanwezig (epc = 0,4) 

Als onderdeel van VVE kan ik hier niet zelfstandig over besluiten. 

appartement met keurmerk en energielabel 

Binnenisolatie 

blokverwarming. balansventilatie 

bodemisolatie 

Boiler op warmtepomp 

Cv op 50 graden om te onderzoeken of warmtepomp kan. Installateur raadde het eerder af. 

De VVE is verantwoordelijk voor de de schil van het gebouw. Wij hebben extra gordijnen (zomer en winter) en 
hebben rollen voor de kieren. Gordijn ook achter de voordeur 

Deels voorzetramen 

Deur van inpandige garage geïsoleerd. 

douche-wtw, enkelsteensbuitenmuren isoleren, kruipruimteisolatie, groen dak 

Dubbel glas 

elektrisch verwarmen 

Elektrische auto en laadpaal 

energie zuinige apparatuur 

garagedeur vervangen door geisoleerde deur 

Gebeurd bij de bouw 
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gedeeltelijk dubbel glas 

Gedeeltelijk vloerisolatie 

Geen spouwmuur: Afgetimmerd muur met gipsplaat tegen noppenfolie. Radiatoren met alu-folie bekleed aan 
gevelzijde. 

Geïsoleerd gekocht in 2004 

Geïsoleerd tijdens bouw (oa dubbel glas en WTWsysteem) 

geisoleerde voorzetwanden (2 keer genoemd) 

gevelisolatie (huis heeft geen spouwmuur) 

Gevelisolatie dmv voorzetwanden 

Gezamelijke verantwoordelijkheid VVE, niet individueel. 

gezamenlijk met de VvE zonnepanelen op het dak tbv het stroomverbruik van de liften en de lampen in de 
trappenhuizen. 

Glas deels 

groen dak op de schuur 

groen dak, deels elektrisch verwarmen 

Het is een flatgebouw. 

het is een nieuwbouwhuis waar alle bovenstaande maatregelen al in zitten 

het meeste is was bij de koop al van toepassing 

Houtvezelplaat-bio-binnenmuur-isolatie (waarvoor geen subsidie aangevraagd kan worden :-(      !!!!! 

HR ketel (2 keer genoemd) 

HR ketel in plaats van VR ketel 

HRE ketel 

Huis is goed geisoleerd zonder gas met warmtepomp opgeleverd 

Hybride CV ketel 

Ik heb in 2017 deze nieuwbouwwoning gekocht met veel maatregelen al in de woning. 

ik mag veel maatregelen niet toepassen ivm gemeente monument 

Ik woon in het oude Agnetapark en deze huizen zijn bij een renovatie geïsoleerd maar ik weet niet precies 
wat. Deze huizen vallen onder monumenten en er mogen dus heel veel isolatietechnieken niet. 

Ik woon in nieuwbouwhuis uit 2016 is al energie label A 

Infrarood techniek inzetten 

IS vanuit de bouw een goed geïsoleerd huis 

Isolatie door voorzetwanden 

Isolatie muren door voorzet muren 

Isolatie vloer en muur, plus isolerend glas was aanwezig toen ik dit huis nieuw kocht. 

isoleren (niet spouw) buitenmuur staat in de planning 

Isoleren gevel, douche wtw 

isoleren gevelbeplating 

Isoleren kruipruimte 

Isoleren muren (geen spouw) 

isoleren muren:oude woningen hebben geen spouwmuur 

Isoleren plafond/vloer tussen zolder en verdieping er onder, gedeeltelijk isolerend glas (niet in schuiframen) 

Isoleren spouwmuur moet gelezen worden als: isoleren van de eensteens- cq anderhalfsteens buitenmuren 
en woningscheidende muren.  Mijn (meer dan 100 jaren oude, maar technisch gemoderniseerde) woning 
heeft energielabel A. 

Isoleren verwarmingsbuizen en voordeur 

isoleren verwarmingsbuizen op zolder, vernieuwen tochtstrips bij de voordeur. 

isoleren wanden 

isolerende serre, isolerende kelder, lid Deelstroom Delft 

Kitten ed 

Leidingen isolatie 

Loopt via VVE 

mijn huis is 9 jaar oud dus voldoet aan alle eisen 

Mijn huis is nieuw en helemaal geisoleerd geleverd 
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Mijn huis is nieuwbouw en goed geisoleerd met A-label energie 

Mijn huis is voldoende geïsoleerd, tijdens de bou 

Minder onnodig verbruiken, licht uit, verwarning uit 

monumentenpand, 1998 

Muren van binnen geïsoleerd - geen spouw 

Niet mogelijk ivm wonen in rijksmonument 

Niets 

nieuwbouw appartement, goed geïsoleerd, bij oplevering label B 

Nieuwbouw dus dit was er allemaal al 

Nieuwbouw was al goed geisoleerd 

Nieuwe ketel 

Nul op de Meter woning 

oud huis, dus geen spouwmuur. Maar wel aan binnenzijde muur isolatie geplaatst 

Radiator folie 

radiatorfolie 

Regenwater voor toilet 

slimme thermostaat 

Steens-muren aan de binnenzijde geïsoleerd 

Thermostaat kranen. Centrale thermostaat met klokprogramma. 

Tochtstrippen geplaatst 

Tochtstrippen, gordijn voor voordeur, rolgordijnen voor de ramen, goed ventileren,warme trui, 
klokthermostaat, led verlichting, warmer stoken dan 17 graden overdag en 18 graden in de avond 

Tochtstrips aanbrengen bij ramen, ketel goed afstellen, LED-verlichting in hele huis, zuiniger apparatuur 
installeren, 

vloer woonkamer is geisoleerd, schuifpui naar de tuin heeft isolerend glas, een slaapkamer heeft 
geluidsisolatie. De overige vertrekken hebben deze dingen niet. 

Vloerverwarming 

Vloerverwarming (lage Temp) 

Voorzet ramen 

voorzetramen gevel 

voorzetwanden 

voorzetwanden (Ik heb geen spouwen!!!) 

Waar mogelijk de enkel steens muren geïsoleerd. 

warmte terugwin system 

warmwater zoncollector 

We gaan binnenkort over op electrisch koken. 

We hebben een  nieuwbouwwoning die supergeisoleerd is 

We kookten al electrisch en hadden alles op LED verlichting; bij de bouw is al HR glas en HR ketel gedaan, de 
VVE heeft zonnepanelen voor de algemene ruimtes  en individueel  kunnen we niets zinnigs doen. 

Weet ik niet precies. Ik woon hier net twee maanden. 

zijn bezig met isolerend glas 

Zonneboiler (6 keer genoemd) 

Zonnecollector en zonneboiler, automatische buitenzonwering 

Zonnecollectoren voor warm water 

zonnepanelen geplaatst 

zonwering aangebracht en groendak aangelegd. 
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Bij 2.2.3 – Plannen voor aanpassingen in eigen koopwoning 

Wat wilt u de komende tien jaar nog aanpassen in uw woning? - Anders, namelijk: 

Begroeiing op het dak van schuur 

3-dubbel glas 

aanbouw, dakopbouw, trap 

Airco 

Airco met warmtepomp 

Airco plaatsen 

airco wegens loeihete zomers 

airconditioning 

airconditioning voor warmere perioden 

alle glas dubbel maken (glas in lood in dubbel glas is duuuuur, jeetje), meer zonnepanelen (nu alleen 
zonneboiler) 

Alle kozijnen vervangen door kunststof. Houten lambrisering buiten eveneens. 

alles wat ik nog kan bedenken. Onze woning is NOM en aardgasvrij, dus er is niet zoveel te doen nog 

Als ik zonnepanelen plaatst wil ik een batterij voor stroomopslag om s’avonds elektriciteit te hebben. 

Alternatieve verwarming 

Andere luchtverwarming 

Badkamer (2 keer genoemd) 

badkamer en keuken staan op de rol, verwarming, gas en mogelijkheden (subsidies) kunnen een rol spelen 

Badkamer vernieuwen 

Balansventilatie aanbrengen, kook al elektrisch 

Balkon glasdicht maken, waardoor extra isolatielaag ontstaat 

beter isoleren dak 

beter sluiten van ramen en deuren. nieuwe achterpui. 

betere isolatie dak 

betere kwaliteit glasisolatie , vervangen van pui 

bij aanschaf elektrische auto uitbreiding opp. zonnepanelen, van huidige hybride installatie naar volledig 
aardgasvrij (wel hoogtemperatuur) 

binnenmuren verder isoleren en muurverwarming op warmtepomp aansluiten 

Boiler plaatsen, elektrisch koken, elektrische verwarming 

buitenschilderwerk, riolering (gaat kapot door wortels van veel te grote bomen gemeente!!!!!), CV ketel 

cv van gas naar andere energiebron 

dak beter isoleren 

dak nog beter isoleren, van 5 cm minerale wol (R = ca. 1,2 K.m2/W) naar 15 cm (R = ca. 5 K.m2/W), lekkend 
dubbel glas vervangen door tripel glas 

dak- en glasisolatie is deels uitgevoerd, wil ik verder uitvoeren 

dakbedekking moet vervangen worden binnenkort. Volgens dakdekker hoeft isolatie niet opgehoogd te 
worden. Mag nog 1 keer 

Dakisolatie 

dakisolatie verbeteren 

dakisolatie; betere vloerisolatie; HR++; kleine isolatie-maatregelen 

Dakkapel (2 keer genoemd) 

dakleer vervangen en sedumdak aanbrengen 

Dakopbouw 

De dakisolatie is ruim onvoldoende. In uw vragenlijst ontbreekt het aangeven van het isolatieniveau. 'Dubbel 
glas' heeft een U-waarde van 3,0, maar HR++ glas een waarde U-waarde van 1,1. Bijna 3 keer zo goed. Het is 
belangrijk dat u ook helpt om de inwoners van Delft juist voor te lichten. Mensen denken snel dat ze al klaar 
zijn, maar er is héél veel isolatie nodig! 

De vraag is niet volledig. Ik heb geen spouwmuur. Daar waar dat mogelijk was heb ik een 'spouwmuur' 
gemaakt en geïsoleerd. 

Deel glas. 

Deurposten vervangen, ramen repareren 
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deze maand nog sedum op het dak! 

Dichten van ondichte deuren en ramen 

Doordat de gemeente hoge platanen voor ons huis laat staan kunnen wij geen zonnepanelen plaatsen, dat is 
erg vervelend 

Douche 

Dubbel glas 

Dubbel glas maar dat wil het VVE niet 

dubbel glas plaatsen in de 2 logeerkamers en in de werkkamer waar dat nog niet gebeurd is 

dubbel glas, hoewel ik dat voor een deel al heb 

Dubbele ramen 

Dubbelglas bepaalde ramen 

een betere garagendeur plaatsen zodat de kelder niet zo koud wordt 

een nieuwe verwarmingsketel kopen 

Electrisch erwarmen 

electrische haard met verwarming 

Elektrische CV Ketel 

elektrische vloerverwarming aanleggen 

Enkel glas ramen vervangen voor dubbel glas, incl. kozijnen. 

enkele tochtproblemen oplossen 

Er is een belangrijk verschil tussen willen en kunnen. Zo heb ik helaas geen ruimte aan de zonkant voor 
zonnepanelen 

er is een verduurzamingsplan in de maak maar dit ligt stil door COVID, bewoners kunnen niet fysiek bijelkaar 
komen om er over te stemmen. Hierin zijn diverse isolatie varianten uitgewerkt. 

Er is geen mogelijkheid om aan te geven dat alles min of meer plaats heeft gevonden! 

extra isolatie glas 

Extra lage temperatuurverwarming plaatsen, warmtepomp uitbreiden zodat hij al het CV water verwarmt 

Extra muurisolatie 

extra pv panelen 

Extra zonnepanelen 

Gevel achterkant 

gevel renovatie 

Gevelbekleding 

Gevelpanelen voor en achter vervangen door goed isolerende panelen - ik heb geen spouwmuur 

glas vervangen in hr +++ 

Grijswater systeem voor toiletten 

Groen dak (6 keer genoemd) 

groen dak/muur 

groen daken in combi met PVT panelen, maar ik ben nog niet helemaal uit wat de juiste installatie wordt voor 
mijn huis. 

Groene muur/verticale tuin 

Grotere radiatoren om verwarmingstemperatuur van het water te verlagen. 

Hele verwarming op warmtepomp - sterker buitenunit voor nodig, maar alle radiatoren draaien goed op 55C 
watertemperatuur dus het moet kunnen. 

herontwerpen huis 

Het dak is aan de binnenkant geisoleerd, we willen binnen 10 jaar het dak vervangen en dan ook aan de 
buitenkant isoleren 

Het elimineren van warmtelekken, waarvan ik nu/nog niet weet hoe die technisch aan te pakken 

Home battery pack 

Hout kachel woonkamer 

Huis uit 1995, enkelsteens in Centrum: na de woonkamer buitenmuren isoleren in de overige 5 kamers. 

Huis volledig voorzien van dubbelglas 

Hybride verwarmingsketel. 

iets met regenwater opvangen 
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ik ga begin januari verhuizen, dus we gaan niets aanpassen 

Ik overweeg de aanschaf van een zonneboiler. 

Ik wil best naar een andere energiebron voor mijn verwarming, maar vind de huidige oplossingen niet 
volwassen genoeg 

Ik wil mijn huis zero-energie maken en je hebt batterijen nodig voor elektriciteitopslag 

Indeling en of uitbreiding 

Infrarood panelen in slaapkamers/studeerkamers 

infrarood verwarming 

Interieur opknappen cq verbeteren. 

Intern verbouwen 

Isolatie buitenmuur 

isolatie glas verbeteren 

Isolatie van vloer en dak verbeteren, ventilatie met wtw, voorzetwanden aan de binnenkant (geen spouw) 

Isoleren aanbouw en verminderen warmte lekkage (woning uit 1905)  

isoleren achtergevel 

isoleren gehele voorgevel 

isoleren leidingen kruipruimte 

isoleren muren (geen spouw) 

isoleren ramen aan de voorkant van het huis 

Isoleren vloer en muren is niet mogelijk door afwezigheid kruipruimte en spouwmuren. Plat dak geïsoleerd 
met een sedumdak. Verder ben ik op zoek naar betaalbare alternatieve voor woning uit 1900 in het 
beschermde stadsgezicht.alternatiev 

Isoleren waar nog nodig 

Isolerende kozijnen 

kamers beter scheiden 

kapel geisoleerd 

Kelder lekvrij maken 

Keuken, badkamer 

Kleine maatregelen zoals radiatorfolie, kieren, enz. 

Koude ruggen oplossen, nieuwe kozijnen en ramen op de verdiepingen, zon wering, topkoeling door de 
vloerverwarming pijpen 

Kozijnen 

kozijnen vervangen, dakbedekking vervangen en daarbij evt warmte-isolatie verbeteren. maar misschien 
moet de hele schil op termijn wel aangepakt worden. Overschakelen op elektrisch koken lijkt me "peanuts", 
wat betreft bijdrage aan duurzaamheid. 

Kruipruimte isoleren 

Kruipruimte vullen met isolatiechipjes en vloer en wandverwarming 

Kunstig kozijnen met hr +++ glas trippel glas en vervangen dakpannen zodat er zonnepanelen op kunnen 

Laadpaal elektrische auto. 

Laatste stuk dubbel glas naar HR glas 

lage temperatuur verwarming 

led verlichting 

led verlichting in centrale ruimtes complex 

leeftijdbestendig maken 

lekkage kelder aanpakken 

liefst isoleren en zonnepanelen maar afhankelijk van grote vve (105 woningen) 

liftinstallatie/maatregelen tegen hoge temperatuur van ca 30 c 

Ligt eraan wat de vve doet, buitengevels vallen daaronder net als glas. 

maar niets wat energiewinst kan opleveren 

Meer dubbel glas waar het nog ontbreekt en betere dakisolatie 

Meer glas op zuidkant 

meer HR++ glas 

meer zonnepanelen (4 keer genoemd) 
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Meer zonnepanelen, liggen er nu 2 voor test 

Meer zonnepanelen, mogelijk warmtebuffer ondergronds 

Misschien een elektrische cv 

Misschien een zonneboiler 

Misschien houtkachel die aan de huidige normen voldoet. 

misschien kleine windmolen 

misschien nog meer isolerend glas 

Modernisering 

Mogelijk extra verdieping 

mogelijk nieuwere zonnepanelen, de huidige zijn 7 jaar oud. 

Mogelijk zonneboiler icm wamtepomp 

mos sedum op het dak 

Na isoleren van spouwmuren 

Nieuw dubbel glas, bij ons al 20 jaar oud 

Nieuw glas 

Nieuw glas in de achtergevel 

Nieuwe gasketel nu het nog kan, evt koken op flessengas 

Nieuwe houtkachel 

nieuwe ketel 

nieuwe keuken 

Nieuwe keuken, nieuwe cv ketel, geijser verwijderen, elektrisch komen 

Nieuwe kozijnen met dikker glas; zijmuur isoleren (geen spouwmuur); zonnepanelen 

Nieuwe trap en schuifpui huiskamer , daardoor ook andere verwarmingsmethode in huiskamer 

nieuwe verwarmingsketel 

nog beter isolerende ramen 

nog meer zonnepanelen 

nog niet alle vloeren zijn geïsoleerd, gaan we wel doen 

Onderhoud (2 keer genoemd) 

Onderhoud van dak, etc. 

Opbouw 

opbouw realiseren 

Openslaande deuren vernieuwen met HR ++ en glas in lood in HR ++ 

oud isolatieglas vervangen door HR+++ 

Oude dubbelglas vervangen door beter isolerend glas achterkant woning 

Overal dubbel glas 

overstappen naar geheel led licht 

Powerwall 

PV op het dak 

PVT panelen, deuren vervangen 

ramen meer isoleren (HR+++ of vacuume of....), betere isolatie maar helaas geen bedrijf doet dit al. 
Warmteterugwindouche, regenwater opvang/recycle in tuin etc. 

recirculatie douche (xenz upfall shower) 

Roosters in de ramen 

Schilderen en houtrot aanpakken, maar 'van gas af' doen we niet zo lang we daar zelf ook maar 1 Euro van 
moeten betalen. Dat moet echt jullie probleem zijn. 

Sedum dak 

Sedum dak op de uitbouw en schuur 

Sedumdak (2 keer genoemd) 

slaapkamer hoogrendementglas 

toiletten vervangen 

triple glas 

trippel beglazing BG 

Uitbouw 
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uitbouwen 

uitbreiden 

Uitbreiden aantal zonnepanelen 

van alles, als de vve maar mee werkt. de administrateur werkt niet mee om de eigenaren te overtuigen 

van de gas af en electrischeketel aanschaffen omdat we de zonnepanelen hebben 

van het gas af 

Veel meer zonnepanelen 

Ventilatie met wtw en evt voorzetwanden (nb ik zou deze optie opnemen in de enquete) 

Ventilatie systeem 

Verbeteren wandisolatie 

verbouwen 

Verbouwen keuken, badkamer, vernieuwen schuur 

verbouwen van de bgg 

verbouwing keuken en badkamer en wc, nieuwe vloer 

verder afdichten schuiframen. 

Verder isoleren gevels, MV op timer zetten met CO2 monitoring binnenshuis en verder overschakelen naar 
laagtemperatuur verwarmingsafgifte (wandverwarming ipv radiatoren) 

verdere glas- en dakisolatie 

Vergroting badkamer 

vernieuwen dubbel glas en voorzet wanden. 

Vernieuwen spouwmuurisolatie 

vernieuwen Zonnepanelen 

Vervangen kozijnen 

Vervangen tuindeuren 

Vervanging van twee van de drie pui-en 

Verwarming en warm water 

Vloerverwarming (2 keer genoemd) 

vloerverwarming, zonnepanelen vernieuwen en uitbreiden en op groen dak leggen, zonneboiler, 
wateropvang, verwarming via infrarood, maar eerst ketel nog verder inregelen en terugschroeven 

voegen gevel, regulier onderhoud 

Voordeur vervangen 

voorzetramen 

Waar mogelijk door monumentale status 

Warmt boiler 

Warmte terug win installatie hebben we al 

warmtewering voor de zomerse hitte 

waterbesparing 

Wellicht nog extra zonnepanelen plaatsen. 

Wellicht via vereniging van eigenaren mogelijkheid onderzoeken voor warmtepomp in ons 
appartementgebouw 

Woning betreft monument, dus veel van bovengenoemde opties zijn niet mogelijk (spouwmuur, vloerisolatie) 
en/of toegestaan (dubbel glas, zonnepanelen). Maar zou wel graag indien mogelijk minder gas willen 
verbruiken 

woning is vrij nieuw, geen isolatie noodzakelijk. 

Woonkamer stuccen 

Zo mogelijk aansluiten op warmtenet 

Zonneboiler (2 keer genoemd) 

zonneboiler laten plaatsen 

zonneboiler plaatsen 

Zonneboiler plaatsen 

zonneboiler, hybride warmtepomp 

Zonnecollectoren/pvt en zonneboiler. 

Zonnepanelen (2 keer genoemd) 
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Zou spouwmuur of zonnepanelen of dubbelglas in kleine Amsterdamse stijl ramen willen plaatsen maar mijn 
huis is monument waardoor dat niet zomaar mag/kan. 

zou veel van bovenstaande willen maar mag niet van de gemeente 

 

Bij 2.2.4 – Bekendheid met en betrokkenheid bij duurzame initiatieven en/of plannen  

Bent u bekend met duurzame initiatieven en/of plannen in uw wijk? - Anders, namelijk: 

015duurzaam 

Aanbiedingen zonnepanelen bijv. 

Aankoop via sporthal dak 

aanleg warmtenet 

Aansluiting op warmtenet 

Aardgasvrij Voorhof/Buitenhof 

Aarsdgasvrije wijk 

Abusive beslissingen met de moto: Ardgasvrij van Gemeente Delft, zonder dat de mening van mensen wordt 
meegeteld ! 

Als VvE zijn er op het dak van de gezamenlijke parkeergarage 80 zonnepanelen geplaatst. 

bekijken wat de mogelijkheden zijn om zonder aardgas verder te gaan 

Ben deelnemer Deelstroom 

Ben lid van Platform energietransitie Delft en opgeleid tot energiecoach 

ben trekken van de kennisgroep Platform Energietransitie Delft en zit in Deelstroom 

Bestuur van onze VVE heeft contact met andere VVE's voor gezamenlijke acties 

Bij renovatie 2021, wordt de flat voor aardgas vrij geschikt gemaakt 

binnenkort worden we afgesloten van het gas 

bodemwarmte 

buren gaan zonnen panelen plaatsen 

Buren zijn al bezig met zonnepanelen en elektrische autos maar niet gezamenlijk. 

Collectieve inkoop zonnepanellen 

Daar lees ik wel eens over in de stadskrant. Dit zal echter moeten lopen via de VVE. ( vereniging van 
eigenaren) 

dat de coorporatie niets wilt doen de komende jaren omdat zij op de gemeente willen wachten voor een plan 
voor de wijk 

Dat de gemeente plannen heeft voor stadsverwarming, hierdoor zijn kostbare investeringen van bewoners 
voor niets geweest! 

de buren hebben zonnepanelen 

De flat hiernaast wordt grondig aangepakt (Betere isolatie). Er zijn voorbereidingen voor een warmtenet. 
Maar voor de rijtjeshuizen, waarin ik woon, zijn me geen gezamenlijke initiatieven, vanuit de straat, bekend. 

De gezamelijke zonnepanelen in Delft 

De Kuijperwijk was door de gemeente geselecteerd als voorloperswijk om van het gas af te gaan en daarom 
hebben we met een aantal bewoners overlegd hierover met de gemeente eind 2019. Begin 2020 verslofte dit 
echter vanuit de gemeente en in de zomer heeft de gemeente aangegeven onze wijk toch niet meer als 
voorloper te zien en ze heeft het overleg gestopt. Heel teleurstellend en vreemd 

Deelnemer in Deelstroom 14 panelen 

deelstroom delft 

Deelstroom Delft 

Deelstroom delft en 015 Duurzaam 

Deelstroom Delft: collectieve PV systemen en ook andere initiatieven op het gebied van duurzame energie 

deelstroom zonne energie 

Delfts energiecooperatie zonnepanelen sporthal buitenhof 

Delftse daken 

doe mee aan Deelstroom Delft, heb zonnepanelen op het HNK 

Door 015 duurzaam 

Door delftse post 
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DSM gaat haalbaarheidsonderzoek doen of zonnepanelen op terrein kunnen. Ik zou daar indien mogelijk 
graag in willen participeren. 

Duurzaam Nieuwbouwproject, Nul op de Meter 

energietransitie 

Enerrgietips en elkaars energieverbruik vergelijken 

Er is een onderzoeksgroep van de gezamenlijke vve’s 

Er is iets, weet niet wat 

er zijn plannen om van gas af te komen, maar realistisch zijn deze niet als je naar de kostprijs kijkt. 

er zin bij ons geen dubbele muren, er is al dubbel glas waar het mag voor ern rijksmonument, de isolatie is al 
asngepast en vloeverwarming (aardwarmte) is godsonmogelijk in dit monument. Ik wil best aanpassen maar 
het moet wel kunnen hoor! 

Gasloze wijk (Nieuw Delft) 

Gebruik zonnepanelen dak gemeentekantoor 

geen idee, dit verandert veel te vaak om nog tijd aan te besteden, en het verschijnt ook op teveel 
verschillende plaatsen 

Gemeente overleg gehad, maar niet voortgezet 

gemeente wil wijk aardgasvrij maken als voorbeeldproject 

Gezamelijk sedum en zonnepanelen kopen 

gezamelijke inkoop zonnepanelen voor op een andere locatie. 

gezamenlijk gebruik maken van zonnepanelen elders 

gezamenlijk groedak aanleggen; planten in de buurt planten 

Gezamenlijk inkoop zonnepanelen 

gezamenlijk inkoop zonnepanelen, subsidie naisolatie 

Gezamenlijk warmtenet 

Gezamenlijk zonnedak 

gezamenlijke "inkoop" van zonnepanelen op een andere locatie die je niet zomaar kan terugverkopen 

Gezamenlijke aanschaf sedumdak. Verdere initiatieven zijn mij niet bekend. 

Gezamenlijke inkoop zonnepanelen en isoleren van de muren 

gezamenlijke inkoop zonnepanelen wordt regelmatig aangeboden 

gezamenlijke zonnepanelen inkopen 

gratis advies hoe monumentale panden te isoleren 

groene daken voor op schuurtjes zijn gezamenlijk ingekocht 

Grootonderhoud door woningcoöperatie waar we deel aan gaan nemen. 

Grootschalige renovatie 

Grootschalige renovatie in 2021 waarbij er betere isolatie toegepast gaat worden. 

Heb al panelen geplaatst samen met buren 

Heb hier in 2012 gebruik van gemaakt 

heb via een cooperatief zonnepanelen op een andere dak 

Hebben we al 

herstructurering, geschikt maken voor elektrisch koken, en geiser weg en aftap-apparaat voor in de toekomst 
stadsverwarming 

herstructureringsplannen vestia, en eerste wijk die van het gas afmoet, onzinnig iets, bespaart nauwelijks, en 
elektra is ook belastend 

Het huis zijn ze nu duurzaam aan het maken! 

huurderraad Vidomes 

iets van eigen huis, maar dat schilder ik af als commercieel, er is volgens mij niets georganiseerd vanuit de 
overheid oid 

Ik ben voor kernenergie 

Ik ben zelf EPA adviseur en geeft dit soort adviezen 

Ik lees de berichtgeving 

Ik neem deel aan het collectief van de VvE-besturen in Voorhof 

Ik zie wel eens wat voorbij komen, maar heb me er nog niet in verdiept. 

In de gang lampen die laag branden tot wanneer iemand langs loopt. 
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In mijn wijk enkele straten recent nieuwe daken met zonnepanelen op vnl. het zuiden. 

In onze straat hebben meerdere buren meegedaan met de collectieve inkoop van zonnepanelen via VEH 

inkoop zonnepanelen (5 keer genoemd) 

innovatieve isolatie- en energie besparing plannen 

Installeren zonnepanelen; actie zonneplan 

Isolatie 

Keukentafel gesprekken met BOOM - Droge 

krijg af en toe folders 

Maar ik heb ze al 

marketing mails 

Men belt regelmatig over zonnepanelen. 

Mensen hebben zonnepanelen geplaatst en veel buren hebben elektrische autos, maar niet gezamenlijk. 

Met Deelstroom kijken we of bewoners van het Agnetapark mee willen doen met een zonnepanelenproject 
bij DSM middels het postcoderoosprinci. 

Mijn wooncorporatie gaat binnenkort zonnepanelen bij mijn wooncomplex installeren 

Mogelijk een warmtenet en/of warmtepompen in de flat 

Nieuwe kozijnen en alvast elektrische aansluiting voor fornuis. Elektrische afzuiging in douche. 

Nvt 

nvt (huur) 

Platform Energietransitie (2 keer genoemd) 

Renovatie door woningbouw 

Stads verwarming 

Stichting waar ik van huur heeft zonnepanelen, dubbele beglazing 

subsidieregelingen bij het gelijktijdig nemen van twee verschillende maatregelen. 

Suggestie dat aansluiting op een warmtenet mogelijk zou zijn; echter huidige cv-leidingen systeem voor 
appartementsgebouwen uit 1968 zijn hiervoor ongeschikt (1-pijpssysteem); ombouw naar 2-pijpssysteem is 
niet realistisch!!! 

Tijdens groot onderhoud worden de woningen gedeeltelijk geïsoleerd, na jaren. 

Veel innitiatieven gericht of  kennsiverbreding/delen, vaak overlappend en gebaseerd op veel praten, subsidie 
krijgen maar met nul-komma-nul resultaat. Nou ja, we weten nu ondertussen wel dat er energiezuinige 
lampen zijn, dat dubbelglas helpt maar ja zolang er nog veel woningen in de E of D categorie zitten en 
corporaties niets doen zet het weinig zooiden aan de dijk. Zeker als de gemeente de kreet aardgas vrij als 
ultime doel ziet, bruinkool elektra als millieu vriendelijk en betere isolatie als doel nauwelijks promoot. 

via brieven per post en gemeente 

Via Gemente initiatief tot aanschaf zonnepanelen overgegaan 

via pers 

Via renovatie corporatie 

Via vereniging Eigen Huis 

voorbeeldwoningen particulieren 

Voorlopig te hoog gegrepen 

VVE doet mee in gesprekken over gasvrij maken van de verwarming 

vve kijkt naar subsidie om spuwmuur te isoleren maar daar zit weinig schot in 

VVE platform Voorhof-Buitenhof en adviesruimte etc. Op dit moment is daar geen activiteit meer. 

Warmtenet 

warmteproject in Voorhof 

we gaan volgend jaar met 8 woningen nieuw dakleer en sedum aanbrengen 

We hebben een duurzaamheidscommisie in de wijk opgericht die zaken in kaart brengt en onderzoekt wat we 
als monumentenwijk gezamenlijk kunnen doen. 

Wij zijn al gasvrij 

wijk is al voorzien van stadsverwarming en geen gas 

Woningbouw gaat in 2021 de woning renoveren. (aansluiting warmtebron,isolatie spouwmuren, 
dakisolatie,geisoleerde kozijnen/ramen) 

woonbron is bezig met isoleren 
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Wordt door Vesta in het volgend jaar aanpassingen betreft aardgasprijs gemaakt. 

wordt regelmatig belaagd met folders mbt het plaatsen van zonnepanelen 

wormenhotel 

ze willen gezamelijk zonnepanelen inkopen, maar daar is geen geld voor 

zijn heel divers. In de binnenstad zijn alle huizen verschillend... 

zonenpanelen samen kopen, maar we hebben er 11 op ons huis dat is genoeg om ons verbruik te dekken. 

Zonlicht 

Zonnepanelen (26 keer genoemd) 

ZONNEPANELEN 

Zonnepanelen collectief 

Zonnepanelen en deelstroom 

zonnepanelen inkoop 

Zonnepanelen op bv school in de buurt 

zonnepanelen op sporthal 

Zonnepanelen op sporthal Buitenhof 

Zonnepanelen op stationsgebouw 

Zonnepanelen via vereniging eigen  huis 

zonnepanelen via VVE 

Zonnepanelen, isolatie 

zonnepanelen, maar die had ik al 

zonnepanelen, maar toen waren wij er nog niet financieel klaar voor om mee te doen, wie weet in de 
toekomst 

zonnepanelen, rest is al goed geïsoleerd want is een vrij nieuw huis 

Zonnepanelen. 

zonnepanelen. op mijn benedenwoning niet van toepassing 

zonnepanelen. wijk achter ons heeft stadsverwarming 

zonnepanelen/deelstroom sporthal buitenhofdreef 

 

Bij 2.3.1 – Mening bewoners over doelstelling aardgasvrij en energieneutraal in 2050  

Welke uitspraak past het best bij uw mening over deze doelstelling? - Geen van bovenstaande 
uitspraken sluit aan bij mijn mening, want….  
Aardgas is juist een duurzame manier. We kunnen nog niet zonder. Dus zo laat mogelijk overschakelen en 
graag gebruik maken van de infrastructuur door bv over te stappen op waterstof maar dat moet dan eerst 
verder doorontwikkeld worden. Zeker voor jaren 30 woningen zoals wij hebben zijn er weinig andere opties 
aangezien we weinig kunnen isoleren ( zo hebben we bv geen spouwmuur) 

aardgasvrij en energieneutraal vind ik twee losstaande zaken die onterecht aan elkaar gekoppeld worden 

aardgasvrij is geen doel, maar een van de middelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. 
Zolang er niet genoeg echt groene stroom of warmtenetten zijn is aardgas een prima en relatief schone 
energiedrager 

Aardgasvrij js prima. Gasvrij niet. Ons aardgasnetis geschikt voor waterstofgas. We moeten lokaal elekticiteit 
opwekken en de fluktuaties in behoefte met waterstof oplossen. Het elekticiteitsnet is niet geschikt om 
fluktuaties op te vangen. 

Aardgasvrij lijkt een losgezongen doel op zich te worden. Ik werk graag mee aan haalbare en betaalbare 
duurzame oplossingen die onze binnenstad toekomst bestendig maken en de stedebouwkundige kwaliteit 
verbeteren. 

Alles gaat weer geld kosten 

als appartements eigenaar ben ik helemaal afhankelijk van de VVE 

Als technische stad verwacht ik innovatie en vooroplopen, maar wel rekening houdende met de vele oude 
gebouwen en de situatie van mensen met speciale eisen. 

Benieuwd wat de toekomstige ontwikkeling zijn op het gebied van nieuwe energie. Elektriciteit (opwekken) 
alleen is niet de duurzame ontwikkeling die we denken dat het is. 

bouwtechnisch  is aanpassing huis niet realistisch 
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De alternatieven moeten voldoende zijn. Elektrische kookplaatsen zijn troep bijvoorbeeld en inductie is duur 
om aan te leggen. Ik ben er op tegen om mensen verplicht op kosten te jagen of elektrisch te instaleren. 
Hetzelfde met stadsverwarming dat zo slecht werkt dat het geen redelijk alternatief is. Aardgasvrij is enkel 
een acceptabel doel als dat een transitie naar beter is, niet slechter zoals blokverwarming of elektrisch koken. 

De focus is teveel op vervangen van aardgas door electrische voorzieningen (warmtepomp etc) terwijl andere 
gasopties niet goed onderzocht worden 

De gemeente legt de verantwoordelijkheid bij de bewoners en niet bij de industrie waar het meest gas 
gebruikt wordt en de kosten zijn te hoog, dit moet anders. 

de historische binnenstad moet wel historisch kunne blijven en eerst de kinderziekten uit de 
aardgasvrij/warmtepomp e.d. en daarna aansluiten 

De investeringen zijn te hoog en de delfse industrie/middenstand is kompleet afwezig en ze zijn de meeste 
verbruikers. 

de uitstoot van de opwekking van electra is wellicht hoger dan het gebruik van aardgas 

Deel van energie komt uit kolen/olie of alsnog aardgas, zonder dat dat veranderd vind ik het niet echt een 
praktisch streven al ben ik het er wel mee eens dat het nodig is.. 

Delft kan nooit energie neutraal worden als ze werkelijk gaan bekijken hoeveel 35.000 studenten verbruiken. 
Delft heeft niet genoeg opwek mogelijkheden. 

Elektrisch koken stoken is veel duurder en hoe gaan we al die elektriciteit opwekken met windmolens dacht 
het niet. 

En hoe gaan we dat dan doen? Wat kost dergelijke aanpassingen per huishouden? Hoe krijgen we een ieder 
mee? De subsidies zijn altijd zo goed als op... 

Er zijn nog onvoldoende duurzame alternatieven voor het opwekken van de stroom. De benodigde capaciteit 
voor een gasvrij Nederland, vraagt om een véel hogere capaciteit van duurzame energie. Beetje dweilen met 
de kraan open. 

Gaat ook wat de kosten voor eigenaren van huizen zijn. Goed om milieu vriendelijker te zijn maar niet over de 
rug van bewoners 

Gebrek aan concrete plannen dus geen oordeel mogelijk 

Gebrek aan specifieke informatie en desinteresse bij Vereniging van Eigenaars 

Geen voorstander van stadsverwarming 

Groene energie is nog niet in voldoende mate voorhanden zijn teveel  afhankelijk van het buitenland met hun 
vervuilende manier van energieopwekking hun vervuilende manie 

Grootste dwaling is aardgasvrij 

Het dient mijn tijd wel uit 

Het is doodzonde de uistekende Nederlandse gasinfrastructuur te vernietigen.  Ook in de toekomst kan die 
prima gebruikt worden om 100% energie te distribueren!  Bijvoorbeeld door groen opgewekt/gemaakt gas 
(middels chemisch processen) of door bijmengen van bv. waterstof. 

het is wel een fijn streven van de gemeente Delft om voorop te lopen, maar zonder financiële 
tegemoetkoming vanuit de gemeente is dit geen realistisch toekomstbeeld. Kort om: geen woorden maar 
daden. 

Het kan niet in oude wijken rond 1900 

Het landelijke doel is niet realistisch. Er is geen goed en voordelig alternatief . Warmtepomp verbruikt meer 
energie om het zelfde doel te behalen. Men denkt dat electra groen is maar de meeste Electra is grijs tot 
zwart. Zonnepanelen en windmolens zijn nu en in de nabij toekomst nog niet toereikend. Laat staan wat voor 
een stempel zonnepanelen op het milieu drukken als ze zijn versleten. 

het om de voetprint gaat die we achter laten. bij nieuwbouw kan het dus heel goed zijn om wijken zonder 
aardgas te bouwen maar bij betsaande wijken zit dit inegwikkleter. ik zou op prijs stellen als we niet koste van 
wat van aardgas afwillen maar wel de voetprint verklijnen. dat is maatwerk. et. 

https://www.ed.nl/eindhoven/hoogleraar-tu-eindhoven-nu-van-het-gas-af-leidt-alleen-tot-meer-co2-
uitstoot~ac68cdb4/ 

Ik ben 77 jaar en dan ga ik toch liever in de laatste jaren genieten van mijn spaarcenten en wij zijn al zuinig 
met vooral gas. 

Ik ben 78 j. Ik heb hier geen zin meer in. 

Ik ben een groot voorstander van kernenergie , De schoonste en meest zuinige energie bron 

Ik ben er nog niet over uit, ik hoor zoveel verschillende miningen 

Ik ben nu 85 jr. en die verre toekomst is er voor mij niet meer. 
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Ik ben op zich voor de doelstelling, maar maak me zorgen over de manier waarop en de hoeveelheid 
elektriciteit die we daarvoor nodig hebben. Hoe gaan we die opwekken??? 

Ik ben voorstander van aardgasvrij, maar als bewoner van de binnenstad lijkt me het vervangen van 
noodzakelijke infrastructuur zeer ingewikkeld. Ik zou hier liever opteren voor waterstofgas in het ardgasnet. 

Ik ben wel van mening dat het noodzakelijk is maar denk dat het niet haalbaar is 

ik bewoon een appartement en beslis dus niks zelf 

Ik denk dat aardgas een vrij goed alternatief is om te gebruiken. Het kan ons de benodigde tijd geven om over 
te stappen op duurzame energiebronnen. Een woning aardgasvrij maken is voor de meeste huishoudens erg 
prijzig en daarom niet realiseerbaar. 

Ik denk dat er veel meer winst te behalen valt met het isoleren van slecht geïsoleerde woningen dan volledig 
te focussen op van het aardgas af te gaan. 

Ik heb al een aardgasvrij appartement met een hoog energie label. 

Ik heb de indruk dat dit een verplaatsen van een probleem is als niet de gehele cyclus milieuvriendelijk is. 

Ik heb geen intresse 

Ik kook graag op gas 

Ik sta een geleidelijke overgang voor, de vraag is waar de meeste winst te behalen is. Te grote stappen lijkt 
me niet slim 

Ik verhuis binnen 3 mnd naar nieuwbouwappartement 

Ik vind aardgas wel een goede oplossing 

Ik vind aardgasvrij een prima idee . Maar ik woon in een huurapp. en ik heb geen idee hoe de huiseigenaar 
hier over denkt ... 

Ik vind betaalbare, duurzame oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan belangrijk. Aardgasvrij pas op 
het moment dat het beste kan. 

ik vind dat het duurzamer is om aardgas te blijven gebruiken, als we daarmee voorkomen dat we op niet-
duurzame wijze extra elektriciteit moeten opwekken (bijvoorbeeld met kolencentrales). 

Ik vind dat zolang nog niet alle elektriciteit op een duurzame manier wordt opgewekt het zinloos is om van 
het gas af te gaan. Ik denk dat er beter plekken zijn om te beginnen bij een energietransitie dan het 
gasverbruik van woningen. 

Ik vind de landel8jke aardgasprijs doelstellingen niet realistisch maar ik zie wel graag dat Delft hierin voorop 
loopt voor zever mogelijk. Ik ben alleen bang dat het niet lukt om dat in 2050 te realiseren 

Ik vind deels goed dat Delft deze ambitie heeft. Wat ik niet begrijp is dat de daken in onze nieuwe wijk vol 
zonnepanelen liggen en er waarschijnlijk een hoge flat wordt gebouwd die deels de zon zal wegnemen. Dat 
lijkt nogal tegenstrijdig en is erg zonde van de investering die burgers hebben gedaan in nieuwe woning met 
duurzame kenmerken zoals een dak met zonnepanelen en warmtepomp. 

Ik vind het een goede doelstelling waar Delft zeker zijn best voor moet doen. Maar voor sommige huizen, 
zoals de oude grachtenpanden, vind ik het onrealistisch. 

Ik vind het heel reëel om naar aardgasvrij te gaan, maar ik vind het onverstandig dat iedereen voorbij gaat 
aan de productie en het transport van de extra elek-vraag die dit met zich mee gaat brengen 

ik vind het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van iedereen zelf. 

Ik weet niet of dit de juiste oplossing is. Er zijn betere alternatieven waar ik op wil wachten. 

Ik wil dat Delft voorop loopt omdat we een TU-stad zijn. Die kennis moet dus ook goed gebruikt worden! 

Ik wil op aardgas blijven koken en ondertussen duurzame energie realiseren 

Ik wil wel meedoen, maar dat is bij een monument lastig en veel duurder heb ik gemerkt bij isoleren ramen 
en je moet overal toestemming voor vragen 

Ik wil zo zuinig mogelijk worden om het gasverbruik te minimaliseren en ook over op elektrisch koken maar 
zolang er elektriciteit wordt opgewekt met aardgas lijkt me het erg inefficiënt en duur om daar zelf helemaal 
vanaf te gaan. Daarnaast zijn er ook onderzoeken naar waterstof waar ik meer waarde in zie door de betere 
opslag van energie en het gebruik van het bestaande leidingnet en de minimale aanpassingen tov de huidige 
situatie. Ook omdat accu’s een grote belasting voor het milieu zijn wat ook voor waterstof spreekt. 

ik zie graag dat Delft vooroploopt om aardgasvrij te worden, maar dan wel alleen als de elektriciteit écht 
duurzaam wordt ingekocht en niet via schimmige constructies als certificaten ed, waardoor er alsnog veel 
CO2 vrijkomt. 

ik zie het als een ernstige vorm van kapitaalvernietiging als wij het bestaande gasnet opofferen terwijl het 
prima (na kleine aanpassingen) gebruikt kan worden als waterstof distributienet 

ik zie het belang van de gasvrij doelstelling, maar vind het lastig om op mezelf toe te passen 
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Ik zie wel graag dat Delft zich aansluit bij de landelijke normen, maar het is met de huidige oude huizen en 
voorzieningen niet mogelijk om dit voor elkaar te krijgen 

ik zou graag zien dat Delft op verwarming met duurzaam waterstof realiseert 

in 2050 leef ik niet meer waarschijnlijk 

in de ons omringende landen wordt aansluiting op aardgas juist gestimuleerd. 

In veel landen wordt aardgas gezien als de ultieme 'milieu-vriendelijke' optie. Aardgasvrij is weer een 
Nederlandse dorpsgekte. Verminderen van het aardgasgebruik is prima, maar volledig naar nul kan het net 
ook helemaal niet aan. 

Is het alternatief voor aardgas wel echt duurzamer? Of is dat nog niet voldoende beschikbaar? Kolen voor 
elektriciteit is ook niet goed. Ik vraag me af of helemaal aardgasvrij willen worden wel egoed idee is. Zag op 
televisie een programma waarbij je Ag dat ze in Duitsland juist over gaan op gas als tussenstap naar meer 
duurzaamheid. Is deze drastische stap van Nederland dan wel een goed idee? 

Met duurzame energie gesynthetiseerd methaan is voor oudere woningen mogelijk een interessant 
alternatief omdat bestaande infrastructuur gebruikt kan worden 

mijn leeftijd is te hoog 

Mooie doelstelling, maar holle frase, want er is nog geen deugdelijk alternatief; wind en zon is niet rendabel 
zonder kernenergie. In dat laatste moet geinvesteerd worden. Eerst kernenergie, daarna praten we verder. 

naieve feelgood benadering; co2 bij 20000km auto is 2000-3000kg per persoon, huis nu 1000kg p.p. 

Natuurlijk zie ik graag, dat Delft zo snel mogelijk aardgasvrij wordt, maar aangezien ik in de binnenstad woon 
in een oud huis zie ik daar als oplossing: zo god mogelijk isoleren om vervolgens te verwarmen met waterstof 
en toepassing van zonnepanelen. 

Nieuwbouw aardgasvrij is prima, mits de stadsverwarming duurzaam is.  Bestaande woningen/wijken 
ombouwen is NIET doelmatig en sluit niet aan bij Europa. Delft zou dit dan ook niet moeten doen. 

nieuwbouwhuizen of nieuwere huizen zijn gemakkelijker aardgasvrij te maken.  Mijn zeer oude en hoge 
woning laat dat niet toe. 

Plan moet realistisch zijn voor huizenbezitters. 

Stimuleringsmaatregelen zo veel als mogelijk doorvoeren, m.n. bij nieuwbouw/bouwvergunning/renovatie; 
geen dwang tot aansluiting bij landelijke doelstellingen 

Van het gas af is een utopie en een grote geldverspiller en achteruitgang van comfort. Isoleer op een zinnige 
manier je huis. Breng hrt gasverbruik terug. Van het gas af, is WAANZIN. 

voor energieopwekking is gas de 'next best' oplossing. In Duitsland wordt gas gestimuleerd als transitie naar 
volledig fossielvrij. dus eerst alle kolen- en biomassiecentrales dicht, dan alle buitenlands datacenters weren 
die met overheidssubsidie nederlandse windenergie opsoeperen,  grote industriele energiegebruikers (als 
Tata) pas op waterstof laten overstappen als waterstof fossielvrij kan worden geproduceerd. Natuurlijk is het 
belangrijk dat alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij maar laten we vooral integraal naar een fossielvrije 
wereld streven. Denk aan de zwaar belastende scheepsdiesel en kerosine die wordt gebruikt om mensen en 
consumptiegoederen de wereld over te vervoeren. 

wat mij betreft mag de focus veel meer liggen bij 'verlagen van het verbruik', dan voor veel mensen 
'klakkeloos van aardgas afstappen'. 

Waterstofgas is de toekomst voor oude huizen met cv ketels 

We zijn te laat, het klimaat kan niet gered worden, slimme airco ontwikkelen is slimmer 

Wie betaald de rekening? Ik ben morgen van het gas, indien het betaalbaar is. 

Wij wonen in een rijksmonument en mogen niets aanpassen volgens monumentenzorg 

Woningen en huishoudens gebruiken maar 1/3 van het totale gasverbruik en industrie en tuinbouw 2/3. Kijk 
wat er daar bespaart kan worden dat zet veel meer zoden aan de dijk dan alle huishoudens op kosten te 
jagen. Warmte-pompen is een slecht en beperkt alternatief. Dit kost veel te veel stroom. Een alternatief voor 
gas is waterstof, bijmengen in het bestaande netwerk. Dat is toekomstplanning. 

zie Zondag met Lubach aflevering over aardgas 

Zolang elektriciteit niet groen gewonnen wordt, is het niet slim om van aardgas af te stappen. 

zowel de rijksoverheid als de gemeente hebben hier geen mandaat voor gehad van de kiezer. Dat is zeker 
nodig daar dit nogal ingrijpend is zeker voor wat de kosten betreft. 
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Bij 2.3.2 – Status aardgasvrij onder bewoners  

Hoe staat het bij u? - Kunt u uw antwoord toelichten? 

ik heb me er nog helemaal niet in verdiept 

Bij een huurwoning heeft de eigenaar de beslissing 

1; niet in verdiept omdat ik als inwoner van Delft de ervaring heb dat de gemeente Delft toch doet waar ze 
zelf zin in heeft. 2; isoleren lijkt me een zaak voor de woningbouw vereniging 

2050 dan ben ik al dood 

4 jaar oude cv ketel 

Aangezien ik in een appartementencomplex woon, waar ik huur ben ik afhankelijk van mijn huiseigenaar 

Aangezien ik in een huurhuis woon verwacht ik dat de verhuurder met initiatieven moet komen. 

Aangezien ons stroomverbruik gasverbruik lager is dan een 1 persoons huishouden door gewoon op te letten 
denk ik dat we al goed bezig zijn. De vraag blijft of van het aardgas af wel beter is voor het milieu! Is het 
verbranden van hout wel beter voor het milieu en waar halen we in Nederland het hout vandaan? Wat voor 
een milieu belasting is het vervoeren van het hout naar Nederland en wat is de milieu schade in de landen 
waar het  hout vandaan komt? Of is dat niet belangrijk!! En hoe zit het met de gezondheid van 
longpatiënten?  Als dat eerst helemaal duidelijk is dan wil ik wel over de verandering nadenken. 

aanpassingen zijn nu nog te duur. 

Aardgas is een schone energie vorm vandaar 

Aardgas is goedkoop en schoon, we moeten er niet mee stoppen. Elektriciteit wordt niet gratis geproduceerd, 
er zijn ook milieukosten aan verbonden. Heb je het verhaal gehoord van de nieuwe kleren van de keizer? 

Aardgas is prima, veel landen schakelen hier juist op over. Met ons aadgasleidingennet hebben we goud in 
handen om tzt over te stappen op waterstof als die techniek beschikbaar komt. Nu alles elektrisch maken kan 
helemaal niet omdat ons net dat nooit aan kan. 

aardgas vrij  =waanzin 

Aardgas vrij maken woning is niet realistisch 

Aardgasvrij is totale flauwekul. Uitgebreid bewezen. 

Aardgasvrij maken is aan de verhuurder. 

Aardgasvrij maken is een taak van de verhuurder/corporatie. 

Aardgasvrij maken is nu niet realistisch voor mijn huis. Zou hooguit met stadsverwarming kunnen. 

afhankelijk van beleid van verhuurder (winingbouwcorporatie) 

Afhankelijk van de woning corporatie. 

Afhankelijk van huurcooperatie 

Afhankelijk van verhuurder 

alleen omdat we in een huurhuis wonen. Als het een koopwoning was geweest had ik er zeker al over 
nagedacht 

alles loopt nu aanvaardbaar 

Alles werkt prima. Waarom zou ik een hoop geld uot geven. 

Als bewoner van een huurwoning van DUWO heb ik geen inspraak in de keuze voor/tegen aardgas. 

Als bij de buren nog sprake is van de overgang van bruinkool naar gas, dan vraag ik me soms af waar we mee 
bezig zijn. 

als de c.v. ketel kapot gaat, of het gasfornuis... dan gaan we deze gasvrij vervangen 

Als huurder ben ik afhankelijk van verhuurder (DUWO), en heb geen idee hoe zij met aardgas omgaan 

Als huurder ben ik niet bezig met het loskoppelen van de woning van aardgas 

Als huurder van sociale woningbouw ga ik niet zelf investeren 

als ik de bedragen hoor/lees die het kost is het niet realistisch, zeker niet nu de overheid zoveel kwijt is aan 
corona 



21 
 

Als onderdeel van een VVE ligt dat toch wat complexer. Zou daar assistentie van de gemeente of de TU 
kunnen gebruiken. 

Als studentenhuis zijn we erg afhankelijk van onze huisbaas, dus het is moeilijk om plannen te maken 

Alternatieven zijn veel te duur en nog niet vergenoeg ontwikkeld. Aardgas is bovendien relatief schoon. 

belachelijk streven. Onbetaalbaar voor bewoners 

belachelijke beslissing aardgasvrij is niet realistisch 

Ben 74 jaar oud in 2050 zou ik 104 zijn als ik dan nog leef 

ben 76 en gezondheid middelmatig 

ben bijna 86 

ben er zelf niet mee bezig 

Ben het niet echt van plan om aan mee te werken 

Ben hier niet mee bezig,wacht resultaten af. 

ben mij nog aan het inlezen 

Ben ook afhankelijk wat er in het complex gedaan gaat worden. 

betreft huurwoning van corporatie 

Binnen de Vereniging van Eigenaren is er een kleine club die zich hier mee bezig houdt. Ik wacht hun 
resultaten af. Het pand waar ik in woon is een Rijksmonument, Museumhof, en niet zo makkelijk aan te 
passen, richting duurzaam energiegebruik. 

Dat moet de huisbaas doen 

De coöperatie zal dat doen 

De cv ketel (gas0 is nog vrij nieuw; bi vervanging ervan lijkt me een goed moment 

De flat gaat waarschijnlijk gesloopt worden; of niet, of wel, of toch niet. De corporatie biedt al jaren geen 
enkele duidelijkheid en ik ben vooral van hun afhankelijk voor plannen. Zodra ik mijn eigen huis kan/ga 
kopen, ga ik me er echt in verdiepen. 

De Gemeente en Eneco heeft net nieuwe gasleidingen in onze straat gelegd. Ik vermoed dat onze wijk pas als 
laatste gaat volgen 

de gemeente en woningbouw moeten alles regelen. 

de investering voor waarmtepomp is te hoog, en ik heb te veel slechte ervaringen gehoord van mensen die 
het wel hebben 

de plannen van de overheid zijn en blijven vaag 

De suggestie dat ik er niet in geloof staat er niet bij 

De verwarming is centraal voor al de vestia woningen in het pand 

Denk niet dat de huidige oplossingen om gas te vervangen door andere energiebronnen schoner zijn 

Dit hoort mijn huurbaas te regelen 

Dit huis is geen eigendom, dan kan je niet zoveel 

Dit is aan de verhuurder (DUWO) 

Dit is iets dat door de VVE moet worden gecoordineerd. We hebben een actieve VVE 

Dit is niet mijn huis, ik ben maar huurder. 

Dit zal via de VVE moeten lopen. In mijn complex zijn 164 appartementen geconcentreerd. Moet dus 
collectief geregeld worden. 

doit is voor de woningbouwvereniging 

Dure flauwe kul 

Een optie die zou kunnen is elektrisch verwarmen, maar die prijzen zijn nog veels te  hoog om dit rendabel te 
laten zijn 

en ik zal mij er niet in verdiepen. Van het gas af is groenlinks gelul. De wereld is veel groter dan Delft. Lees 
eens over Kazachstan in wikipedia. Daar hebben 75 jaar voorraad fossiele brandstof. Gas is daar de top! 
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energieconsumptie is het probleem, niet specifiek aardgas; je dwingt met deze keuzes om "mee te doen", 
terwijl de oplossing elders ligt. Symboolpolitiek om je gutmensch te voelen. 

enkele mensen in de straat zijn er mee bezig geweest ,ik moet eens informeren 

Er zijn geen betaalbare opties voor mij beschikbaar 

Er zijn nog verschillende berichten over het aardgasvrij leven. Of dat wel zo milieuvriendelijk is als het lijkt. 

er zijn nog weinig alternatieven die betaalbaar zijn 

financieel zit ik op minima, dus kan daar zelf geen bijdragen aan doen 

flat woningbouw geen inspraak 

Gaat het vrijwillig nooit doen 

Gas verbruik is sowieso laag ivm elektrisch koken; gasvrij geen prioriteit. Andere duurzame maatregelen 
leveren meer op 

Geen financiën 

Geen idee. 

geen interesse 

Geen intrese dus nee? 

Geen noodzaak 

geen ruimte voor technische installaties, ik raak ook mijn onafhankelijkheid kwijt. 

Geen van bovenstaande is aan de woningbouw 

gelet op leeftijd geen ambities op dit terreim 

gewoon niet. 

Gezamenlijke verwarming 

gezien mij leeftijd maak ik aardgasvrij niet meer mee 

Gezien mijn leeftijd 79 maak ik me daar niet druk over! 

Hangt af van onze VVE; ik heb maar 1/96e mening 

Heb ik toch geen invloed op 

heb nog geen idee wat het alternatief zal/kan zijn 

het alternatief is bijzonder duur en een warmtepomp maakt veel herrie, niet fijn voor de buren 

Het dient mijn tijd wel uit 

Het interesseert mij niets. 

Het is aan de woningbouw 

Het is een huurwoning 

het is een huurwoning ! 

Het is een huurwoning, dat is iets aan de woning cooperatie. 

het is een onzinnig plan, terwijl in Duitsland iedereen juist aan het gas gaat, gaan wij er af, elektra is 
belastend ook, en warmtepompen zijn geluidsonvriendelijk 

het is een onzinnige doelstelling die NIET bijdraagt aan een betere wereld 

Het is een woning van Woonbron. 

Het is financieël niet haalbaar 

Het is grote onzin om van het aardgas af te gaan, terwijl landen om ons heen juist overgaan op aardgas 
omdat het zo schoon is! 

Het is lastig om nu al te weten hoe zaken op dit terrein zich ontwikkelen. Ik hoor ook allerlei tegenstrijdige 
visies. Ik heb ook iets gelezen over het warmtenet en vraag me af of onze wijk Buitenhof daarop kan worden 
aangesloten, ook voor de eengezinswoningen. 

Het is niet aan mij. 

Het is niet mijn woning 
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Het is onze verwachting dat we binnen 10 jaar gaan verhuizen en zijn dan op zoek naar een woning die 
energieneutraal is of te maken is 

Het leeft niet erg, wil huis ook op korte termijn verkopen 

Het lijkt me dat het eerst van hogerhand goed uitgewerkt moet worden en betaalbaar moet worden, wil men 
hier zelf serieus mee aan de slag gaan. 

Het lijkt mij een hele klus. 

het plan om Delft gasvrij te maken zal zorgen voor veel problemen, Ik heb sinds  kort een nieuwe oven met 
gaspitten aangeschaft, wie vergoed de kosten voor een nieuwe. 

Het stroom net kan het helemaal niet aan als we elektrisch gaan rijden en dan ook nog stroom om te 
verwarmen. Wie gaat die stroom leveren en hoe ??? 

Het zal mijn  tijd wel duren. 

HUURHUIS 

Huurhuis en dat is iets voor de verhuurder, maar ik zie dat niet zomaar zitten. 

huurhuis van corporatie 

Huurhuis van duwo 

huurwoning 

Huurwoning 

huurwoning van Vestia, ben in afwachting van hun plannen. hoop op voortgang maar ook op behoud flat 
(bouwjaar ca. 1958) 

huurwoning, dus geen invloed op bijvoorbeeld CV, koken, elektra- en meterkast geschikt maken voor koken 
enz. Vraag: ik geloof voor geen meter dat biomassa vriendelijk is. Bomen verbranden is CO2, en de 
ontdooiende toendra geeft genoeg methaan af. Ik geloof het gewoon niet en neem 'influencer' voorstanders 
dus niet serieus. 

Ik ben afhankelijk van de verhuurder. 

ik ben al redelijk opleeftijd; ik ga geen grote investeringen meer doen. 

Ik ben bijna 74 en heb niet de indruk, dat er tijdens mijn leven nog veel zal veranderen. 

Ik ben het er niet mee eens, aardgas is schoon en milieuvriendelijk 

Ik ben het niet eens met het aardgas vrij maken van de huizen. Het is een huurwoning en het kost me veel te 
veel geld 

Ik ben het niet eens met het aardgasbeleid. Vergeleken met andere vormen van fossiele energie is aardgas 
zeer schoon. Bovendien is een overstap op elektrische alternatieven niet alleen erg duur, maar het is ook 
lamg niet altijd groen omdat de benodigde energie uit een fossiele elektriciteitscentrale komt. 

Ik ben hier fel op tegen. 

ik ben huurder, geen eigenaar 

Ik ben niet de huisbaas, dus beslis daar niet over 

Ik denk dat het een stom idee is om te focussen op aardgasvrij. Laten we eerst eens kijken of we van kolen en 
aardolie af kunnen komen. Daar is veel meer winst te halen. 

Ik denk dat het heel duur is en ik heb daar geen geld voor. 

Ik denk dat t niet voldoende -Zal helpen nu 

ik denk dat vestia dat voor ons regelt 

ik ga er vanuit dat de woningcooporatie met een plan komt. 25 woningen zijn aangesloten op dezelfde cv-
ketel die in een eigen hok zit. isolatie van met name de houten muur/dakdelen zou in zomer en winter veel 
helpen. of lekke ramen nalopen, want dat werd niet meegenomen in de grote onderhoudsronde. 

Ik ga het ook niet doen. Aardgas is een zeer schone brandstof en de infrastructuur ligt er al. Bizar om dat te 
slopen. 

Ik ga hier niets aan doen - waarom staat dat antwoord er niet bij? 

ik ga mijn woning niet aardgasvrij maken. 

Ik ga verhuizen naar een nieuwere woning waar aardgasvrij naar verwachting eenvoudiger is te realiseren 

ik ga voor waterstofgas 
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Ik gebruik alleen gas voor koken. 

ik gebruik vrij weinig gas 

Ik geloof er niet in 

Ik had net een nieuwe cv-ketel gekocht toen dat hele aardgasvrij-gedoe begon, dus voor mij is dit geen 
realistisch gegeven 

Ik heb begrepen dat het nog lastig is voor ons type huis 

Ik heb de keuze niet over mijn huidige woning 

ik heb een 3 jaar oude verwarmingsketel, op gas 

ik heb een huurhuis via Woonbron 

Ik heb een huurwoning bij een wooncorporatie. Ik verwacht actie van de wooncorporatie 

Ik heb een huurwoning dus ligt het aan de verhuurder 

Ik heb een huurwoning en ben niet van plan deze woning aardgasvrij de maken. 

Ik heb een huurwoning in een appartementen gebouw. Kan zelf weinig doen aan aardgasvrij maken. Heb wel 
een inductie kookplaat. 

Ik heb een huurwoning. Dus mijn mogelijkheden zijn beperkt en ik ben afhankelijk van de verhuurder 
(corporatie). 

Ik heb een huurwoning. Ik wil, kan en mag waarschijnlijk niks aanpassen. 

Ik heb een nieuwbouw huis dus op korte termijn geen aanpassingen nodig. 

Ik heb een warm huis 

ik heb hier geen invloed op 

Ik heb ooit gekeken naar zonnepanelen, maar mijn dak zit aan de verkeerde kant (niet genoeg zon). 

Ik heb verhuis plannen 

ik hoop de het bestuur van de VVE met plannen en voorstellen komt 

Ik hoop het allemaal nog mee te maken, maar ik twijfel wel. 

ik hoop in de aankomende jaren te verhuizen naar een koopwoning en hier dan in te investeren 

Ik huur bij een coorperatie. Als die wat gaan doen moet ik mee. Het is een hoop troep voor een paar weken. 
De CV-ketel is gehuurd, dus dat wordt voor me opgelost. Ik zal een nieuw kookfornuis aan moeten schaffen. 
Al met al kan ik dus afwachten. 

ik huur dat betekent de verhuurder zal eerst aanpassingen moeten maken voordat ik over zou kunnen 
stappen 

Ik huur een appartement, ik laat een eventueel iniatief aan de verhuurder 

Ik huur het huis, ik ga daar geen kosten insteken. 

ik huur, dus heb zelf weinig invloed. De investeringen die ik zelf zou mogen doen ben ik kwijt op het moment 
dat ik verhuis. 

Ik huur, ik ga er vanuit dat de woningcorporatie zich hiermee bezig houdt. 

Ik kan niet zelf iets veranderen, aangezien ik een huurwoning heb. 

Ik kook met gas en vind dat prettige dan met elektrisch. 

Ik merk het wel als de 'aardgasvrij-Gestapo' voor de deur staat. Als ik word gedwongen dan moet het maar. 

Ik verwacht niet dat in in 2050 nog in dit huis woon. 

Ik vind aardgasvrij onzin terwijl het veel kost en het de vraag is of in een oud huis het leefcomfort hetzelfde 
blijft 

Ik vind de aardgas plannen niet realistisch, aangezien andere landen juist op aardgas zetten (Duitsland) 
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Ik vind de alternatieven niet goed doordacht en versnipperd, niet eenduidig. Bovendien is het niet voor ieder 
huis, iedere buurt eenvoudig op te lossen. Moet er niet aan denken dat ik in mijn dichtbebouwde buurt straks 
in de zomer alleen maar gezoem van warmtepompen hoor in de tuin. Ik ben meer voor stadsverwarming via 
de bestaande kanalen. Bovendien kan ik de kosten van al die toch grootscheepse aanpassingen niet 1,2,3 
ophoesten. Eigenlijk snap ik het hele idee van  van het aardgas af niet. Duurzaamheid zit niet alleen in een 
huis, maar vooral ook in gedrag (ekectrische fietsen hebben ook stroom nodig, waar komt dat vandaan??). En 
alsof ekectrische autos minder het milieu belasten: als je er te veel van hebt werkt het ook niet: meer 
parkeerplaatsen, meer wegen bouwen en meer electriciteit nodig. 

Ik vind dit aan de woningbouw. Betaal genoeg huur 

ik vind het allemaal onzin, het is een hype, en wordt ons door een stel radicalen door de strot geduwd, niks 
mis met gas 

ik vind het gebruik van aardgas niet verkeerd, ik probeer wel zo zuinig mogelijk met energie om te gaan 

Ik vind het het vaak tegenstrijdig wat ze erover zeggen 

ik vind het onzin 

Ik vind Nederland aardgasvrij complete onzin. 

Ik wacht af tot de plannen van de gemeente duidelijk zijn: komt er een aanpak per wijk of buurt en kan ik 
daarbij aansluiten of ben ik op mezelf aangewezen? 

Ik wacht af wat de opties zijn. 

ik wacht eerst op renovatie van woningbouwcoöperatie 

Ik wacht ontwikkelingen af. Voor nu geen extra kosten om eea te veranderen 

Ik wacht op de gemeente. 

ik wacht op de VVE 

Ik wacht op de woningbouwcorporatie 

ik wacht op info vanuit de gemeente 

Ik wacht op Vestia 

ik weet alleen dat het veel geld kost. de zonnepanelen die we vorig jaar op het dak hebben gelegd waren 
meer behapbaar qua kosten. 

Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn 

ik wil graag in de toekomst maatregelen nemen 

Ik woon in 'n huurhuis, dus hoe doe ik dat dan? Verwarming is van de huisbaas, dus dat is sowieso niet aan 
mij. 

Ik woon in een huurhuis dat gebouwd is met een 'individuele' aardgasketel-cv: Woonbron moet de boel 
aanpassen, wat m.i. niet zó kan! 

Ik woon in een huurhuis, en denk dat het beter als algemeen project vanuit de wooncorporatie geregeld kan 
worden (waarschijnlijk goedkoper en efficienter) 

ik woon pas net in dit huis, andere zaken hadden prioriteit qua verbouwing 

Ik zal er niet van afgaan zonder goed en betaalbaar alternatief 

Ik zie dit voor mijn woning voor de komende tijd niet als optie 

Ik zie graag initiatieven om het gasnetwerk te gebruiken voor andere brandstoffen zoals waterstof oid. en de 
gasketel hierop aan te passen. Oude huizen zijn veel moeilijker aan te passen, en het kost veel te veel geld. 

Ik zie het afschaffen van aardgas eerder politiek dan effectief. Het buitenland schakelt juist over naar aardgas 
als (tussen)oplossing. En wij hebben het gewoon al. 

ik zie nog te weinig vooral technische ontwikkeling om me te beginnen druk te maken. 

Ik zit momenteel in een huurwoning. Dit zijn behoorlijke veranderingen en continue komt de coorperatie met 
een ander verhaal of de woningen gesloopt of gerenoveerd worden. Ik vind het zonde om hier dan in te 
investeren. 

Ik zou een initiatief voor installatie zonnepanelen wel toejuichen maar ik heb mij nog niet verdiept in de 
mogelijkheden 

Ik zou er graag aan meewerken maar ben geen eigenaar van de woning 
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Ik zou graag een onafhankelijke website hebben waar alle informatie bij elkaar staat. Dit wil ik ook graag met 
alle mogelijke subsidies. 

Ik zou niet weten waar ik betrouwbare informatie kan vinden. Ook kosten zijn onduidelijk 

In een appartementencomplex is het individueel niet te doen. VvE door Corona nog niet bijeen geweest 

In een rijksmonument zijn heel wat beperking voor een aantal van deze aanpassingen. 

In flat benje mede afhankelijk vanandere, verder zetten we heel weinig verwarming aan 

In Nederland wil men van het aardgas af terwijl het milieu vriendelijker en goedkoper is dan de huidige 
alternatieven terwijl in Duitsland men subsidie krijgt als men zich laat aansluiten op het aardgas. Ideoterie ten 
top 

initiatieven liggen bij VVE 

Is aan de corporatie (duwo), ik heb bij hen wel meerdere malen aangegeven om zonnepanelen op het dak te 
leggen, maar daar willen ze niet op in gaan. 

Is huurwoning 

is in deze woning niet mogelijk 

is voor rekening woningeigenaar 

Is vooral financieel gedreven. Qua milieu ben ik het overigens wel eens met de doelstelling 

kan zelf nies doen het is aan de corporatie 

Laat men eerst maar met goeie in de praktijk werkende ideeen komen 

lastig en kostbaar voor een woonboot eigenaar 

Laten we eerst de echte grote problemen in de wereld aanpakken voordat we het beste jongetje uit de klas 
willen spelen 

leeftijd 

Leeftijd! 

Ligt aan de woningcorporatie 

lijkt me veel te veel soesa. in 2050 ben ik er niet meer, dik over de 100 jaar worden lukt niet 

Lijkt mij veel te duur. 

meer en betere overwegingen zullen mij over de streep moeten trekken. 

Met een jong gezin hebben we geen geld over om nu grote maatregelen te nemen. Ook weet ik niet of 
aardgas nu zoveel beter is dan elektrisch, aangezien elektriciteit nog nirt ‘groen’ wordt opgewekt. 

mijn bereidheid tot aardgasvrij zijn hangt sterk af van bereidheid van Vestia tot installatie zonnepanelen en 
verbetering huisisolatie. 

Mijn gebouw is in 2017 opgeleverd en ik ben huurder, dus kan niet veel (meer) doen 

Mijn huis is een rijksmonument, ik kan geen dubbel glas of zonnepanelen aanbrengen 

Mijn verhuurder gaat over dit soort dingen, niet ik. 

Mijn woning uit 1885 is lastig te isoleren en maakt de keuze voor een warmtepomp niet logisch 

Misschien zijn we over enige jaren wel verhuisd 

Nee 

nee helaas 

Niet mijn woning,niet mijn probleem 

Niet realistisch 

Nog geen reden om me er in te verdiepen 

nog geen vertrouwen in dat aardwarmte op verantwoorde wijze geleverd kan worden 

Nog niet aan toe gekomen, vind het ook niet belangrijk genoeg. Daarnaast vind ik het een taak van de 
gemeente/energiebedrijven om dit te promoten, te sturen en te faciliteren 

Nog niet over nagedacht. 

Nvt 
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Omdat het een huurhuis is heb ik me er niet in verdiept 

Omdat ik afhankelijk ben van de verhuurder 

Omdat ik in een huurwoning woon heb ik me er nog niet in verdiept en wacht ik af wat de 
woningbouwvereniging besluit 

omdat ik vind dat het te prematuur is. In onze wijk kun je niet iedereen meekrijgen om dit te doen, ivm 
kostbaarheid en ben je in feite genoodzaakt zelf alleen je huis aardgasvrij te maken. 

Onze verhuurder is Vereniging Hendrick de Keyser uit Amsterdam en loopt niet voorop denk ik.... 

Onze VVE heeft een werkgroep van  meer en minder deskundige bewoners ingesteld die ons zal adviseren. 

Onzinplan 

oud huis en het is niet toe te passen (huurhuis niet ge isoleert 

Slechte ervaringen in vorig huis met warmtenet. Door gebrek aan onderhoud doorleverancier. 

Te duur om uit te voeren 

Te duur, niet rendabel 

te omslachtig 

Toen we overgingen op aardgas gebeurde dat gratis; kan dat nu ook? 

Totale onzin om bij oude woningen van het gas af te gaan. 

valt onder hoofdstuk VVE 

Van plan te verhuizen op niet al te lange termijn, en in een volgend huis hier wel mee aan de slag te gaan 

Vanwege mijn huurwoning bij DUWO heb ik zelf weinig invloed hierop. 

verantwoordelijkheid ligt bij huurbaas 

Verhuis binnen een paar jaar naar (energieneutrale) nieuwbouwwoning 

Vind de alternatieven ongezonder vanwege electro-magnetische velden en mogelijk last van geluid. 

Vind de tijd nog niet rijp, eerst nog even afwachten wat er de komende tijd uit onderzoeken en 
(commerciële) initiatieven komt 

vind het aardgasvrij maken grote onzin. 

voel niets voor blokverwarming 

Volgend jaar naar electrisch koken maar om andere redenen. Verwarming nu op gas. Ga bij vervanging wel 
eens verder kijken. 

Voorlopig geen interesse 

voorlopig hoor je enkel negatieve berichten 

vraag me wel af hoe mijn huis aardgasvrij zou kunnen worden, maar nog niet in verdiept en geen concrete 
plannen 

VVE bekijkt 

waarom ik heb een huur wooning 

Waarschijnlijk woon ik niet meer zo lang op de huidige locatie 

Wacht beleid van corporatie af 

wacht eerst de ontwikkelingen af. klinkt mij teveel als luchtfietserij 

wacht maar rustig af zal wel na onze tijd eens gebeuren 

wacht op verhuurder 

Want dit is een huurhuis en mijn huisbaas heeft zulke ambities niet; hij doet ook niets om ernstig 
achterstallige onderhoud aan te pakken e.g. het huis is aan een verroten, het plafond is omgevallen, er zijn 
lekkages, gaten aan de vloeren, muren brokkelen af, de waterleiding is lek en nog van lood enz. 

Wat er ook gebeuren gaat, ik heb geen invloed dus gewoon afwachten wat er besloten wordt 

wat kost dit 

We he ben de warmepomp eruit gedaan omdat dat ding veel te veel lawaai opleverde en daarmee onze 
nachtrust verstoorde - Bij bouw niet goed aangelegd met rechte hoeken = lawaai We hebben een 
hogerendementsketel en stoken niet heel veel 
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we wonen in een klein appartement en er is geen ruimten voor een warmtepompinstallatie(helaas) wel om 
electies te koken . 

We zijn net verhuisd en weten nog niet hoe de VVE er over denkt. 

We zijn wel bezig met isolerende maatregelen 

weet niet wat de mogelijkheden zijn 

Wie kan er 30 jaar vooruit kijken? Op dit moment zijn kernenergie en waterstof de beste oplossing. 

Wij gebruiken een gashaard voor bijverwarming, dus liever nog even niet aardgasvrij wonen 

Wij hebben een huurhuis en zijn dus afhankelijk van de corporatie 

Wij hebben een kookgas abonement op jaar bassis. maar we koken niet ( zie bovenstaande reden ) dus wat 
mij betetreft maag het gas eraf. 

Wij kunnen dit alleen met de vve gezamenlijk regelen. 

wij wonnen in appartement begane grond. M.a.w. we kunnen dak dus niet isoleren, ook geen zonnepanelen. 
Bovendien zijn we 75 en 78 jaar oud. 

Wij zijn 70+ en ik heb op dit moment wel wat anders aan mijn hoofd met een dementerende man 

wij zijn 80-ers, 2050 zullen wij niet meer meemaken 

wij zijn 81 en 85 jaar oud het zal onze tijd wel uitdienen. 

Wij zijn afhankelijk van de verhuurder 

Wij zijn afhankelijk van mogelijke faciliteiten die VvE's worden aangeboden. Als individuele eigenaar os het 
erg kostbaar ca niet mogelijk om aanpassingen te doen. 

Wij zijn bejaard en gaan 2050 niet mee maken 

Wij zijn in 2020 verhuisd naar dit huis en zijn bezig met afronding verbouwing waarbij de vloer, HR++ glas en 
dakisolatie regelen. Wel vloerverwarming aangelegd met oog op lage temperatuurverwarming in de 
toekomst. Maar daar laten we 't nu even bij. Ik wacht de (technische) ontwikkelingen eerst nog een aantal 
jaren af. Ik wil hierin geen voorloper zijn. Er moet eerst meer ervaring zijn om te zien of jaren '30 huizen wel 
warm te krijgen zijn met een warmtepomp. En wellicht komt er nog waterstof door het netwerk, wie weet? 

Wij zijn twee 80-ers die geen grote investeringen gaan doen. 

Wij zijn wat ouder en denken niet dat het in deze woning rendabel voor ons is om deze aanpassingen te 
doen, ze zijn gewoonweg te duur voor ons 

Woning is van 1918 steens muur niet te verwarmen erg veel tocht 

woning is van projectontwikkelaar en die bepaalt wat er wel en niet gebeurt. huurders worden nauwelijks 
serieus genomen 

Woon in appartementencomplex, dus kan helemaal niet zelfstandig veranderen; hoeft overigens ook van mij 
niet 

woon in een huurhuis dus dat is aan de woningbouw 

wordt geregeld door verhuurder 

zaak van coorperatie 

zaak van de woningbouwvereniging 

zie antwoord bij vorige vraag 

Zie bovenstaand antwoord 

Zie de vorige vraag/ antwoord 

zie de vraag hierboven 

Zie vorige vraag 

zijn cooperatie woningen Woonbron 

zoal gezegd , ik woon in een huurwoning van Vestia, zodoende ben ik afhankelijk van wat zij doen 

Zolang de plannen van de gemeente niet bekend zijn heeft het geen zin om er zelf veel over na te denken. 

Zonde om gas weg te doen Nederland heeft nog een gasveld  in de Noordzee 

Zonnepanelen ja, wellicht zonneboiler, maar heb moeite met warmtepomp vanwege de herrie 

Zou een flinke verbouwing zijn en daar zit ik niet op te wachten. 
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ik heb me er al wel in verdiept, maar heb nog niets gedaan 

Ben geen voorstander van aardgasvrij maken 

1. Het is financieel niet haalbaar dit alleen te doen. 2. Er zijn voorbereidingen voor een warmtenet tot op ca 
250 m van mijn huis. Ik verwacht dat in dat kader een voorstel zal worden gedaan. 3. Er zou een onderzoek 
gedaan moeten worden naar de mogelijkheden om dit type drive-in-woningen van ca 1970 aan de Guido 
Gezellelaan (en soortgelijk woningen) te verduurzamen. Daarbij is het initiatief van de gemeente 
noodzakelijk. 

aangezien ik huur ben ik afhankelijk wat de verhuurder van plan is . 

aanpassen huis bouwtechnisch en financieel niet realistisch 

aanpassingen voorlopig nog te kostbaar, wacht verbeterde technieken af 

aanschaf is te duur 

Aanvullende effecten zijn te klein en te ingrijpend om huis voldoende warm te krijgen 

Aardgas is de SCHOONSTE manier van stoken, op kernenergie na. Alle andere brandstoffen zijn duidelijk 
vervuilender. Wordt gelukkig nu ook al een beetje ingezien. Enige verbetering te bereiken met 
stadsverwarming (op gas!). Efficiënter. Maar vooral nie5 aan beginnen in de oudere wijken!, 

aardgas is een stuk schoner dan niet-groen opgewekte stroom en heeft een hoger rendement; het verbruik 
beperken is belangrijker dan allerlei toeters en bellen aan je huis 

Aardgas is het goedkoopste, stroom opwekken kost meeer co2. dus.....  als ik 5 km opver de grens van 
Duitsland ga wonen krijg ik subsidie om op aardgas over te gaan. dus doe lekker normaal en laat alles wat  t 
is. nieuwe woonwijken zonderaardgas bouwen is dan veel realisticher omdat je daar de nieuwe infrastructuur 
nog moet gaan neerlegggen 

Aardgas is juist heel millieuvriendelijk. Ik begrijp niet dat we daar vanaf moeten. Bovendien is het heel duur 
en is er in mijn huis geen plaats voor een warmtepomp 

aardgas is niet het probleem, aardgas wordt in ons omringende landen zelfs gebruikt om versneld van andere 
fossiele brandstoffen af e komen 

aardgas is nog altijd het schoonste alternatief binnen de huidige infrastructuur 

Aardgas vrij is waanzin 

Aardgas vrij ja. Maar gas vrij Nee denk aan bv waterstof ... 

aardgasleiding staat op planning om te onderhouden in 2030, dus wij gaan ervan uit dat we dan aardgasvrij 
moeten zijn. Vooralsnog nu bezig met isoleren en zonnepanelen 

Aardgasprijs lijkt mij niet haalbaar. E-net is er niet op berekend en er zijn lang niet genoeg vakmensen om dit 
te realiseren. 

aardgasvrij is een onrealistisch doel en heeft nauwelijks effect op het milieu, er zijn veel betere opties die niet 
bekeken worden. 

Aardgasvrij is een peperdure niet-werkende oplossing 

aardgasvrij is voor de gewone man onbetaalbaar 

Aardgasvrij is voor mijn woning zeer kostbaar 

aardgasvrij is zogenaamd de heilige graal, maar als je electriciteit met aardgas maakt, maakt het dus allemaal 
niets uit, hoe meer ik weet, hoe meer ik twijfel 

Aardgasvrij lijkt mij voor de hand liggend. Kernenergie lijkt mij een nastrevenswaard alternatief 

aardgasvrij maken is gewoon te duur voor delft, het huidige aardgasnet vervangen kost honderden miljarden, 
dus gewoon goedkoop russisch aardgas inkopen en upgraden. 

Aardgasvrij maken is mogelijk bijv. met een warmtepomp. Echter dan dient de verwarmingsinstallatie 
daartoe wel geschikt te zijn (LTV-systeem). Dat is momenteel niet zo, en dat ga ik zonder aanzienlijke subsidie 
ook niet doen. De aanpassingskosten zijn gewoon te hoog, waardoor de terugverdientijd nog veel te lang is. 

Aardgasvrij maken is niet duurzaam en ook niet financieel aantrekkelijk. Warmtepompen zijn een fiasco en 
zonnepanelen zijn zwaar giftig. STOP HIERMEE! 
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Afgezien van het feit dat het onzinnig is om aardgasvrij te willen worden (de ons omringende landen gaan 
juist over op het relatief schone aardgas), is het voor oude huizen van voor 1900 praktisch onmogelijk en 
onbetaalbaar om deze middels een warmtepomp of elektrisch te verwarmen. Er is geen ruimte voor deze 
installaties en de kosten zijn onevenredig groot. Voor nieuwbouw een prima idee, oude binnensteden lekker 
aan het aardgas houden. Besparen en zoveel mogelijk isoleren prima maar van het gas af? Ik doe er niet aan 
mee. 

afhankelijk kosten en plannen VvE 

Afhankelijk van aanpassingen in huis door verhuurder 

afhankelijk van beleid van verhuurder (woningbouwcorporatie) 

afhankelijk van de VVE, dit geldt ook voor vorige antwoorden 

afhankelijk van mjop van grote vve 

Afhankelijk van woningbouwvereniging 

Afwachten hoe maatregelen in het te vormen warmteplan er uit zien 

Alleen een zinnige isolatie heeft zin om het aardgas verbruik terug te brengen. Van het gas af is WAANZIN. 

Allemaal nog veel te vroeg voor mij. 

Als aardgasvrij betekent dat ik over moet gaan op dure, niet-groene stroom, dan wacht ik liever nog even op 
nieuwe technieken en een verder verduurzaamde elektriciteitsvoorziening. 

Als alles electrisch wordt, is het risico erg groot dat er weer over kernenergie gesproken gaat worden. Er zijn 
genoeg alternatieven die eerst eens beter moeten worden bekeken. 

Als bewoner van een appartement ben ik afhankelijk van de VvE. En als VvE-bestuur wachten wij rustig af wat 
de gemeente bedenkt voor ons deel van de stad. 

Als bewoner van een appartement/lid vve zijn wij afhankelijk van de andere leden van de vve v.w.b. het 
nemen van maatregelen en de financiele mogelijkheden van de vve. 

Als de CV ketel vervangen moet worden ga ik nadenken over een warmtepomp 

Als duurzaamheid & eco-system expert houd ik mij internationaal en nationaal bezig met deze vraagstukken. 
In NL als lid van de Commissie Toekomst, internationaal als EU adviseur. Net als Maarten van Andel ben ik 
Transitie Scepticus (luister https://www.bnr.nl/player/audio/10172746/10427034). Beleidsmakers (incl 
wethouder Brandligt) ontbreekt het aan goed begrip van de realiteit. Het klimaat beleid is goed, maar van 
wordt het paard achter de wagen gespannen. 3 pilaren van het klimaatbeleid in NL zijn al ingestort : 1) Bio 
massa is niet duurzaam; 2) Waterstof bespaart geen CO2 (daarom terecht geen EU subsidie); 3) Zon & Wind 
zijn niet voldoende om klimaatdoelstellingen te halen. Het aardgasbeleid wordt de 4e pilaar die zal instorten. 
Wat wèl zin heeft is meer werk te doen aan de ENERGIE VRAAG zijd 

Als het doel is om CO2 te reduceren, dan is het m.i. veel beter om juist te investeren in het verminderen van 
het energieverbruik (door bijvoorbeeld isolatie), dan door te streven naar minder aardgas verbruiken. Aardas 
is relatief schoon in vergelijking met andere energiebronnen, dus tenzij het energienet 100% groen is heeft 
het geen zin om over te stappen op aardgas. 

Als huurder afhankelijk van verhuurder. Gezien onze leeftijden ook niet erg opportune. 

Als huurder ben ik afhankelijk van de plannen van de verhuurder om naar aardgasvrije woningen te gaan. 

Als huurder heb ik me niet erg beziggehouden met de aardgasvrije opties. 

als huurder kan ik niet zo veel; laatst was er een 'aanbod' van de corporatie (Woonbron) mijn gaskachel en 
geiser te vervangen door een combiketel (voor 'slechts' € 27,50 per maand, maar wel vooir de komende 
decennia); en wat denkl je? dat apparaat werkt op ...... gas 

Als huurder van een wooncorporatie heb ik maar beperkte mogelijkheden. 

Als mede eigenaar van een appartementen complex zijn individuele acties niet zomaar mogelijk. 

Als wij elektrisch gaan koken moet de elektrische installatie worden aangepast. Dat is nogal een ingreep. 

alternatieven zijn nog niet goed genoeg 

alternatieven zijn nog niet interessant qua prijs 

Andere opties dan gas zijn in de oude binnenstad niet duidelijk 

apartment en dus vve, er wordt overgesproken maar het is lastig zonder een voorzien vanuit de gemeente 
om aan de warmte te komen 
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Appartement is veel moeilijker om aan te passen. Warmtepomp bv op balkon zijn de buren niet blij mee. 

Behalve elektrisch koken zou alleen een warmtepomp nog een optie zijn. Vooralsnog vind ik die veel te duur 
om dat alleen te doen. Zou fijn als gemeente buurtinitiatieven in deze zou ondersteunen/faciliteren. 

Ben 73... niet meer zo energiek wat dit betreft 

Ben afhankelijk van de VvE en in de binnenstad van Delft en het appartement complex kan vanwege 
stadgezicht niet veel doen 

Ben afhankelijk van de woningbouwvereniging 

ben afhankelijk van woningbouw 

ben er gewoon nog niet mee bezig. De VVE is wel het onderzoeken naar zonnepanelen 

Ben goed bekend met energie transitie. Overstappen op gas in een huis uit 1918 is niet te doen. Zien het niet 
zitten om De ventilatie van een warmtepomp in de tuin of op het dak te plaatsen. 

Ben huurder van Vestia. Wordt m.i. centraal geregeld 

Ben niet van plan om er in te investeren 

Ben student, eigen woning later graag aardgasvrij maar ben nog niet zo ver 

Ben tot de conclusie gekomen dat als het allemaal duurzamer moet je het best kunt inzetten op kernenergie. 
Zolang dit niet lukt vanwege gebrek aan draagvlak of om technische redenen ( afvalproblematiek) doen we er 
beter aan een langjarige gasdeal met bijv. Rusland af te sluiten. Dit is goedkoop en vrij schoon!!! 

Bij bestaande huizen vind ik het een te grote investering, bij nieuwbouw vind ik het verplicht 

Bij een huurwoning is het niet zo relevant wat je zelf wilt, aangezien de keus grotendeels bij de verhuurder 
ligt.  Ook zie ik de meerwaarde in afstappen van aardgas niet zo in wanneer er geen goed duurzaam 
alternatief is. Dit staat overigens los van het feit dat ik groot voorstander ben van duurzame energie 
opwekken. Het stoken van biomassa e.d. valt daar niet onder. 

COllectieve aanpak levert meer op. Neem bijv. zonnepanelen. Nu doet men het individueel. Het aangezicht 
van de huizen/straten/wijken ziet er niet uit. Jammer. Eenheid is mooier, collectiviteit duurzamer en 
voordeliger. 

corporatiewoning 

Daar waar mogelijk is mijn huis geïsoleerd 

Dat ligt bij de woningcorporatie 

Dat moet onze verhuurder (de woningcorporatie) aanpassen 

Dat zal afhangen van Vestia. Huis heeft blokverwarming 

De aardgasvrij doelstelling onderschrijf ik niet. ik denk dat dit de komende jaren nog aangepast gaat worden. 

De alternatieven zijn vele malen duurder en in mijn mening helemaal niet milieu vriendelijk. De techniek is er 
nog niet klaar voor. Aardgas is op dit moment en in de nabije toekomst het meest efficiënte alternatief. 

De beleidsmakers die nu bezig zijn hebben te weinig technisch verstand van zaken om op een realistisch punt 
te starten en realistisch doel te kunnen stellen. Zolang 'Den Haag' te weinig begrijpt van thermodynamica 
lossen we dit niet op. Als NL liggen we op koers om te falen, dat lagen we al jaren en met het aardgasvrij plan 
is het nog erger geworden! 

De energie transitie is onrealistisch, onhaalbaar en onbetaalbaar voor 90% van de bevolking. 

De gemeente komt niet over de brug met wat het alternatief voor aardgas moet zijn. Zo lang niet duidelijk is 
dat we niet afgescheept worden met een onnodig dure oplossing, verandert er helemaal niks. 

De gemeente moet eerst maar eens duidelijk maken wat voor nutsvoorziening er komt. Warm water, 
waterstof i.p.v. aardgas, biogas, etc. Alleen met elektriciteit is mijn huis niet te verwarmen. (ik heb b.v. geen 
spouwmuren) 

De grote volgende stap is warmtepomp (met eventueel zonnepanelen). Maar die warmtepompen zijn nog zo 
duur en zo groot 

De huidige maatregelen voor verduurzaming zijn inefficiënt. Plus het kostenplaatje: we willen in de huis nog 
slechts een paar jaar wonen. 

De investeringen zijn enorm en niet rendabel. Bovendien is aardgas al relatief schoon en is er op andere 
fronten veel meer winst te behalen. 
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De investeringen zijn nog onduidelijk 

De investeringen zijn te hoog om dit te doen. 

De kosten die we moeten maken zijn veel te hoog. Dat halen we er niet meer uit en we zijn over 30 jaar dood 
of verhuisd. 

De kosten wegen niet op tegen de noodzaak 

De kosten wegen niet op tegen de voordelen. En ook het gasvrij leven is niet gasvrij zolang we fossiel blijven 
stoken in Nederland. 

de kosten zijn mij momenteel veel te hoog 

De kosten zijn vreselijk hoog. En een warmtebron is voor ons huis uit ca. 1918 misschien ook niet toepasbaar. 

De leefgemeenschap waarin ik woon heeft gekeken naar de mogelijkheid van het vervangen van aardgas in 
ons huis. Maar met de grootte van ons huis, was het een te grote investering voor ons 

De overheid moet eerst maar eens een serieus alternatief ontwikkelen 

de plannen van de gemeente zijn nog te onduidelijk. Ik wil niet investeren in iets dat later door gemeentelijke 
besluiten overbodig of verkeerd blijkt 

De te kiezen antwoorden zijn vooringenomen. U gaat er al vanuit dat iedereen aardgasvrij wil zijn (heb NOG 
niks gedaan). Mijn antwoord staat er dus niet bij. 

de transitie is erg duur terwijl de technieken nog steeds ontwikkelen. Te vroeg overschakelen is een hele 
grote desinvestering. 

de verhuurder is initiatiefnemer 

De verwarming en heet water is via aardgas de warmtepomp ontwikkelen zijn nog niet zover dat dat 
eenvoudig toepasbaar is een (klein) appartement. 

De vraagstelling is incorrect. Bijvoorbeeld "wel in verdiept, en bewust nog niets gedaan" is geen mogelijke 
keuze. Dat is van toepassing op mij. 

De VvE is aktief op dit gebied...er is een commissie groen/milieu gevormd 

De woning is een monument in een beschermd stadsgezicht. De mogelijkheden zijn daarom beperkt 

De woning is van Vestia. Ik had gevraagd om een extra groep in de meterkast voor een elektrische kookplaat 
maar hier wilden ze nog geen gehoor aan geven 

Denk dat het alleen goed kan als hele blok meedoet 

Dit hangt er vanaf of de gemeente bereid is te luisteren naar de bewoners en niet de plannen voorleggen 
terwijl ze al hebben besloten. 

Dit is een grachtenpand. Zoiets vraagt nu enorme investeringen 

Dit is een kostbare zaak 

Dit is eigenlijk een vraag voor huiseigenaren; huurders zijn immers afhankelijk van wat de verhuurder wil. 
Mijn verhuurder heeft 200 miljoen in een bootje geïnvesteerd, dus die zal wel geen geld hebben voor 
renovaties. 

Dit loot via de VVE en di plannen heb ik bekeken 

Documentaire gezien op tv maar nog niet overtuigd van het milieu-voordeel en kostenaspect 

Doordat ik me erin verdiept heb ben ik tegen aardgasvrij. 

Druk met werken 

Een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de overheid: het initiatief voor het aanbieden van alternatieven 
voor aardgas is en blijft een taak van de overheid! 

Een geschikt alternatief voor aardgas weet ik niet. Een warmtepomp lijkt mij niet realistisch. Waterstof in de 
bestaande gasleiding? Stadswarmte uit industrie in de omgeving? 

Een huis in de binnenstad is naar mijn mening niet gasvrij te maken alleen met waterstof 

Een huis uit 1930 kan niet zomaar over op een warmtepomp 

Een huurwoning wordt toch nooit helemaal je eigen huis, daardoor voel je je ook minder verantwoordelijk. 

Een hybridesysteem met een warmtepomp is een overweging 

Een oud huis is zeeeeeer moeilijk gasvrij te verwarmen. Alleen rendabel bij nieuwbouw 

Een verspilling van geld. Vaak is aardgasvrij helemaal niet milieuvriendelijker 
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Een warmtepomp werkt in de praktijk meestal slecht, huis wordt nauwelijks meer geventileerd en maakt 
herrie, voorbeelden te over... 

eerst moeten de alternatieven voor waterstof verder ontwikkeld zijn. Ook moet de gemeente eerst 
duidelijkheid geven welke energiegroepen (aardwarmte/wind etc.) ze hoe willen winnen/ruilen etc. 

eigendom van corporatie, die moet welwillend zijn, keuze nieuw fornuis niet inductie maar gas vanwege extra 
ingrepen, teveel gedoe met corporatie 

eigenlijk vind ik het belachelijk dat men zo gedwongen aardgas wil terugdringen 

electriciteit opwekken is met al zijn verlies niet mileuvriendelijker dan gas gebruik. 100% groene stroom is 
helaas niet haalbaar in Nederland. Van het gas af is sociaal naar groningers, maar niet beter voor het milieu 

Electrisch koken na verbouwen keuken 

Electrisch koken te duur. Nieuwe meterkast. Nieuw stopcontact en bedrading naar de meterkast 

Electrische verwarming en een boiler 

Enkele jaren geleden een HR ketel op gas aangeschaft en nog geen plannen om deze te vervangen. 

Er hangt een prijskaartje aan 

Er is geen rendabel alternatief voor het marginale gebruik. Investeringen in het fossiel vrij maken van 
elektriciteit en industrie zijn vele malen rendabeler 

Er is nog geen alternatief om aardgasprijs te zijn in de Wippolder 

Er is nog geen goed alternatief 

Er is nog geen goed alternatief voor het soort wijk waarin ik woon. Ik hoop dat er de komende jaren nieuwe 
innovaties komen die goed werken. 

Er is nog geen reëel alternatief 

Er is nog zoveel onduidelijkheid en vooral hoge kosten voor huiseigenaren 

Er is vooralsnog voor verwarming geen economisch alternatief 

Er ontbreekt een categorie: ik heb me erin verdiept en zie niets in de huidige mogelijkheden. 

Er past in ons huis 86 m2 geen warmtepomp 

Er wordt nog te weinig onderzocht of het (aardgas)net op andere wijze gebruikt kan worden (alternatieven). 
Het huidige systeem van stadsverwarming is te duur en verspillend door machtpositie leverancier. 

Er zijn wel opties maar ons huis is van 1926 dus niet alles kan. We kijken wat de beste oplossing kan zijn. 

Financiele gevolgen te groot 

Fornuis en CV zijn nog niet aan vervanging toe 

Ga niet van gas af voor er een betaalbaar en goed compact systeem is voor cv en warm water in de douche 

gaan volgend jaar elektrisch koken, maar de cv blijft nog wel even op aardgas, want een elektrisch is niet te 
betalen en warmtepompen zijn hier niet aangelegt 

Gaat om huurwoning van woningcorporaties 

Gaat. Neem ik aan via de verhuurvereniging 

Gebruik zeer weinig gas en alle initiatieven kosten meer dan de terugverdientijd. 

Geen financiele middelen voor 

Geen plaats voor een warmte pomp, in Duitsland krijg je subsidie om op gas over te gaan: wij blijven op t gas. 

Geen rendement bij aardgasvrij worden, kost te veel geld 

Gekeken naar enkele mogelijkheden. Teveel gedoe en zo belangrijk vind ik mij minuscule co2 bijdrage niet. 

Gekeken naar mogelijkheden voor zonneboiler of warmtepomp 

gekeken naar mogelijkheid zonnepanelen (vlgs leveranciers niet mogelijk/rendabel ivm klein/ongunstig 
formaat dak) en warmtepomp (te duur) 

gekeken wat de opties zijn voor een jaren 30 woning met nu hoge temperatuur CV 

geld gebrek en tegenwerking van de vve 

Geloof niet in warmtepompen, wel in waterstof vanwege het kunnen gebruiken van bestaande 
infrastructuur, en beperkte kosten voor bewoners. 
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Gezien bouw van de woning (ouderdom) is deze niet geschikt voor lage temperatuurverwarming 
(vloerverwarming): houten constructievloeren 

Gezien de complexe constructie van ons appartementengebouw lijkt het vervangen van aardgas door 
bijvoorbeeld waterstof een beter optie. 

gezien de leeftijd van mijn echtgenote en mij (77-80), willen wij geen haast maken 

Gezien mijn leeftijd en conditie ben ik geen grote projecten van plan 

Groot flatgebouw. Ben afhankelijk van vve 

Hangt af vande verhuurder 

heb aan verhuurder (Vestia) voorgesteld, door het plaatse van een nieuwe keuken raison (6.000 )euro alles 
electric te gaan doen. En of zij dan een extra groepenkast willen plaatsen, aangezien dit noodzakelijk is raison 
(1.000 ) euro .  GEEN RESPONS dus ga blijf ik gewoon op gas,!! P.S. zou ik wel electriek gaan moet ik ook nog 
voor de kosten van de GASMETER op draaien. al met al geen goede verdeling. 

Heb een huurwoning dus mogelijkheden zijn beperkt 

Heb een nieuwe oven nodig 

Heb hier het geld niet voor, woon niet voor niets in een sociale huurwoning 

heb me er zeer in verdiept, maar vind het een beperkte oplossing waarvan de effecten tamelijk minimaal zijn 
t.o.v. het totale energieverbruik in Nederland 

Helaas is het huis uit 1900 erg complex om te isoleren... (monument; zeer smal, dus lastig van binnenuit; 16 
grote kierende schuiframen...). 

Helaas kan ik niks (Woonbron) 

Het aardgasvrij maken is gewoon een idioot plan. 

Het complex heeft in 2015 nieuwe gasketels gekregen. Er is geen draagvlak bij de bewoners om peperdure 
investeringen te doen. 

Het doel lijkt mij niet aardgasloos maar CO2 reductie. 

Het hangt af van de mogelijkheden die de energietransitie biedt, op korte en middellange termijn. Bv het 
gasnet blijft liggen voor een evt  gasmix die geen CO2 produceert 

Het hangt er sterk van af of aardgas vervangen kan worden door waterstof of dat we over moeten schakelen 
naar o.m. elektrisch 

Het huis is van vestia 

Het huis waarin ik woon is een rijksmonument. Zonnepanelen of dubbel glas zijn dus niet mogelijk en daarom 
blijft gas noodzakelijk. 

Het initatief ligt bij de verhuurder 

Het is (op dit moment) onzinnig want andere bronnen zijn niet toereikend. 

Het is aan de VvE, ik zit in de werkgroep maar wonen in een Rijksmonument maakt het heel moeilijk! 

het is allemaal nog te onduidelijk wat de beste keus voor de toekomst is en wat er voor betaalbare 
mogelijkheden zijn 

Het is dom om nu al over te gaan op aardgasvrij zonder dat de gevolgen (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid) in 
beeld zijn. Gooi geen oude schoenen weg voordat er een gelijkwaardig dan wel beter alternatief is. En 
stimuleer eigenaren tot isoleren. Scheelt al 30% 

Het is een bizarre investering die we niet terugverdienen en mensen snappen niet dat de technologie nog 
lang niet ver genoeg is. Eerst moet er grootschalige opslag van wind- en zonne-energie mogelijk zijn. Burger 
initiatief is prachtig, ik doe er graag aan mee, maar het is kleinschalig. 

Het is een huurhuis, ga ik niet in investeren 

Het is een mooi streven, wat er gaat gebeuren is nog niet duidelijk waterstof? elektrisch? eerst maar een 
duidelijk en financieel goed haalbaar plan op tafel voor oudere woningen. 

Het is een probleerm dat je merkt dat het bedrijfsleven er nog niet klaar voor is. 

Het is geldklopperij, ik ben niet van plan er geld in te investeren. Dat gebruik ik liever voor leuke 
vrijetijdsbesteding. 
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Het is mij nog onduidelijk waarom de doelstelling is gesteld en wat we ermee willen bereiken. Het komt over 
als politieke keuze terwijl buurlanden juist op aardgas overschakelen. 

Het is niet rendabel binnen de tijd dat ik verwacht in dit appartment te wonen. 

Het is niet rendabel en het kost mij meer geld 

Het is nogal ingewikkeld bij een rijksmonument met een VVE 

HEt is nogal ingewikkeld. De loodgieter gaf aan dat iedereen maar op warmte... kan overstappen. Kan het 
electriciteitsnet helemaal niet aan. Flink bedrag daarnaast. Enn ik kook elektrisch. De vragen hiervoor houden 
daar geen rekening mee 

Het is onhaalbaar, onbetaalbaar, logistiek onmogelijk, kortom een krankzinnig plan, België gaat 4 gascentrale 
bouwen omdat er nog voor 5 eeuwen gas beschikbaar is. 

Het is onrealistisch en milieu onvriendelijk om van het gas af te gaan. Gas is heel efficiënt om een huis te 
verwarmen. In Duitsland wordt het nu als een tussenoplossing gezien. Ik denk dat het te vroeg is om voor 
2050 zonder gas te kunnen. 

Het is op dit moment te duur om aardgasvrij te worden. Daarnaast heb ik twijfels bij het daadwerkelijke 
voordeel op het milieu van aardgasvrij worden, gezien de alternatieven en de manier waarop stroom 
geproduceerd wordt. 

Het is te kostbaar en het verdient zich voorlopig nog niet terug. We hebben diverse maatregelen genomen 
om zo energiezuinig mogelijk te zijn maar om van het gas af te gaan is nu niet aan de orde 

Het is technisch nog niet haalbaar om onze beeldbepalende woning uit ca. 1900 betaalbaar op een andere 
manier te verwarmen dan met aardgas. 

Het is voor mij nog onduidelijk wat de beste alternatieven zijn. 

Het is zeer onduidelijk vanuit de overheid wat en wanneer er iets van  de burger verwacht wordt. Verde r zijn 
de subsidie regelingen niet helder. 

Het juiste antwoord, ik wil niet van het gas af staar er NIET bij!!!!!!! 

Het overgrote deel van evt. aanpassingen appartementencomplex/huis lopen via VvE 

Het plaatsen van een warmtepomp kost veel ruimte, die er eigenlijk niet is in de huidige indeling van ons 
jaren 30 huis. De buitenunit van een luchtwarmtepomp levert ook nog eens geluidsoverlast op, zo dicht als 
onze huizen en tuinen op elkaar staan. Er moet een beter alternatief komen, wellicht een collectieve 
oplossing. 

Het zou goed zijn om TU noord op aardwarmte net TU aan te sluiten 

hier geen alternativ mogelijk, warmtepomp kan alleen op het dak en dit is te veel herrie. 

hier is alles lastig. De gemeente geeft geen vergunning om zonnepanelen op ons dak te plaatsen (zichtbaar op 
20 m2 openbaar grondgebied). Het huis is niet geschikt voor een warmtepomp. Wij zijn afhankelijk van bijv 
waterstof via de gasleiding, dus van externe besluiten 

Hoge kosten niet eenvoudig terugverdienen en onzekerheid over plannen overheid 

Huidige plannen zijn onzinnig. Ik wacht opmwaterstof of kernenergie 

Huis is geisoleerd, dubbel glas en zonnepanelen. Aardgasvrij is waanzin ! 

Huis is van cooperatie. Zij gaan er niets aan doen, desgevraagd 

Huis is van de corporatie, dus ga ik niets doen. Huurder. 

Huis uit 1918 steens muur altijd tocht 

Huis van 1970 op dit moment niet geschikt voor warmtepomp, dak ongunstig voor zonnepanelen 

huisbaas 

Huurhuis dus ben afhankelijk van de wooncorporaties ,, wat zij gaan doen 

huurhuis dus ik kan niets doen 

Huurhuis, afhankelijk van de bouwvereniging 

Huurhuis, dat maakt eea lastiger, maar ik draag graag bij aan een aardgasvrij Nederland. 

Huurwonibg 

Huurwoning 
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Huurwoning, dus niet alle keuzes zijn aan mij. Daarnaast is het duur en betaal ik al veel huur dus vind ik dat 
de woningcorporatie hier meer in moet betekenen. 

I think a proper isolation of windows and warmth-bridges in old houses (actual energy label F) is of greater 
importance then reducing the amount of gas. So I give this the priority 

ik ben afhankelijk van de VvE 

Ik ben afhankelijk van de woningbouw(Vestia) kan zelf niets doen. Wil graag dat het aardgasnet geschikt 
gemaakt wordt voor waterstof 

Ik ben afhankelijk van de woningbouwvereniging 

Ik ben afhankelijk van een cooperatie 

ik ben afhankelijk vd woningbouw vereniging 

ik ben deelnemer aan het Burgerplatform Energiestransitie 

Ik ben er tegen om van het gas af te gaan 

Ik ben er voor mijn werk mee bezig, dus ik ken de opties, voor- en nadelen. 

Ik ben goed op de hoogte van de technische mogelijkheden en ontwikkelingen en zie de huidige onwikkeling 
(gasnet weg) met lede ogen aan. 

ik ben het oneens met aardgasvrij (wacht op waterstof) en woon bovendien in een oude wijk waar vorige 
maand de gasleidingen vernieuwd zijn!!! 

Ik ben huurder 

Ik ben lid van een VVE als appartementseigenaar 

Ik ben nog niet overtuigd dat (aard)gasloos de beste oplossing is voor mijn huis uit 1932 

Ik ben op de hoogte van de voornemens van gemeenten en wil ook wel wat gaan doen, maar moet nog een 
plan maken. Ik woon in een jaren '30 huis en wil ook de afweging maken of het financieel nog interessant is 
alle investeringen te doen. Versus een nieuwbouwappartement dat al energieneutraal en aardgasvrij is ... 
(maar ook niet te betalen). 

Ik ben pas van plan maatregelen te nemen als er op grote schaal kernenergie of waterstof energie komt 

Ik ben van plan een warmtepomp te plaatsen maar moet hiervoor eerst ruimte maken en sparen. 

Ik ben voor vervanging van aardgas door waterstof 

Ik besef dat er iets moet gebeuren en dat ik zelf stappen moet zetten, maar ik weet niet hoe en wat. Ik wil 
aan de hand genomen worden (letterlijk) door de gemeente: dit is het plan in uw wijk en daarvoor is dit en 
dat nodig gezien uw woning en de mogelijkheden, en wij gaan dat voor u regelen. Ik heb nu het gevoel dat ik 
in het diepe word gegooid: ik moet het allemaal zelf uitzoeken: wat het beste is in mijn situatie en wie ik 
daarvoor moet inschakelen. Ik heb er geen verstand van en ben bang dat ik overgeleverd word aan firma's die 
er een slaatje uit proberen te slaan. Als de overheid/gemeente de ambities waar wil maken, moeten ze de 
gemiddelde burger maximaal faciliteren. 

ik blij gaarne bij aardgas 

Ik denk aardgas en cv ketels één van de meest efficiënte methodes is om huizen te verwarmen. 
Warmtepompen zullen in de praktijk meer co2 uitstoten omdat de duurzame stroom niet beschikbaar is als 
het koud is (donker, weinig wind). Dan blijft centraal gas stoken om stroom op te wekken minder efficiënt 
dan een cv ketel... 

Ik denk dat aardgas voorlopig vanuit CO2 besparingsoogpunt in combibatie met betaalbaarheid het beste 
scoort van alle mogelije warmte voorzieningen. Ik denk dat in de verdere toekomst, tussen 2030 en 2050 er 
door de opwek van groen gas, synthetisch aardgas of waterstof, er varianten komen die ook betaalbaar zijn 
en beter scoren op CO2. Ik wil graag dat Delft wacht tot er betere betaalbare varianten beschikbaar zijn. 
Warmtenetten op basis van geothermie of restwarmte zijn zonder subsidie veel duurder dan op basis van 
gas. Gasnetten nu weghalen is kapitaalvernietiging wanneer de leidingen in de toekomst gebruikt kunnen 
worden voor CO2 vrije gassen. 

Ik denk dat het verstandig is dat dit zoveel mogelijk gezamenlijk per wijk of straat onder regie van de 
gemeente wordt aan gepakt en ga er ook vanuit dat dit gebeurt. Daar wacht ik op. 

Ik denk dat verder isoleren nauwelijks mogelijk is. Dus warmtepomp sec is niet realistisch. 

Ik ga niet van het aardgas omdat ik het er niet mee eens ben pak eerst de groot vervuiler en bedrijven aan 
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Ik ga ook niets doen omdat ik het aardgas een schone grondstof vind. Daarnaast betalen we mee aan de 
pijpleidingen vanuit Rusland voor aardgas. Ik vind dat we door aardgasvrij plannen teveel elektriciteit gaan 
gebruiken. Ja en wat voor milieugevolgen heeft dat weer. 

Ik ga verhuizen 

Ik ga verhuizen naar Rijswijk 

Ik ga zelf niets doen. De kosten zijn te hoog, zeker bovenop de hoge gemeentelijke kosten in Delft. 

Ik gebruik al heel weinig gas. Alle andere methodes zijn kostbaar en moeilijk in te passen in een appartement. 

Ik gebruik erg weinig energie Voor mij is het totaal niet rendabel 

Ik geloof eventueel in aardgasvrij, maar niet in gasvrij. Ik wil eerst de waterstofgasproduktie afwachten. Of 
elektrisch verwarmen met atoomcentrales. 

Ik heb als VvE-bestuurslid de 3 voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente Delft over een eventueel aan te 
leggen warmtenet bijgewoond. Daarnaast 2 bijeenkomsten van het VvE-platform Voorhof-Buitenhof over 
deze zaak bijgewoond. Afgezien van de onmogelijkheid om het appartementengebouw aan te sluiten op een 
eventueel warmtenet zullen de kosten om het gebouw effectief te isoleren tot A-label ("oude" label) zeer 
hoog zijn ("miljoenen"). Zonder effectieve subsidies zal verdere uitgebreide isolatie niet van de grond komen. 
)n gesloten op het warmtenet 

Ik heb een huurhuis dus de bouwvereniging zal actie moeten kndwrnemen 

Ik heb een huurwoning 

Ik heb een huurwoning, niet echt mijn beslissing. Maar zonder behoorlijk alternatief is het ook wat zinloos, 
"aardgasvrij" betekent gewoon meer gasgestookte centrales op dit moment. 

Ik heb een meer dan 100 jaar oud huis dat niet goed (of heel duur) te isoleren is. Dus van het gas af ziet er 
voormij vooral heel kostbaar uit en dat kan ik niet betalen. 

Ik heb een monumentaal pand. Voor bijvoorbeeld overschakelen naar een warmtepomp zijn 
isolatiemaatregelen nodig die niet zijn toegestaan en/of slecht zijn voor de constructie. Doordat mijn huis op 
een centraal en beeldbepalend punt staat zijn zonnepanelen ook niet toegestaan. Het is dus wachten op 
aanpassing van de regels en/of de mogelijkheid om bijvoorbeeld op een waterstofnet aangesloten te worden. 

Ik heb een sociale huurwoning, dus de aanpassingen zullen vanuit Vestia moeten komen en dat zie ik niet snel 
gebeuren. Zou graag betere isolatie hebben en minder stoken. 

Ik heb er wel eens overnagedacht maar ik huur dus kan zelf niets aanpassen 

Ik heb geen beslissingsbevoegdheid over de energiebron van onze blokverwarming. Dat ik kook op gas vind ik 
verwaarloosbaar. 

Ik heb geen idee hoe de huiseigenaar hierover denkt ! 

Ik heb gekeken naar de mogelijkheid en de voordelen van een warmtepomp en orienteer me op electrisch 
gaan koken. 

ik heb gekeken wat het kost als ik mijn hr-cvketel vervang voor een warmtepomp installatie, die kosten zijn 
gigantisch ook omdat je dan de radiatoren moet vervangen. bovendien is het waarschijnlijk aantrekkelijker 
om voor mijn appartementencomplex dit groot aan te pakken via de vve. maar verder dan kijken en wat van 
gedachten wisselen is het nog niet gekomen 

ik heb heb huurwoning dus niet veel te vertellen 

Ik heb me er in verdiept en dit is de komende 10 jaar niet realistisch, dus doe ik nu niets. 

Ik heb me er in verdiept, en besloten dat het voor mijn huis uit 1900 een zeer dure grap gaat worden die ik 
qua investering er niet uit ga halen, dus ik begin er niet aan 

Ik heb me er zeker in verdiept en vanwege de beperkingen in de mogelijkheden alleen gedaan wat 
kan/realistisch is 

Ik heb me er zeker in verdiept en zie geen mogelijkheden gezien de leeftijd van mijn woning. Verder heb ik 
moeite met de beslissing, aangezien ik in de ons omliggende (ten opzichte van Nederland vooruitlopende) 
landen aardgas juist als beter voor het milieu wordt aangemerkt. Enige tijd geleden, nog redelijk recent, heb 
ik mee gedaan aan de energiebattle waar ook juist werd geadviseerd meer met gas en minder met 
elektriciteit te doen. Ik vind dat als deze keuze daadwerkelijk wordt doorgezet er van de inwoners / burgers 
onevenredig veel wordt gevraagd (in investeringen, aanpassingen, energie, tijd e.d.) 
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Ik heb me erg verdiept in mijn huis aardgas vrij te maken alleen wil mijn verhuurder niks doen. 

Ik heb me erin verdiept maar ben afhankelijk van de woningbouw vereniging en mijn wijk is voorlopig nog 
niet aan de beurt 

Ik heb me verdiept maar niets gedaan omdat ik niet tevreden ben over de resultaten die we zouden gaan 
halen. Dus het woordje "nog" moet wat mij betreft uit het antwoord om het op mij van toepassing te laten 
zijn 

Ik heb met diverse aanbieders van bv warmtepompen of electrische cv-installaties (ook in Duitsland dat 
voorop loopt) gesproken en die raden alles om technische redenen af. 

Ik heb mij al georienteerd, maar wil beslist geen lawaaierige waterpomp. Stadsverwarming zou ik prima 
vinden. 

Ik heb mij er goed in verdiept. Maar ik sta niet achter het beleid van aardgas vrij, de alternatieven zijn op dit 
moment niet duurzamer. Geld en inzet kan naar mijn mening op andere plaatsen beter ingezet worden qua 
milieu en co2 voordelen. 

Ik heb mijn huis naar level C opgekrikt, goed voor een huis uit 1931. Ik ben n afwachtende op de methode 
voor mijn wijk om over te kunnen gaan op aardgasvrij, daar dit individueel niet uit te voeren is. 

Ik heb nu het geld niet om in mijn huis te investeren. 

Ik heb plannen om binnen 1 of 2 jaar te verhuizen dus dat maakt het lastiger. 

ik heb te maken met een VVE. 

ik hoor constant tegenstrijdige berichten dus ik weet niet wat te doen 

ik hou niet van koffiedik kijken 

Ik huur bij Vestia. Ons huis is te slecht geisoleerd om aardgasvrij te worden. Vestia heeft geen plannen dit te 
verbeteren. 

Ik huur en heb daarom geen mogelijkheden om bijvoorbeeld gas uit de woning te halen 

Ik huur. Ik ga er niet over 

Ik kan financieel niet zoveel investeren 

Ik kan niet zomaar andere apparaten kopen, dat wordt wel verwacht van het rijk, maar is niet realistisch met 
een Wajong inkomen!!! 

ik laat het aan de verhuurder over 

Ik lees mij in 

Ik mis nog het realisme dat oudere woningen er niet op ontworpen zijn om aardgasvrij te kunnen leven. Ik 
vind het dan ook niet proportioneel om van die bewoners een investering te vragen. De maatregelen van 
overheid(incl gemeenten) is nu te vaak zo dat die wel doelstellingen heeft, maar de kosten en risico's voor 
grootste deel( zo niet volledig) afwentelt op de individuele huisbezitter. 

Ik mis voor mij,(alleenstaand) het aan de orde zijn, de aanspraak daarover, omdat ik niet goed weet waar te 
beginnen. Ook woon ik in de binnenstad en behoort het huis tot beschermd stadsgezicht, daardoor vrees ik 
de financiële kost. 

Ik moest een nieuw gasfornuis aanschaffen. Bij de woningcorporatie gevraagd naar mogelijkheden voor 
elektrisch koken o.i.d.. Domweg antwoord nee alleen voor eigen kosten. Ik woon in een sociale huurwoning, 
dat is voor mij totaal geen optie. 

Ik streef naar zero energiegebruik zonder aardgas, heb energie uit windmolens en gekompenseerd biomassa 
maar het is voorlopig te kostbaar om helemaal aardgasvrij te zijn. 

Ik twijfel ernstig aan de aardgasvrij doelstellingen als dat betekent overschakelen naar electriciteit. 
Elektriciteit wordt opgewekt door aardgas, door pelletverbranding en nog erger, door Duitse bruinkool. 
Alternatief gebruik van het gasnet voor waterstof wordt nog niet serieus genomen. Huizen uit 1970 
aardgasvrij maken is onverantwoord duur. Daarvoor geldt m.i. maximaal isoleren en als er zinvolle en 
betaalbare alternatieven zijn pas van de schoonste fossiele brandstof afstappen. 

Ik twijfel over de aanschaf van een warmtepomp 

Ik verhuis binnenkort 

Ik verwacht binnen een jaar te verhuizen, dus ik vind het zonde om nu veel geld te investeren in 
verduurzaming 
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Ik verwacht dat aardgasvrij maken van mijn woning zeer kostbaar is. Liever maak ik gebruik van duurzaam 
gas. 

Ik verwacht dat er de komende jaren meer alternatieven komen, dat opties worden verbeterd en goedkoper 
worden, zodat wie nu voorop loopt, straks wellicht 'ouderwets' is 

Ik verwacht van de gemeente eerst meer concrete informatie over de bouwkundige ingrepen in mijn woning 
met de bijbehorende kosten om de woning geheel aardgasvrij te maken. Natuurlijk is 'Nederland aardgasvrij' 
een mooi streven, maar dat heeft voor mij te weinig aanknopingspunten. 

ik vind aardgas vrije woningen niet een goede doelstelling. Eerst grote vervuilers aanpakken. bijvoorbeeld 
hoogovens, luchtvaart, steenkool, etc. Eerst G label naar D, daarna alle D labels naar A. 

Ik vind aardgasvrij niet duurzaam, elektriciteit kost ook brandstof die meer emissies naar lucht geven dan 
aardgas 

ik vind elektrisch koken maar niets en gebruik liever gas 

Ik vind het een onzinnig plan om delft aardgasvrij te maken 

Ik vind het een te duur plan. Wie betaalt mijn nieuwe spullen (groot 6 pits gasfornuis, vele pannen, grote wok 
e.d.) die je moet aanschaffen als je op andere energie overgaat. Veel steden zijn er al mee gestopt om van gas 
af te gaan omdat het te duur werd en teveel problemen opleverde. Waarom krijg je in België, Duitsland en 
Zweden subsidie als je op gas overgaat? Volgens die landen is gas goedkoop en minder milieuvervuilend. Ook 
geven zij aan dat er voldoende gas beschikbaar is.. 

Ik vind het een te duur plan. Wie betaalt mijn nieuwe spullen (groot 6 pits gasfornuis, vele pannen, grote wok 
e.d.) die je moet aanschaffen als je op andere energie overgaat. Veel steden zijn er almee gestopt om van gas 
af te gaan omdat het te duur werd en teveel problemen opleverde. Waarom krijg je in België, Duitsland en 
Zweden subsidie als je op gas overgaat? Volgens die landen is gas goedkoop en minder milieuvervuilend. Ook 
geven zij aan dat er voldoende gas beschikbaar is.. 

Ik vind het heel lastig. 

Ik vind het vrij complex om aardgas vrij te woorden, hoop implicaties 

ik vind verandering niet nodig 

Ik volg de plannen van de verhuurder. 

Ik wacht af of aardgasvrij definitief wordt 

Ik wacht af waar Vestia mee komt 

Ik wacht af wat gemeentes en provincie doen en wil me daar bij aansluiten 

Ik wacht de regelingen en voorzieningen af die vanuit de Gemeente komen 

ik wacht de voorstellen van de gemeente af. wellicht komt er een energienet in onze wijk 

Ik wacht een wijkaanpak af. 

ik wacht eerst het gemeentelijk plan af en dan gaan we kijken als vve wat we nog kunnen doen. ons gebouw 
heeft A-status 

Ik wacht liever op de mogelijkheden van waterstofgas in de toekomst voor verwarming e.d. 

Ik wacht op de Gemeente Delft voor concrete plannen voordat ik zelf ga investeren 

Ik wacht op mogelijkheden om als buurt van aardgas te gaan. Geothermie in TU wijk of andere bron 

Ik wacht op volwassen technologie 

Ik wacht op waterstof voor mijn woonhuismonument 

Ik wacht op waterstof voor warmte en warm water. Keuken wordt binnen 10 jaar elektrisch. 

Ik wacht op welke plannen er worden ontwikkeld en op nieuwste ontwikkelingen 

Ik wacht tot de WTV en de uitspraak over wanneer het warmtenet naar mijn woning komt 

Ik wacht wel tot alle kinderziektes eruit zijn en de prijzen lager 

ik wachte erst af wat er centraal komt, zoals wellicht stadsverwarming of subside op warmte pompen, of 
waterstof 

Ik weet al wat ik moet investeren maar die is veel te hoog voor particuleren, warmtepompen maken 
bovendien teveel lawaai en betaalbare batterijen zijn er niet. Ik heb aandelen in windmolens en 
gekompenseerd biomassa. 
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Ik weet dat er initiatieven zijn, maar mijn woning is uit 1880 

Ik weet dat het moet, maar het is een behoorlijke klus. Daarom ben ik nog in het stadium plannen maken, 
i.p.v. actie. 

Ik weet niet wat de ombouw naar aardgasvrij wonen voor mij betekent. Een kosten-baten analyse ? Wat 
moet, wat mag en wat mag niet? 

Ik weet niet welke maatregelen zinvol en uitvoerbaar zijn. 

Ik weet nog niet hoe ik optimaal gebruik kan maken van schone energie 

Ik weet nog niet wat de optimale oplossing is in mijn situatie 

ik weet veel over dit onderwerp. mijn oude huur huis in de binnenstad is zeer(!) lastig energieneutraal te 
maken; eigenlijk kansloos. Focus moet zijn op nieuwer huizen! de oude huizen rest slechts: verliezen 
beperken door isoleren isoleren en isoleren; 

Ik wens niet gedwongen te worden door linkse leegschedels van sp, pvda, gl en pvdd. Ik ga pas aardgasvrij als 
ik als alternatief stroom uit kern energie krijg en kan verwarmen en stoken op waterstof gas. 

Ik werk fulltime, ben eenouder en heb momenteel nog 2 studerende kinderen 

Ik wil dit graag doen binnen de vee 

Ik wil eerst een beter en duurzamer alternatief afwachten. Ik denk dat waterstof een beter alternatief is dan 
bv een warmtepomp 

Ik wil eerst weten welke infrastructuur er in mijn wijk komt: warmtenet?, duurzaam gas? 

Ik wil eerste de Delftse plannen voor de wijk inzien. Nog niets vernomen. Bovendien woon ik in een jaren 
dertig woning. Dergelijke huizen zijn moeilijker te verwarmen zonder CV ketel 

Ik wil graag zonnepanelen en warmtepomp, maar investeringskosten zijn nog vrij hoog 

ik wil mijn gas oven en cv behouden , zo ben ik baas over mijn eigen verbruik, stads verwarming is een slechte 
zaak , de rekening is altijd te hoog 

Ik wil niet elektrish koken en ook geen warmtepomp 

Ik wil niet helemaal aardgasvrij maar bv wel een warmtepomp als mijn ketel verouderd is 

Ik wil niet meedoen, de geboden oplossingen zijn kostbaar, en geen oplossing voor het klimaatprobleem. De 
klimaatlobby verdient eraan, wij betalen. 

ik wil wel elektrisch koken, maar ik vind de cv vervangen nog niet kosteneffectief genoeg 

ik wil wel elektrisch koken, maar ik vind de cv vervangen nog niet kosteneffectief genoeg. Het isoleren van 
kamers doe ik als ik deze toch aanpak in groot onderhoud. 

Ik wilde een elektrisch fornuis, maar het net kan dat niet aan. Nu hoop ik natuurlijk dat ik mijn gasfornuis nog 
even kan gebruiken ;) 

Ik woon in een huis van bouwjaar 1915. Mijn winst behaal ik met isolatie en het voorzichtig van gas af gaan 
via een nieuwe keuken. Maar dat zijn dingen waar ik niet zomaar even geld voor heb liggen. Ik denk dat er 
veel winst te behalen valt bij slimme oplossingen, maar de manier waarom er nu gedacht wordt is 
fundamenteel fout. Nul op de meter is vooral veel gebruik van zon in de zomer en toch stoken in de winter. 
Ikzelf kan kleine stapjes maken, maar gezien mijn investeringsbudget wordt neutraal nooit haalbaar. 

Ik woon in een huurhuis. Het is aan de woningbouwvereniging om van het aardgas af te gaan. 

Ik woon in een huurwoning dus het aardgasvrij maken van mijn woning is aan de verhuurder. 

Ik woon in een huurwoning, dus heb ik er wel weinig invloed erover, ook als het om meer isolatie gaat. 

Ik woon in een jaren 30 huis. Om dat aan te passen, kost erg veel geld. Daarnaast kijk ik rustig rond voor een 
andere woning. 

Ik woon in een klein huis en ben niet vermogend, het is gewoonweg te duur. Warmtepompen maken teveel 
geluid voor het type woning waar ik nu woon, zeker 3 huizen verderop zou je dat ding nog horen dreunen. 

Ik woon in een nieuwbouw appartement (2006). Ik zou graag een warmtepomp plaatsen, mits betaalbaar. 

Ik woon in een ouder pand in de binnenstad. Aanpassingen zijn moeilijk, praktisch niet haalbaar of kostbaar. 
Ik wacht op mogelijkheden om dit gezamenlijk en met (financiële) strun van de gemeente of rijksoverheid te 
doen. 

Ik woon in een rijks monument uit 1540. Valt niet veel mee te doen. 
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Ik woon in een rijksmonument in de binnenstad. Mijn opties worden hierdoor beperkt. 

ik woon in een rijksmonument met heel dikke muren. Voor rijksmonumenten bestaan nog geen haalbare 
oplossingen. 

Ik zie dit nog niet als realistisch 

Ik zie door de bomen het bos niet. Lijkt mij onbegonnen werk in oude tussenwoning 

ik zie geen kans om mijn huis verder te isoleren, want met een stads-monument zijntoch nu toe al mijn 
initiatieven door de gemeente als ontoelaatbaar verklaard 

Ik zie liever een andere oplossing, bijvoorbeeld waterstof of import van gas. En onze ketel en keuken zijn vrij 
recent. 

ik zie nog geen goede alternatieven 

Ik zie nog geen realistische optie 

Ik zie nog niet hoe ik mijn woning uit de jaren 20 vabn de vorige eeuw met elektriciteit betaalbaar kan 
verwarmen. Hoe zit het met verwarming via de restwarmte van het Rijnmondgebied waar ooit sprake van 
was? 

ik zie toekomst in omschakelen naar waterstofgas 

Ik zie warmtepompen voorlopig zolang de stroom niet  groen is al verplaatsing van het probleem 

Ik zit als student in een huurhuis in een flat van een woningcorporatie. Mijn budget en ruimte om dingen te 
ondernemen zijn vrij klein 

Ik zou graag aardgasvrij gaan maar ik kan de CV niet vervangen (woningcorporatie) en ik heb niet het geld om 
de investering van een kookplaat te maken. 

Ik zou graag aardgasvrij willen wonen maar vind het moeilijk om erachter te komen hoe ik dit aan kan pakken 

Ik zou niet weten hoe ik ons huis uit 1900 aardgasvrij moet maken. Beperkte ruimte, oud gebouw, geen 
ruimte voor warmtepomp, etc 

Ik zou niet weten hoe warmtepompen, grote apparaten, bij het appartementengebouw geplaatst kunnen 
worden (ten koste van schaarse buitenruimte) 

Ik zou onafhankelijke informatie willen en dan persoonlijk aan mij uitgelegd en verteld. 

Ikben afhankelijk van Vestia 

In 2050 zijn wij niet meer in leven, en ik zie de alternatieve verwarming geheel niet zitten alleen al in de 
binnenstad zal de gehele infrastructuur op de schop moet, net als elektrische auto,s de productie alleen al 
van de accu,s en de benodigde elektriciteits cetrale,s is meer milieu vevuilend dan de huidige hoeveelheid 
co2 uitstoot die niet door de benzine auto,s wordt veroorzaakt maar door de chemische en petro 
industrie.industrie 

in de binnenstad van delft staan zeer oude monumenten, het is te ingrijpend om die aan te passen 

In Duitsland wordt aardgas juist gebruikt als tussenoplossing naar een duurzame toekomst. We moeten niet 
te snel van het gas af willen. 

in een groot gebouw is dit niet zo maar te doen! 

In een oude (boven)woning zoals de mijne zie ik nog geen realistische oplossing zonder op comfort en 
efficientie zwaar in te boeten. 

Inductie koken 

inductie koken is gemakkelijke stap. warmtepomp e.d. ruimtebeslag lastig en prijstechnisch een te grote stap 

info verzamelt 

investering waar geen geld voor is op dit moment. Verhuizen is goedkoper wss. 

Is aan de verhuurder Vestia 

Is een huurwoning. Moet de hele bedrading aangepast worden. Zie ik niet gebeuren. 

Is veel te duur en daarom niet realistisch 

Isoleren lijkt me belangrijker dan aardgasvrij. 

Jaren 30 woningen aardgasvrij maken is onrealistisch 

Kan ook niets doen, huurwoning van Vidomes 
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kom uit de techniek en weet uit ervaring dat sommige plannen erg (lees: te) hard van stapel moeten met de 
nodige schade achteraf. 

Kost (zeer) veel geld dat er niet is 

Kostbare zaak terwijl in Duitsland men vanwege het milieu kuit op aardgas over gaat. 

Kosten en nut onduidelijk 

kosten wegen vooralsnog niet op tegen de baten 

Kosten zijn erg hoog en ik zie er geen voordelen in. 

Kosten zijn erg hoog. Oud pand 

lastig, denk er nog over. 

Lees er over 

Leuk speeltje voor linkse partijen in het kabinet maar als u een globe pakt probeer dan Nederland eens te 
vinden. 

Ligt in handen van het VvE bestuur. 

Lijkt me zeer lastig om in de flat iets te realiseren 

Loopt via VVE 

Luchtverwarming zonder aardgas bestaat niet en kost erg veel geld 

mede afhankelijk van de plannen van de VVE 

met een jaren '10 woning is het niet realistisch om dusdanig te isloren dat gasloos verwarmen technisch en 
financieel binnen het redelijke haalbaar is. Hierdoor nog geen actie ondernomen. 

Met een relatief tijdelijk huurhuis kan je niet zoveel. Sowieso denk ik dat beginnen met omschakelen van de 
collectieve verwarming van flatgebouwen, bedrijfsgebouwen het beste is + het nodige isoleren natuurlijk. 

Met mijn energieverbruik wordt het terugverdienen van deze investeringen een hele lange termijn, dus 
zolang er geen goedkopere alternatieven zijn vind ik het prima zo. 

met mijn gas verbruik van nog geen 250 m3 per jaar is niet veel te doen (goede isolatie en warme buren); het 
hele complex  van warmtepompen is niet wat het eerste te binnen schiet, stadsverwarming is ook niet 
optimaal 

Mijn appartement is 11 jaar oud dus volgens mij goed geïsoleerd zou wel zonnepanelen op gevel en dak 
willen 

Mijn huis is van 1930. Ik stuit bij alles wat ik wil doen op problemen. Dat werkt ontmoedigend. 

Mijn leeftijd, 85, staat het mij well toerusting aan te doen. 

Mijn verhuurder heeft, tot mijn verbazing, een nieuw appartementen complex opgeleverd, nog geen 2 jaar 
geleden, met alles op aardgas. 

Mijn verhuurder zou hierin het voortouw moeten nemen,uiteraard pas als kosten niet te gek worden. 

Mijn verwarmingsinstallatie en gasfornuis zijn te kort geleden nieuw aangeschaft. 

Misschien ga ik ooit wel verhuizen 

Moeilijk iets wezenlijks te doen in een redelijk nieuwe huurwoning. Wil ook netto niet meer gaan betalen. 

Moet dan overgaan op elektra, waar ik geen goed gevoel bij heb. 

Monument uit 1890. Ingrepen zijn fors en complex. 

monumentenpand in binnenstad 

n. v. t. 

N.v.t. 

Nederland loopt uit de Europese pas. Aardgas wordt in bv Duitsland gezien als milieuvriendelijke energie 
bron. Het aardgas hoeft niet uit Groningen te komen! 

Net een zuinige HR ketel geïnstalleerd dus die gaat nog wel 15 jaar mee! 

Net zonnepanelen geplaatst. 

Niet echt. 

Niet effectief om CO2 terug te dringen 
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Niet nodig, want wacht op waterstofgas 

Niet realistisch 

Niet realistisch om van aardgas af te gaan 

Nieuwe woningen aardgasvrij maken is prima. Voor bestaande woningen is de ingreep te kostbaar en levert 
het weinig op. Waar nodig alleen bestaande woningen verduurzamen dmv isolatie en zonnepanelen. 

Nog niet alle maatregelen zijn bewezen beter of goedkoper! Ik wacht liever innovaties ipv voorop te lopen 

Nog onvoldoende tijd gehad om hierover bijvoorbeeld (goed voorbereid) vragen te stellen aan mijn 
woningvereniging. 

Noodzaak is er nog niet. Lage energiekosten 

Nu aardgasvrij maken op individuele schaal is niet zinvol. Betekent hoger electriciteitsverbruik dat toch weer 
fossiel wordt opgewekt 

Nu geforceerd aardgasvrij is een dure, en ook nog niet eens een duurzame oplossing. Ondoordachte 
oplossingen zijn net zo slecht voor het milieu (dus niet alleen het klimaat) als het ontkennen van het 
probleem. Zie het bio massa debacle. Verspilling van geld is indirect ook verspilling en dus slecht voor het 
milieu. 

Nu nog veel te kostbaar 

nvt, alle genoemde maatregelen zijn niet van toepassing op mijn huis. 

Omdat dit financieel niet haalbaar is voor mij 

Omdat het een rijksmonument is, is er maar weinig mogelijk, het is niet optimaal te isoleren 

Omdat ik in een huurhuis woon is het lastig om maatregelen te nemen omdat ik afhankelijk ben van de 
verhuurder. Daarnaast lonen maatregelen minder omdat ik van plan ben binnen een jaar te verhuizen. 

Omdat Vestia totaal niet meewerkt 

Onderzoek naar maatregelen isoleren VVE-gebouw loopt 

onlangs voor veel geld heteluchtinstallatie icm warm water laten installeren, warmtepomp echt veel te duur. 
Houtskeletbouwhuis. 

onrealistisch, elektriciteit komt ook voor t overgrote deel uit aardgas 

Ons appartement is nieuw 2009. veel mogelijkheden zijn er niet. De gemeente moet eens met beide benen 
op de grond gaan staan. 

Ons huis is uit 1929 en erg moeilijk aardgasvrij te maken. Voorlopig wachten we de ontwikkeling van de 
techniek af. 

Ons huis is uit 2005 en heeft energielabel A (goede isolatie, drie-dubbel glas). Wij verbruiken weinig gas (ca 
800m3/jaar) en wij trachten dit nog verder te reduceren. wij kopen groene stroom en groen gecompenseert 
gas in. Wij maken verdere maatregelen ook afhankelijk wat in de wijk gebeurt,  de kosten van 
warmtepompen en verdere ontwikkeling van alternativen. Het streven is wel om op termijn CO2 neutraal te 
worden 

Onvoldoende specifieke informatie van zowel de VvE als de lokale overheid 

Onze voorkeur gaat uit naar waterstof in plaats van aardgas door dezelfde leiding. 

Onzin dat Nederland aardgasvrij moet worden. Andere landen gaan net over op aardgas. Electrisch is veel te 
duur. 

Oog geen warmtepompen. 

Op dit moment is het totaal niet rendabel om over te gaan naar aardgasvrij. 

Op dit moment is ons aardgas verbruik erg laag, verder maken warmte pompen op basis van lucht erg 
lawaaierig. 

op landelijk niveau is het nog neit mogelijk om van aardgas af te komen omdat het alternatief in de piekuren 
met slecht weer niet voldoende zijn. dan kun je beter kiezen voor slim overgaan dan snel overgaan naar 
alternatieven. 

Op mijn leeftijd hoef ik niet zo ver vooruit te kijken. Ik voor nu zoveel mogelijk gedaan 

Op moment dat wij de Gas wilden laten afsluiten bleek dat je toch voor de vastekosten moet blijven betalen. 
Op dat moment was het ook tijd om de ketel te vervangen. uiteindelijk toch maar een andere ketel 
aangeschaft. Je gaat toch niet voor een loze leiding betalen? 
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Op zoek naar andere woning 

oriëntatie op nut en waarde warmtepomp icm meer zonnepanelen 

Oude huizen zijn minder geschikt voor warmtepompen, ik hoop dat we in Delft goed nadenken over 
realistische slimme betaalbare alternatieven. 

Oude huurflat, mogelijkheden zijn zeer beperkt 

Oude woning (1923) aardgasvrij is vrijwel onmogelijk, gemeente wil zelfs wettelijk verplichte geluidisolatie 
niet uitvoeren 

Over gedacht elektrisch te gaan koken, maar de ruimte in de keuken is niet groot genoeg. Dus een nieuw 
gasstel aangeschaft. 

Overgang aardgas > elektriciteit vind ik niet realistisch. Brengt nadelen, beschikbare techniek is niet gereed. 

Overstappen naar koken op inductie. 

Pas een nieuwe CV ketel gekocht die op aardgas werkt. Daarnaast twijfel ik sterk aan haalbaarheid van 
aardgasvrij maken van Nederland. 

Plan is om naar een nieuwbouw aadgasvrije woning te verhuizen 

proberen met de buren plannen op te pakken 

proberen met VVE tot een gezamenlijke aanpak te komen 

Reduceer nu het gasverbruik zoveel mogelijk. Huidige installatie voldoet nog. 

Situatie van een complex met VvE is niet vergelijkbaar met een grondgebonden eigen woning. Voor een VvE 
zijn er langetermijninvesteringen gedaan die niet zomaar gedesinvesteerd kunnen worden. Hele aardgasvrij 
bij bestaande bouw in niet realistisch op dit moment. 

Staan nog andere werkzaamheden eerder op te planning, niet genoeg geld voor alles ineens. 

Stoken gebeurt centraal dus weinig invloed 

taak voor woningbouw coop vestia. ik vind het niet realistisch omdat windenergie en zonnepanelen niet 
functioneren als er veel energie nodig is (winter, savonds), batterijen te duur, capaciteit van energienet veel 
te klein. 

te duur 

Te duur 

Te duur en niet rendabel 

Te duur om over te stappen 

Te hoog in de bol van de gemeente Zeker nu in corona tijd Zet voorlopig in de ijskast hoogmoed waanzin, van 
ons college 

Te ingewikkeld bij een heel oud grachtenhuis in het centrum 

Tenzij mijn aardgas aansluiting waterstof gaat leveren in de toekomst, of ik elektrisch ga verwarmen, zou het 
lastig kunnen worden om een oud monumentaal huis helemaal van het gas af te krijgen. 

Teveel aanpassing nodig 

Tot nu toe weerhouden de veel hogere kosten van elektrisch verwarmen mij om over te stappen 

Totale onzin om van het gas af te gaan. landen om ons heen gaan juist over op gas. Schoonste fossiele 
brandstof. 

Vanuit VVe eerst andere onderhoudsprioriteiten 

Vanwege de grote investeringen wil ik snel weten of Delft en/of rijksoverheid duidelijkheid en financiële 
ondersteuning bieden 

Veel te duur!!! En te omslachtig. 

Verbruik al weinig energie vergeleken met anderen in mijn wijk 

Verdiept is een groot woord, ik volg de discussie en wacht de ontwikkelingen af. 

Verhuis binnenkort naar nieuwbouw 

Verminderen van bijna niets tot 0 zal geen probleem zijn 

Via de media al een paar keer gehoord dat het verstandiger is te wachten tot de gemeente (per wijk? ) met 
een initiatief komt. Daar wacht ik op. 
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Via VVE bezig met zonnepanelen en airco cq warmte 

Vind dat gemeente met alternatief moet komen voor gas (bijvoorbeeld stadsverwarming) 

Vind het een slecht plan 

Vind het helemaal niets omdat het extra geld gaat kosten en dat hebben wij niet 

vind het volslagen onzin, kost handen vol geld en je schiet er weinig mee op 

vindt het een rare maatregel 

vloeriisolatie en zonnepanelen zijn niet mogelijk, spouwmuren zijn er niet. Feitelijk kan ik dus niets meer 
doen. Nu overstappen op een warmtepomp is voorbarig, ik kan beter wijkgebonden maatregelen afwachten. 

Volg de discussie en maatregelen wel,maar m ijn kleinkinderen zullen hopelijk de vruchten hiervan plukken 

Volledig (aard)gasvrij is opeens een dogma geworden wegens problemen in Groningen. Met het bestaande 
gasnet is elektrolytisch geproduceerd waterstof gemengd met (geïmporteerd) aardgas waarschijnlijk een veel 
praktischer oplossing voor probelemen in Groningen. 

Voor de gemeenschappelijke voorzieningen kan ik dat niet alleen beslissen. Anders gaan koken dan op gas is 
wel een overweging. 

Voor koken met inductie is een extra groep nodig. Ik heb de woningbouw gevraagd of zijdat willen instaleren. 
Dat doen zij niet en komt voor eigen rekening 

Voor mijn huis uit 1780 is dit ongelofelijk duur, niet realistisch om te doen.  Leuk plan voor moderne huizen, 
maar niet voor ons.  Helaas zitten we wel met de hogere tarieven.  slecht beleid 

Voor mijn is niet nodig, heb hele lage energie kosten. 

Voor mijn jaren 30 woning zou het te kostbaar worden en te ingrijpend zijn. Mijn verbruik is al erg laag 
waardoor het niet rendabel wordt. 

voor oudere binnenstadhuizen lijkt me permanent aardgas gebruiken totaal geen probleem 

voorlopig doet de cv-ketel het nog prima. Zolang dat het geval blijft onderneem ik geen actie 

Vrienden krijgen hun huis niet echt prettig warm. 

VVE doet mee in de gesprekken om onze verwarming aardgas  vrij te maken 

VvE heeft energie adviesrapport laten opstellen en via MJOP reserveren we voor verduurzaming op korte 
termijn (LED verlichting) en langere termijn (vervangen CV ketel en zonnepanelen) 

VVE is bepalend bij het nemen van maatregelen. Helaas blijkt Vidomes, eigenaar van 80 % van de 
appartementen, een vertragende factor. 

wacht af wat de overheid te bieden heeft 

Wacht nog even af hoe de techniek zich ontwikkeld. Nu bestaanbare oplossingen zijn duur en gebruiken veel 
elektrische energie na een warmtepomp en die energie moet ergens opgewekt worden. Zie meer in een 
oplossing van waterstof, als de gasleidingen hiervoor geschikt zijn, begrijp ik niet waarom dit niet goed 
onderzocht wordt als mogelijk alternatief. Men denkt nu teveel in wind-zonen energie of stadswarmte. 
Stadswarmte is echt geen alternatief voor aardgas, lees de vele artikelen over deze manier van verwarmen en 
de infrastructuur voor deze oplossing, onnodig duur 

Wacht op gemeentelijke plannen voor deze oude wijk 

wacht op nadere info 

Warmtepomp geeft niet genoeg warmte 

warmtepomp in bovenwoning is lastig te realiseren; dit moet gezamenlijk met onderburen of beter nog 
middels stadsverwarming 

Warmtepomp is niet in mijn woning (1910) van toepassing. Ik ben erg voor het omzetten van aardgas naar 
waterstofgas. De huidige infrastructuur kan grotendeels in gebruik blijven. 

warmtepomp is nog niet geschikt voor mijn huis 

warmtepomp klinkt mooi, maar ik ben erg bang voor geluidsoverlast... 

warmtepomp komt er bij mij niet in. 

Warmtepomp komt er bij mij niet. I.V.M. geluidoverlast. Als buren zouden besluiten een WP te plaatsen, zal 
ik dat tegengaan 
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Warmtepompen zijn niet rendabel, maken herrie en werken niet goed. Zonnepanelen zitten vol giftige 
stoffen en zijn niet rendabel. Klimaatverandering door CO2 is oplichterij. 

Warmtepompen zijn nog te duur en rendement is laag 

Wat de beste oplossing is, is nog niet helder. Wanneer ik overga op een systeem dat vervolgens weer 
aangestuurd wordt door gas, zie ik het voordeel niet. Voorlopig lijkt mij gas de schoonste en voordeligste 
voorziening (ook binnen het milieu). Gas inkopen vanuit bijv. dunbevolkt gebied in Rusland zou wellicht ook 
een optie zijn. 

wat kost het allemaal? En hoe groot is zo'n pomp? Ik heb weining ruimte. Hier lees ik niets over...vind ik raar. 
Dit plan komt op mij over een plan van de tekentafel zonder naar de prakrijk te kijken. 

We hebben een echt binnenstadshuis dat moeilijk kan overschakelen op een warmtepomp dan wel werken 
met zonnepanelen. (stadsgezicht!) 

We hebben een jaar geleden nieuwe ketels gekregen dus gasvrij zit er niet in wilde zelf gasvrij koken maar is 
te veel werk 

We hebben een jaren dertig woning in een VVE van 8 woningen. Er zijn geen spouwmuren aanwezig en bij 
ons geen plek om een warmtepomp (die veel geluid maakt) te plaatsen. Voor elektriciteit ben ik van mening 
dat dat beter centraal door een energiemaatschappij geregeld kan worden dan individueel door bewoners. 
Verder geloof ik dat er voldoende kansen zullen komen om in plaats van aardgas op waterstof te gaan 
verwarmen. 

We hebben een oude woning waarbij het niet realistisch is om deze zo ver te isoleren dat lage temperatuur 
verwarming comfortabel is. Zo kunnen we de spouwmuren niet isoleren vanwege vervuiling in de spouw. En 
vanwege de onderkeldering zal vloerisolatie weinig opleveren. 

We hebben ons gericht op isolatie en woon comfort, niet op aardgasvrij. 

We houden de ontwikkelingen in de gaten en gaan over tot handelen op het moment dat het voor ons 
interessant wordt. 

We huren binnen een VVE en hebben dus zelf weinig eigen keuzes en mogelijkheden. 

We kunnen door de bomen geen zonnepanelen plaatsen dus het wordt erg moeilijk 

We moeten aan de waterstof. 

We moeten eerst zorgen dat de alternatieve energie bronnen duurzamer zijn dan aardgas 

We overwegen het, maar moeten ons nog verder verdiepen 

We vinden het niet verstandig, aardgas is duurzamer dan electra 

we willen niet vooruitlopen op de ontwikkelingen en ons in veel kosten storten. 

We wonen in pand uit 1895. Ik weet dat daar ook wat mee kan, maar vereist ingrijpende maatregelen. Die 
neem je alleen bij een grootschalige verbouwing. Dat zijn We niet van plan. 

We wonen net in deze woning die volledig geïsoleerd is bij de bouw. Daarnaast hebben veel kosten van 
verbouwen en het aanschaffen van de zonnepanelen. 

we zijn op zoek naar een andere woning waardoor we niet veel meer willen investeren in de huidige woning. 

We zijn veel te laat  om de opwarming vd aarde nog tegen te gaan 

weet globaal de mogelijkheden, maar e.e.a. is afhankelijk van de mogelijkheden (straks) in de wijk. 
Warmtepompen maken te veel geluid (en gebruiken ook veel elektrische energie. Een warmtenet vergt 
strakke afspraken over de kosten (transparantie van kosten, afschrijving van infrastructuur over hoeveel jaar, 
etc) 

Weet niet hoe dat zou moeten in een appartement 

Weet niet hoelang ik nog leef in dit huis 

weggegooid geld 

Wel al het een en ander geïsoleerd, maar warmtepomp is ingrijpender 

Wellicht overstappen op elektrisch koken 

Weten, willen en kunnen zijn verschillende dingen. Niet alles kan bij onze woning of niet rendabel. 

wij gaan dit huis verkopen en een energie neutraal huis kopen dus ik ga niets meer investeren. Is voor de 
volgende bewoner 
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Wij gebruiken thuis enkel aardgas om te koken, naar mijn mening valt hier dus relatief weinig winst te 
behalen met het aardgasvrij maken van de woningen in deze flat 

Wij hebben al in 2010 verzocht mee te doen met aardwarmte  bij onze overburen.  Dat mocht niet van de 
gemeente. 

Wij hebben een monumentale woning in de binnenstad, aardgasvrij maken is ingewikkeld. Bovendien 
verwacht ik dat er bv een warmtenet komt. 

Wij hebben een VVE en een beheerder die zelf niet weten wat ze willen zo willen ze alles en zo alleen waar de 
beheerder aan kan verdienene 

wij hebben een woning uit 1897, wat we konden isoleren hebben we gedaan. warmtepomp, veel 
zonnepanelen, muren beter issolerrn etc is allemaal erg moeilijk in ons huis. 

Wij wonen in een jaren 30 huis. Ik betwijfel of het mogelijk is om dit type huis aardgasvrij te maken. 

Wij wonen in een rijksmonument en mogen niets aanpassen volgens monumentenzorg 

wij wonen in een rijksmonument zonder spouwmuur en waar je nog niet eens dubbel glas in de ramen mag 
doen. 

Wij zijn 80+. We laten de veranderingen over aan onze opvolgers. 

Wij zijn niet blij met een warmtepomp 

Wij zitten al jaren te wachten op voegwerk , de wind giert door onze huurwoning. 

wij zitten in een zeer slecht geisoleerde huurwoning, energielabel E. Toen we hier 10 jr geleden kwamen 
wonen hebben we boven wel dubbelglas laten plaats tegen een huurverhoging. 

Woning (1906) is verhuurd aan 5 studenten 

Woning met bouwjaar ca 1750, geen spouwmuur, gemeentelijk monument. Best lastig om naast 
binnenisolatie veel te verduurzamen. 

Woning via Vestia het is een grote doortocht woning totaal niet geïsoleerd 

Woningcorporatie regelt dit 

woon in een appartement. Heb te maken met anederen en de VvE 

woon in een huurhuis dus dat is aan de woningbouw 

Woon in een rijks/stadsmonument. Erfgoedhuis heeft geadviseerd om eea af te wachten. 2 weken geleden 
een brief van ze ontvangen waaruit blijkt dat ik binnenkort een afspraak met hen kan maken t.b.v. een 
duurzaamheidsadvies. 

Woon in flat van coop 

Woon op rand van TU-campus. Wat zijn de plannen van de TU. Is meeliften op hun plannen mogelijk? 

Zeker. Geen zin in gedoen en geen zin in kosten. Dit is echt een linksige hobby die de overheid maar lekker 
zelf gaat regelen en betalen zonder de rekening bij burgers te leggen 

Zie eerder antwoord 

Zie het antwoord op de vraag: welke maatregelen heeft u al getroffen. 

Zie hierboven. 

zie opmerking boven 

Zie uitzending Arjen Lubach over aardgas 

zie vorige antwoord. Er ligt een verduurzamingsplan voor onze flat maar we kunnen er momenteel niet over 
stemmen wegens COVID 

zie vorige vraag 

Zie vorige vraag 

Zie wel wat de plannen in de toekomst worden 

Zit erg met de kosten en afschrijftermijnen. Zonnepanelen zijn niet rendabel. Isolatie dak, dakkappellen en 
voor- en achtergevel is enorm duur. Waren ideeen om lening voor verduurzaming te koppelen aan huis: dat 
zou ik wel willen 

Zoals eerder gezegd: ik vind de huidige alternatieven niet volwassen genoeg 

Zoals hierboven al vermeld, heb ik me een beetje verdiept, maar de kosten zijn nu te hoog 
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Zodra de keuken word aangepast stoppen we met aardgas 

Zolang Duitsland keihard aan het werken is met aardgas pijpleidingen. is het onrealistisch om in Nederland 
andere veel te dure bronnen aan te leggen, Misschien met nieuwbouw 

Zolang elektriciteit niet in meerderheid duurzaam/efficient wordt opgewekt werkt woningen aardgasvrij 
maken averechts. 

Zolang er onvoldoende duurzame elektRiciteit is, is aardgasvrij maken van de woning slecht voor klimaat. 
Eerst kernenergie etc. 

Zolang niet duidelijk is of en wanneer er in mijn wijk een aansluiting op het warmtenet komt of welke 
ondersteuning (subsidie) de gemeente biedt, ben ik niet van plan om als particulier investeringen te doen om 
aardgasvrij te worden. 

ik heb plannen om maatregelen te nemen 

Aardgas is een relatief schone brandstof en internationaal kiest men aardgas als tijdelijke brandstof om de 
energietransitie te maken. Nederland is een uitzondering; Nederland wil overhaast af van aardgas omdat 
Groningen zwaar geleden heeft onder het versneld leegtrekken van de aardgasbel. Nu kiest Nederlnad voor 
een overbelasting van het electranet en enorme afhankelijkheid van electrische energie. 

als we de keuken gaan aanpassen dan gaan we zeker op elektrisch koken over. 

Ben van plan over te stappen van aardgas naar inductie koken 

Bij een ander huis zullen we kijken naar de totale energiebalans en de bron van opwekking. 

Bij een appartementencomplex uit de jaren 70 is isoleren lastig, individueel maatregelen nemen beperkt. En 
alweer heeft de gemeente geen oog voor het feit dat er VvE’s bestaan. Die hebben een andere benadering en 
aanpak nodig dat particuliere woningen. Ze hebben nl specifieke problemen die niet gelden voor particuliere 
eigenaren. 

Bij renovatie van Kamer en keuken heb ik buitenmuurwanden geïsoleerd evenals het dak van de keuken. 
Daarbij ben ik in de keuiken overgegaan van gas naar electra en heb nij vervanginng van ramen/kozijnen 
dubbel glas aangebracht en aan de voorkant "HR monumentelglas". 

blokverwarming steunt nog deels op bijverwarming via aardgas. Met Eteck moet worden nagedacht hoe dat 
te wijzigen; vooralsnog eerst bodemverwarming en koelingbronnen op -60 meter  weer aan de praat zien te 
krijgen; werken sinds 2002 nagenoeg niet; het wachten is op provinciale vergunningen voor boren twee 
nieuwe bronnen. volgens Eteck werkt provincie niet erg mee 

De focus om aardgas te verlaten geeft geen ruimte meer voor alternatieven gasvormen. Ik denk wel eens na 
om zelfvoorzienend te worden door te kiezen voor waterstof. 

De vve is zich aan het oriënteren 

diverse plannen al jaren met organisatie proberen op te zetten maar veel kastje/muur (o.a. gemeente) 

Door woningbouw 

Eerst isoleren, vloerverwarming om later misschien warmtepomp te nemen. Dit is afhankelijk van plan 
gemeente, als de wijk op stadsverwarming over gaat geen warmtepomp nodig 

Electrisch koken,tijdens onderhoud wordt dit aangelegd en wil ik van de gasleiding af die midde over het 
plafond loopt. 

Electrisch verarmen en boiler 

electrische CV 

erg afhankelijk van vestia om aardgas vrij te wonen 

Eventueel warmte pomp, isolerend glas en zonnepanelen 

ga t.z.t. electrisch verwarmen middels stralingswarmte 

Hangt ook af van landelijke en/of gemeentelijke initiatieven! We moeten nou niet op elkaar gaan zitten 
wachten! 

Het aardgasverbruik is laag (afgelopen jaar 784 m3). Het is een oud huis en zo goed mogelijk geïsoleerd. Het 
enige is een nieuwe CV ketel. Verder is in een oud huis (1918) nauwelijks iets te bedenken. Ook zonnepanelen 
verdienen zich denk ik nog niet terug. s 

Hitte golven zomer vereist koeling, warmte is geen probleem met groener gas. Stadsverwarming is weinig 
waard, koeling is vernieuwend en waardevol. 



49 
 

Ik ben bezig het gasverbruik te verminderen door extra isolatie. Ik wil nagaan of met de huidige cv-ketel het 
huis met een watertemperatuur van 55 graden te verwarmen is. Binnen enkele jaren zullen we de oude 
houten vloer vervangen en isoleren of combineren met vloerverwarming. 

ik ben bezig met isoleren, maar door de drukte laten de bedrijven waarmee ik had afgesproken het even 
afweten. Alleen de dubbel glas actie en een dakje van een dakkapel is tot nu toe gelukt. In de pijplijn zit dus 
nog de complete dakisolatie inlusief de dakkapellen en de vloer van mijn loggia 

ik ben helaas afhankelijk van Vestia. Het dak ven de flat is onlangs gerenoveerd achterstallig onderhoud maar 
geen nog  zonnepanelen geplaats !!  te duur ! 

Ik ben naar zonnepanelen aan het kijken. Wel ingewikkeld met dat Salderen. 

Ik denk dat het na-isoleren van oudere woningen belangrijker is en ook het aardgasverbruik omlaag haalt. 
Aardgasvrij kan een doel daarna zijn. 

Ik vind de alternatieven nu nog te kostbaar en slecht te realiseren. Zodra de alternatieven (en subsidies) 
aantrekkelijker zijn dan ben ik de eerste om het aan te schaffen. Ik wil hier dan zeker ook zelf in investeren. 
Voor mii heeft de CO2 uitstoot verlagen hoge prioriteit. 

Ik wil graag aardgasvrij, maar ik het lukt niet. Ik woon in een huurhuis en mag de gasaansluiting niet laten 
verwijderen van de woningbouw. Ik mag hem wel laten afsluiten, maar dat kan maar voor max. 12 maanden. 
Daarna moet ik ofwel alsnog laten verwijderen (wat dus niet mag van de woningbouw) of terug op het gas! 
Het is een redelijk zotte situatie, maar ik ben nog in overleg met alle instanties 

Ik wil heel graag van het gas af, maar omdat ik huur, ben ik afhankelijk van de corporatie (Vestia) die eigenaar 
is van de woning. 

Ik wil mijn corporatiewoning kopen om het te isoleren, een hr ketel aan te schaffen, te verduurzamen en 
energiezuinigere apparaten in de keuken aan te schaffen. 

Ik wil overstappen op elektrisch koken, voor het volledig gasvrijmaken moet ik eerst de steun van de VVE 
hebben. 

Ik will van has over naar inductie koken. Men dat een warmte pomp voor mij financieel (nog) niet rendabel is. 

Ik zou graag helemaal van aardgas af willen, ben al over gestapt op inductie koken 

ja 

kapitaalvernietiging om het bestaande gasnetwerk proberen al ruim voor 2050 overbodig te maken 

Koken op stroom op de planning 

lastige opgave: huis uit 1835, beeldbepalende voorgevel kan niet zomaar van goed isolerende ramen worden 
voorzien, massieve muren alleen te isoleren aan binnenzijde 

maatregelen moeten in VVE-verband genomen worden. VVE heeft een werkgroep verduurzaming ingesteld. 

Maatregelen voor mijn huis (1923) zijn duur en ingewikkeld, dat maakt me er minder happig op. 

Mijn CV-ketel moet vervangen worden. Ik onderzoek elektrisch stoken. 

mijn echtgenoot houdt zich ermee bezig houdt 

Na het plaatsen van elektrische vloerverwarming moeten we bijna volledig aardgas vrij zijn. 

Niet eerder dan nadat kernenergie substantieel bijdraagt, schakel ik over op alles elektrisch. 

Offertes PVT aangevraagd 

om er alles aan te doen het wanbestuur tegen te gaan. Schandalige dictatuur van onbenullen. 

onmogelijk zonder aardgas 

Onze woning wordt gerenoveerd door de woningcorporatie, pas daarna heeft het voor ons zin om eigen 
aanvullende maatregelen te treffen. 

Op lange termijn (>10 jaar) wil ik overstappen op lage temperatuur (vloer) verwarming, op kortere termijn 
moet de aardgasketel worden vervangen 

overgegaan van gas naar inductie voor koken. plan voor andere energiebron dan gas-cv, over op elektrische 
auto 

overstap naar zonnepanelen en elektrisch koken en warm water, huis verwarmen is nog vraag 
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pak dit nu niet op als stad of land maar Europees...alleen dan gaat het helpen. Aardgasvrij terwijl in Duitsland 
subsidie wordt gegeven voor aanleg van Gas is natuurlijk van de zotte. Delft moet zich sterk maken voor een 
europese (en liever nog wereldwijde aanpak) voorop willen lopen als het beste jongetje van de klas leidt tot 
te hoge kosten voor de inwoners. Aanpassen ja maar dan Europees. 

Plannen niet altijd realistisch / weinig vetrouwen in politieke doelen (zie Wiebes Groningen) / techniek moet 
verder ontwikkeld worden / hoge kosten worden vervolgens over de schutting gegooid naar de huiseigenaar 

Uit adviesrapporten blijkt dat ik heel weinig mogelijkheden heb om te verduurzamen omdat alles enkelsteens 
is, geen kruipruimte e.d. 

vanuit de vve word flink nagedacht, en ik ga electrisch koken na keuken verbouwing 

Voor mijn huidige woning heb ik geen plannen maar voor mijn toekomstige koopwoning wel 

We zijn met een werkgroep van een aantal VVE (voormalige Shellflats) bezig met maken van plannen 

Wij gaan morgen beginnen met verbouwen. En willen dus denken aan het milieu. Wat daarvoor nodig is zijn 
wij dus aan het uitzoeken. In 2021 gaat de gemeente onze wijk voorhof bekijken wat partivculieren betreft. 
Echter gaan wij nu door koop huis aan de slag. 

Wij gaan verhuizen naar een duurzaam apartment komende jaar 

Wij krijgen een nieuwe keuken en zouden graag inductie gaan koken maar dan moet de groepenkast 
uitgebreid worden waarin Vestia niet meegaat en wij dit zelf moeten regelen en betalen. Dus blijven we op 
gas koken. 

Wij zijn aan het onderzoeken of we onze verwarming/dmv een boiler kunnen realiseren. Met zo nodig 
bijverwarming van de ketel. 

Wil verhuizen naar een woning met aardwarmte, warmtepomp 

Wonen in apt. Van 96 woningen heeft meerderheid nodig bij noodzakelijke maatregelen. 

Zelf ben ik van mening dat eerst de Overheid aan moet geven welke kant er gekozen wordt. Mijn ideeën gaan 
uit naar waterstof  als energiedrager. Zonne- en windenergie zie ik zelf niet zitten omdat dit te veel invloed 
heeft op de leefomgeving. 

Zodra er mogelijkheden zijn om in woonhuizen aardgasvrij te wonen maak ik dar graag gebruik van 

Zodra mijn CV-ketel aan vervanging toe is wil ik een elektrische ketel plaatsen 

Zonneboilers op plat dak van VVE 

ik heb al maatregelen genomen, maar ben nog niet (helemaal) aardgasvrij 

30er jaren woning is niet makkelijk aardgasvrij te maken 

Aardgas is prima 

Aardgasvrij is helemaal niet nodig (zie mijn antwoord op de vorige vraag) 

Alleen cv kethel voor bijwarmen 

Alleen verwarming/heet water is nog op gas. Lijkt mij in onze buurt erg lastig om daar van af te stappen 
zonder onevenredig hoge kosten. 

alleen voor de centrale verwarming afhankelijk van aardgas 

Als de alternatieve energie opgewekt gaat worden door houtverbranding veroorzaakt dat meer co2 vervuiling 
dan gasverbruik. Moet echt niet gebeuren /  het is paard achter de wagen spannen ofwel ontzettend stom 
alternatief. en 

Als Vestia een extra groep aanlegt, kan ik met inductie koken! 

Ben bezig geweest en ga nog verder met passieve maatregelen als isoleren. Spouwmuurisolatie levert te 
weinig rendement op wegens valspecie in spouw en te kleine spouwbreedte (bouwjaar 1971). 

Ben van gas voor koken overgegaan naar elektrisch (inductie) 

Bij de aankoop van de nieuwe keuken na aankoop van dit huis in 2020 heb ik geen gaskookplaat meer 
geinstalleerd maar inductie. De CV ketel was nog niet aan vervanging toe en het budget beperkt. 

Bij groot onderhoud komt er een aansluiting voor elektrisch koken,en een warm water voorziening,nadeel 
geen subsidie voor electrisch koken als je van het gas af gaat,alle kosten voor de bewoners zelf. 

Bij het vernieuwen van de elektra is er al rekening gehouden met de overstap op inductie en met het 
plaatsen van zonnepanelen (mocht dit ooit toegestaan worden door de gemeente) 
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Bij vervanging keuken overgeschakeld van gas naar inductie 

Binnekort begin 2021 sluit de corporatie ons af van aardgas 

ca. 3 jaar geleden is de CV ketel vervangen, op dit moment heb ik niet de intentie om deze eerder te 
vervangen. Een (zonne)boiler vraagt meer ruimte dan hier beschikbaar in het CV hok. 

De huishoudens aardgasvrij is een druppel in vergelijking met bedrijfsleven en overheden. Daar is de 1e 
grootste winst te behalen. Voor huishoudens is het financieel ingrijpend en mensen vinden het moeilijk om 
zelf te moeten beslissen! 

de meeste eigenaren (ik ook) denken in kleine stapjes en doen wat nodig is op het geeigende moment 

De verhuurder is een blok beton en zal alleen maarregelen als alle kosten worden gesubsidieerd 

Deel van de maatregelen zijn genomen, namelijk het isoleren en tochtdicht maken van mijn huis, ook 
vloerverwarming op de begane grond. Nu nog het glas vervangen en de achterpui. Dan komen de PVT 
panelen. 

deze zomer woning verbouwd, energiegegevens betreffen nog situatie voor verbouwing. Als ik geld heb ga ik 
verder met vernieuwen kozijnen met HR++ glas en misschien sedumdak 

Diverse maatregelen genomen 

Elektriciteit loont momenteel niet,  1000 euro duurder dan gas op jaar basis. 

elektrisch koken en woning is al redelijk geisoleerd 

elktrisch koken en zonneboiler geinstalleerd 

Er wordt te weinig gerealiseerd dat elektriciteit ook een andere bron van energie verlangt, te weinig mensen 
zijn op de hoogte van het gebruik van zeldzame aardmetalen zoals die gebruikt worden in zonnepanelen bijv. 

er zijn al maatregelen genomen 

er zit een grens aan wat je kunt met een oud huis. 

geen geld 

gemeente werkt niet mee, dus moet eerst verhuizen 

gezien de leeftijd van mijn echtgenote en mij (77-80), willen wij geen haast maken 

Heb een nieuwe woning gekocht die aardgasvrij gaat worden. 

heb gaskooktoestel vervangen door inductie 

hebben zonnepanelen geplaast en zijnover gestapt opinductie koken. 

Het afgelopen jaar heb ik zonnepanelen geplaatst; tevens heb ik de vloer vanuit de kruipruimte laten isoleren. 
Ook wilde ik dit jaar de spouwmuren extra laten isoleren; bij 2x onderzoek door deskundigen bleek er veel 
bouwpuin aanwezig te zijn. Nu heb ik nog geen vochtdoorslag. Bij isoleren van de spouwmuren moet dat 
bouwpuin eerst tegen hoge kosten verwijderd worden; hierdoor is extra isoleren van de spouwmuren 
financieel absoluut niet aantrekkelijk. 

Het huis is lastig aardgas vrij te maken, door hoekwoning, en jaren 50 bouw en details 

Het is niet te betalen in een bestaande woning 

Het voorop lopen met aardgasvrij vergt dat huizen goed zijn geisoleerd én dat alternatieve warmtebronnen 
beschikbaar zijn. Voor de meeste wijken zijn er nu nog geen alternatieve warmtebronnen, voor sommige 
wijken wordt dat lastig om te realiseren. Bovendien vergt voorop lopen in aardgasvrij hoge investeringen en 
Delft heeft geen financiele ruimte om de bewoners voor zover zij zelf niet over voldoende middelen 
beschikken voldoende te ondersteunen. Bovendien verwacht ik dat de kosten die voor warmte via een 
warmtenet in rekening gebracht gaan worden fors zullen zijn door de monopolie positie van verhuurder en 
warmteprovider. Ook nu moet voor warmte via een warmtenet veel meer worden betaald dan voor warmte 
dmv aardgas en cv. 

Huis aan het isoleren, DUCO ECO-box aangeschaft met zonnecollector voor warm-tapwater 

Huis uit 1920 is lastig aardgasvrij te maken. 

Huis uit 1920, steensmuren, kan financieel voorlopig absoluut niet uit. Zonnepanelen dekken wel al volledig 
elektriciteitsverbruik. 

Huis van die leeftijd is vrijmaken te kostbaar 

Hybride warmtepomp geinstalleerd 
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Ideeën volop, maar ja het kost bij ons 4000 Euro om een appartement complex (58 woningen) van 
ledverlichting te voorzien. Dat bespaard net zo veel energie als dat we één appartement AA+ maken maar dat 
kost dan 30-50.000 Euro. En ja, waar schermt de gemeente mee, met AA+. En de corporaties doen niet want 
zij moeten 4000 Euro investeren terwijl de huurders het voordeel hebben van lagere energiekosten. Het is 
maar een simpel voorbeeld. 

Ik ben afhankelijk van mijn huisbaas Woonbron én die licht ons niet in of die wat doet! 

ik ben elektrisch gaan koken. Ik woon in huurhuis, dus geen invloed op verwarming 

Ik ben op inductie gaan koken, om gasverbruik te verminderen. Voor de overige opties ben ik afhankelijk van 
wat monumenten zorg toestaat in onze wijk (Agnetapark) 

Ik ben over gegaan op inductiekoken 

Ik doorloop een 4 staps aanpak. 1) isolatie (gereed), 2) pv ( incl warmtepomp behoefte, gereed) 3) ventilatie 
met wtw (plan voorjaar 2021) 4) warmtepomp en electrisch koken ( zomer. 2021) 

ik gebruik al zo weinig gas (< 300 m3) dat het weinig zin heeft om aardgasvrij te gaan 

ik gebruik zelf geen gas, maar de blokverwarming is wel aangesloten op gas. 

Ik heb 6 jaar geleden al zonnepanelen aangeschaft en kook de laatste 4 jaar elektrisch. Een warmtepomp 
stond ook op mijn wensenlijstje, maar lijkt niet rendabel. Mijn huis is uit 1908 en haalt het ondanks veel 
isolatiemaatregelen niet bij de isolatiewaarden van moderne huizen. Met een koude winter zou het huis 
onaangenaam koud zijn. We zoeken dus naar andere mogelijkheden. 

Ik heb al zonnepanelen, maar in dit oude huis kan nooit alles electrisch. Warmtepomp lukt niet qua ruimte. 
Dus gas is de enige optie, waterstofgas wellicht? Hoop ik. 

ik heb de gaskookplaat vervangen door een inductiekookplaat, maar heb nog wel een gas gestookte cv ketel 

Ik heb de VvE gevraagd naar zonnepanelen maar dat vonden ze allemaal moeilijk helaas. Verder als student 
zie ik zelf nu nog niet de mogelijkheid om aanpassingen te doen los van mijn VvE. 

Ik heb een elektrische kookplaat en zonnepanelen aangeschaft. Warmtebron is veel te duur. Gezien mijn 
leeftijd niet rendabel. Begin er dus ook niet aan. 

Ik heb een heel oud huis, ik denk niet dat een warmtepomp realistisch is. Wellicht warmtenet. 

ik heb een huurhuis, ben van mijn woningbouw vereniging afhankelijk voor de grotere maatregelen. Vestia 
dus, die geen geld heeft! 

Ik heb een mix van gas en elektrische kachels. Mijn gasverbruik is behoorlijk laag. Ik stook  zo zuinig mogelijk. 

ik heb gewoon een nieuw cv ketel gekocht. Nederland aardgas vrij maken is onrealistisch en onzin. en ook 
niet nodig. 

ik heb nog een combi ketel nodig voor extra power bij koude dagen. Daarnaast is het tabwater en koken nog 
via gas. elecktisch fornuis en oven gezamenlijk vragen een dure aansluiting (1800 kosten) waardoor ik nog 
heb gekozen voor een fornuis met aardgas. 

Ik heb nu alleen nog een gaskachel, zoek naar ideeen om flexibel en eenvoudig daar ook over te schakelen op 
elektra. 

Ik heb zonnepanelen op mijn dak geplaatst. 

ik heb zoveel mogelijk geisoleerd, vervolgstappen zijn onevenredig duur en we gaan binnenkort verhuizen 

ik kook elektisch niet op gas en heb een groene lerancier energie, maar de gaskraan is nog niet weggenomen 
uit de flat 

ik kook niet meer op aardgas. Alleen de CV ketel nog vervangen 

Ik kook op inductie 

Ik kook sinds vier jaar een elektrisch. Een warmtepomp installeren is niet realistisch voor mij want daar heb ik 
gewoon de ruimte niet voor in mijn kleine appartement. 

Ik moet nog een aantal stappen mbt verwarmen van mijn huis. Daardoor ben ik nog niet van het gas af en 
wacht ik met het vervangen van mijn gasfornuis naar een inductiefornuis. 

Ik verbruik nu nog maar zo'n 500 m3 aardgas voor mijn warmtevoorziening, maar wil uiteindelijk natuurlijk 
ook aardgas vrij worden 

Ik verhuis naar een gasvrij en energieneutraal huis 
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Ik vind dat nu nog informatie ontbreekt om de ambitie om vooruit te lopen te kunnen uitspreken. Indien het 
niet haalbaar is dan leidt zo’n ambitie tot stress en overhaaste en verkeerde beslissingen en hogere kosten. 
Mijn eigen situatie kan ik beoordelen voorzover het gaat om zoveel mogelijk energiebesparen en zelf 
opwekken. Daarom heb ik daar stappen in kunnen zetten. Voor de stap om fossielvrij te verwarmen 
ontbreekt nog zicht op een warmtebron. 

Ik vind de snelle afbouw van aardgas op zijn minst een dubieuze keuze. 

ik vind een warmtepomp nog problematisch en ingrijpend. 

Ik wil elektrisch gaan koken maar de groepenkast zit vol... 

Ik wil graag de laatste stap doen (verwarmingsbron), maar wacht nog op definitieve keuze van Delft voor mijn 
wijk. 

Ik wil niet helemaal aardgasvrij worden maar meerder mogelijkheden kunnen gebruiken. 

Ik woon in de binnenstad en moest alles opnieuw aanleggen. Echter was de investering te hoog om over te 
gaan op een warmtepomp. 

Ik woon in een gemeentemonument in de binnenstad. Ik verwacht geen stadswerwarming. Warmtepomp 
met buitenunit geeft teveel geluidsoverlast en vraagt buitenruimte. Uitwisselen met bodem of aardwarmte is 
misschien mogelijk. Misschien waterstof via aardgasnet? 

In de binnenstad en ook bij andere oude woningen zonder spouwmuur is de aanleg een een warmtenet niet 
waarschijnlijk. Waterstof via de aardgasleiding is m.i. de beste oplossing. 

In een jaren 30 huis is verwarming aardgasvrij maken voor mij een te grote investering. 

In een jaren-30 woning is het heel moeilijk/kostbaar om aardgasvrij te worden. We wonen hier net en zijn 
druk om de woning beter te isoleren. De laatste stap van aardgasvrij komt wel als er een gemeentelijk 
wijkplan is. 

In mijn woonkamer heb ik isolatie tegen de binnenzijde van 2 gevels aangebracht. 

Inductie koken, spaarlampen, zuinige apparaten 

inductiekolen 

Inductiekookplaat en ik de k na over warmtepomp. Nu nog niet rendabel 

Inmiddels koken wij elektrisch, enkel de cv is nog via gas en warmwater voor de douche. In de keuken 
gebruiken wij n coocker 

Isolatie held woonhuis en vloerverwarming bgg 

Jaren 30 woning. Eerst andere zaken voordat een warmtepomp komt als dat al kan. 

karakteristiek huis uit 1918, kan weinig meer doen aan de bouwkundige kant. Kan nog PV maar warmtepomp 
met buitenkoeling vind ik geen goede optie (ruimte, geluid en ksoten) 

Koken met inductie. 

Koken niet meer op gasfornuis 

koken van gas naar electra; installatie zonnepanelen spoedig 

Kook inductie 

Mijn verbruik is al laag. Ik ben bang dat het aardgasvrij maken van mijn woning, een verhoging van de 
energielasten zal betekenene 

Net groot verbouwd, maar helemaal aardgas vrij is nu nog niet te betalen. Zeker niet met t gebrek aan 
zonnepanelen 

Ons huis heeft geen spouwmuren (uit 1921) en is niet goed alleen elektrisch te verwarmen. Bovendien vind ik 
het aardgasvrij maken idioot. 

Ons huis is al vrij goed geisoleerd! 

Ons huis is nieuw en kan makkelijk aardgasvrij worden, maar is dat nog niet. We hebben plannen om een 
warmtepomp aan te schaffen maar deze hangen onder andere af van de gemeentelijke plannen van Delft. 

Op jaarbasis leveren mijn zonnepanelen ( 19 stuks ) 1400Kwh terug aan het net. In de winterperiode onttrek 
ik dit weer aan het net door elektrisch mijn kamer te verwarmen. Mijn verbruik is dan ook: nul KWH  stoom 
en 500 m3 gas op jaarbasis. Dit zijn al grote besparingen. 

over van koken op gas naar keramisch 
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Overgegaan op inductie koken en hybride Cv ketel aangeschaft 

Overgegaan op inductie koken. 

Overgegaan van gas naar inductie koken. Transitie naar aardgasvrij is duur, kost ruimte en elektriciteit wordt 
op milieuonvriendelijke manier opgewekt. 

Pas overgestapt op inductie komen 

Plastsing van zonnepanelen, daarnaast volg ik ontwikkeling ook mbt waterstof ed 

Probeer zo veel mogelijk al electrisch te doen maar moet wel betaalbaar blijven om aan te sluiten en het 
heeft geen zin haantje de voorste te zijn 

Soms kook ik electrisch. 

stap voor stap isoleren we de boel.zodra alles is geisoleerd en op LT verwarming zit, kunnen we de ketel eruit 
halen en vervangen voor een WP. 

van gas naar inductie koken, zonneboiler aangeschaft, electrisch verwarmen in de badkamer, maar het warm 
stoken van zo'n oud huis is gewoon niet rendabel op dit moment op een andere manier 

van geiser naar el. boiler gegaan 

Verduurzamen woning is een meerjarenproject 

Verhuis naar studio met warmtepomp, inductie en zonnepanelen in 2022 

Verwarming/warmwatervoorziening moet nog aardgasvrij 

vloerverwarming, HR++ramen in gehele huis, inductie koken, afsluiten gashaard: dit is al gedaan. Aanschaf 
warmtepomp is op dit moment te kostbaar om uit te voeren. 

Voor de verwarming/warm water wachten wij op de gemeente 

Voor onze wijk is een warmtenet het meest logisch. Ik heb samen met een aantal buren verkend hoe dat 
warmtenet in onze huizen aangesloten zou moeten worden. 

warmtepomp geinstalleerd 2020, nog te doen: inductiekoken en zonnepanelen plaatsen 

Warmtepompen verwarmen het huis tot een buitentemperatuur van 3 graden. Als het kouder is schakelt de 
CV bij. Elektriciteit uit zonnepanelen van Deelstroom Delft. 

Wat we konden aanpassen, hebben we gedaan. Wonend in een gemmentelijk monument in de binnenstad 
van Delft hebben we beperkingen. Zonnepanele is geen ruimte. Isolerend glas mag niet. Warmtepomp is 
geen ruimte voor, of geeft geluidsoverlast. 

We gaan in het voorjaar van het gas af. 

We gebruiken nog gas voor het verwarmen van de bovenverdiepingen. Dit kan via een sterkere 
warmtepomp. Sanitairwater wordt voorverwarmd met zonneboiler en verder met HR-ketel op gas. Maar met 
houten vloeren op zolder is het zonder grote verbouwing niet mogelijk om een 400 liter voorraad vat voor 
sanitairwater te plaatsen. 

We hadden gaskachels. Deze zijn vervangen door elektrische kachels. 

We hebben een huurwoning en zijn hierdoor gelimiteerd wat we zouden kunnen doen. Daarnaast zouden 
een paar maatregelen te duur zijn voor ons 

we hebben een oud huis. eerst moet het goed geïsoleerd worden voordat een warmtepomp nut heeft 

We hebben meer geïsoleerd en testen nu af we met lage temperatuur kunnen verwarmen om over te gaan 
op warmtepomp 

We koken al elektrisch, meer zonnepanelen en wellicht een warmtepomp staan op de planning 

We koken alleen nog op aardgas 

We koken op inductie, maar verwarmen en douchen nog met cv op gas 

We komen elektrisch en huis is deels geïsoleerd. Centrale verwarming verwijderen is nog niet realistisch. 

We wonen in een nieuwbouwwoning uit 2018 

We zijn als VVE van plan om op termijn, als de verwarmingsketels aan vervanging toe zijn, helemaal 
aardgasvrij te worden. 

We zijn inductie gaan koken vanaf april 2020 

we zijn zoveel mogelijk op elektrisch overgestapt, maar gebruiken nog een klein beetje gas voor af en toe 
warm douchen en als het écht koud wordt om het huis te verwarmen. 
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Wel inductie fornuis, nog niet voor verwarmen 

Wel kookplaat maar de verwarming is blokverwarmijng, daar heb ik weinig invloed op 

wel overgestapt naar inductie-koken en al het mogelijke geisoleerd, maar groot deel van de muren is niet te 
isoleren, dus geen warmtepomp mogelijk 

Wij gaan volgend jaar verhuizen naar een energiezuinigere, gasvrije woning 

Wij hebben overgeschakelt op inductie voor koken en overleggen zonnenpanelen, maar zijn onvoldoende 
geinformeerd mbt warmtepompen 

Wij willen graag van gas af voor koken, maar dit is niet mogelijk. Hierdoor gebruiken wij elke maand 1m3 gas 
om te koken. 

wij wonen in een huis uit de jaren 1920. Met dubbele ramen, zonnepanelen en een geisoleerd dak ben je nog 
verre van van het gas. Dat lijkt me ook niet realistisch. 

Wij zijn 2 weken geleden over gegaan van koken op gas naar koken op inductie 

Wij zijn overgegaan op inductie koken, maar verwarming is nog op aardgas. Bij een nieuwe ketel denken we 
verder 

Woning is uit begin jaren '30. Vloer, muren, dak zijn geisoleerd. Aanvullende maatregelen om de woning nog 
energiezuiniger te krijgen zijn erg duur en ingrijpend. 

Woon in een monumentaal pand, mag geen dubbele beglazing in 

Zie antwoord op vorige vraag 

zie eerdere antwoorden. elektrisch koken en elektrische vloerverwarming g 

zie hierboven, irritant dit soort vragen 

zie onze actuele situatie: https://www.linkedin.com/pulse/klimaatakkoordje-met-mezelf-20-voorlopig-
aardgas-dennis-van-leeuwen/ 

Zoekende naar elektrische verwarming 

Zonnepanelen aangeschaft 

Zonnepanelen en isolerend glas, volgende stap gastvrije keuken en vloerverwarming,  daarna vervanging gas 
cv installatie door ??? 

zonnepanelen geplaatst, elektrische kookplaat 

Zonnepanelen waar ik door opbouw bij buren nu 30% minder opbrengst heb. Electr koken 

mijn huis is al aardgasvrij 

Aardgasvrij is nu voor mij nu geen realistische optie. Zonder extreme verbouwingskosten is laag temperatuur 
verwarming van mijn huis niet haalbaar. Hierbij denk ik aan: geluidsoverlast van warmtepompen, beperkte 
capaciteit elektriciteitsnet, hoge kosten warmtenet enz. 

Aardwarmte pomp 

Appartementencomplex gebruikt aardags voor verwarming en heet water. Afgelopen 12 jaar een verbruik 0 
voor verwarming. 

bij oplevering was er geen aardgas 

dat is gebeurd bij de nieuwbouw 

De woning is aangesloten op stadsverwarming. Hier kan ik niets aan veranderen. 

Er is geen gas in de Harnaschpolder 

Er zitten nogal wat haken en ogen aan “gasvrij”. De infrastructuur is er nog helemaal niet en de 
gezondheidsrisico’s van inductie van hoogspanning in woonwijken wordt niet onderkend. 

Geen gas 

Geen van bovenstaande. Vragen lijst is manipulatief en gericht op wat Gemeente Delft wil en niet wat de 
mens wilt ! 

Gekocht in 2005 mede vanwege gebruik warmte opslag. Praktijk: er wordt toch gas gebruikt voor 
bijverwarming door de leverancier van warmte (was Eneco) en was niet de beloofde goedkope warmte maar 
berekening op basis van stadwarmtetarieven. Goedgekeurd door Authoriteit Financiële Markten.  DUS TOCH 
BETALEN MET GASPRIJZEN! OVERHEIDSOPLICHTING. 

Harnaschpolder 
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Helaas veel te dure stadsverwarming 

Huis is gebouwd zonder gasaansluiting. Bevalt fantastisch goed. 

Ik heb een nieuwbouwwoning uit 2011. Aardgasvrij maken van bestaande woningen is complete onzin. Er zijn 
veel doelmatigere acties voor de klimaatproblematiek. 

Ik woon in een huurhuis. De corporatie lijkt niet geïnteresseerd in aardgasvrij worden. Ik wil niet investeren in 
iets wat niet mijn eigendom is en zal hier dus voorlopig niets aan doen. 

Ik woon in nieuwbouwwijk in de harnaschpolder huis zijn hier al aardgasvrij. 

in de flat is geen gas aanwezig 

Jullie kunnen de bewoners niet dwingen van het aardgas af te gaan zonder betaalbaar alternatief. Gratis 
aansluiten op warmtenet dus en compenseren voor gasketel. 

met name via de infrarood panelen als hoofdverwarming. All-electric dus 

Mijn huis is aardgas vrij, alleen de centrale verwarming niet. Dat moet vestia aanpakken. 

mijn huis is aardgasvrij maar de flat als geheel stookt nog aardgas voor de verwarming 

Mijn huis wordt aardgasvrij, omdat mijn apparaten18.5 jaar oud waren, en dus moest ik vernieuwen, keus 
was inductie. 

mijn jaarverbruik gas inclusief warm water is slechts 140m3, dus een elektrische boiler is voldoende. 

Mijn woning is in 2015 gebouwd, aardgasvrij, uitstekend geisoleerd en ik heb zonnepanelen die meer 
opwekken dan dat ik gebruik 

Nieuwbouw Bonenwijk is aardgasvrij 

Nieuwbouw in de Coendersbuurt. Hier is geen gasaansluiting mogelijk. 

Nieuwbouw in Nieuw Delft 

Nieuwbouw van 2017 

nieuwbouw, huis is aardgasvrij opgeleverd 

Onze nieuwbouwwoning uit 2017 is aardgas rij opgeleverd. 

Sinds juni 2017 is ons huis duurzaam verbouwd en aardgasvrij 

Slechte vragen voor huiseigenaren die een moderne goed geïsoleerde woning gebouwd hebben. Met name 
de vraag over aardgasverbruik. Ik heb geen aansluiting dus geen verbruik en daarin is niet voorzien 

Toen wij in 2016 in dit huis zijn gaan wonen hebben we als doel gesteld zo duurzaam mogelijk te gaan wonen 
en van het gas af. Dat is gelukt. In juni dit jaar 2020 hebben we ons van het gas laten afsluiten. 

transitie van koken op gas naar elektrisch koken; van blokverwarming op gas naar geothermie aanstaande en 
van gas naar elektrisch gestookt warm tapwater zal dan ook wel volgen. 

Verwarming is centraal via een warmtepomp, de rest is elektrisch. 

We hebben geen gas 

We hebben geen gasaansluiting. 

Wij hebben geen aardgas in de woningen van de Elzenborgh aan de Elzenlaan. 

Wij hebben ons huis in 2011 gekocht, met een warmtepomp en volgens de laatste normen. Helaas missen we 
nog zonnepanelen 

 

Bij 2.3.2 – Status aardgasvrij onder bewoners met een koopwoning  

Hoe staat het bij u? - Kunt u uw antwoord toelichten? Selectie respondenten met een eigen koopwoning 

1. Het is financieel niet haalbaar dit alleen te doen. 2. Er zijn voorbereidingen voor een warmtenet tot op ca 
250 m van mijn huis. Ik verwacht dat in dat kader een voorstel zal worden gedaan. 3. Er zou een onderzoek 
gedaan moeten worden naar de mogelijkheden om dit type drive-in-woningen van ca 1970 aan de Guido 
Gezellelaan (en soortgelijk woningen) te verduurzamen. Daarbij is het initiatief van de gemeente 
noodzakelijk. 

30er jaren woning is niet makkelijk aardgasvrij te maken 

4 jaar oude cv ketel 

Aangezien ons stroomverbruik gasverbruik lager is dan een 1 persoons huishouden door gewoon op te letten 
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denk ik dat we al goed bezig zijn. De vraag blijft of van het aardgas af wel beter is voor het milieu! Is het 
verbranden van hout wel beter voor het milieu en waar halen we in Nederland het hout vandaan? Wat voor 
een milieu belasting is het vervoeren van het hout naar Nederland en wat is de milieu schade in de landen 
waar het  hout vandaan komt? Of is dat niet belangrijk!! En hoe zit het met de gezondheid van 
longpatiënten?  Als dat eerst helemaal duidelijk is dan wil ik wel over de verandering nadenken. 

aanpassen huis bouwtechnisch en financieel niet realistisch 

aanpassingen voorlopig nog te kostbaar, wacht verbeterde technieken af 

aanpassingen zijn nu nog te duur. 

aanschaf is te duur 

Aanvullende effecten zijn te klein en te ingrijpend om huis voldoende warm te krijgen 

Aardgas is de SCHOONSTE manier van stoken, op kernenergie na. Alle andere brandstoffen zijn duidelijk 
vervuilender. Wordt gelukkig nu ook al een beetje ingezien. Enige verbetering te bereiken met 
stadsverwarming (op gas!). Efficiënter. Maar vooral nie5 aan beginnen in de oudere wijken!, 

Aardgas is een relatief schone brandstof en internationaal kiest men aardgas als tijdelijke brandstof om de 
energietransitie te maken. Nederland is een uitzondering; Nederland wil overhaast af van aardgas omdat 
Groningen zwaar geleden heeft onder het versneld leegtrekken van de aardgasbel. Nu kiest Nederlnad voor 
een overbelasting van het electranet en enorme afhankelijkheid van electrische energie. 

Aardgas is goedkoop en schoon, we moeten er niet mee stoppen. Elektriciteit wordt niet gratis geproduceerd, 
er zijn ook milieukosten aan verbonden. Heb je het verhaal gehoord van de nieuwe kleren van de keizer? 

aardgas is niet het probleem, aardgas wordt in ons omringende landen zelfs gebruikt om versneld van andere 
fossiele brandstoffen af e komen 

aardgas is nog altijd het schoonste alternatief binnen de huidige infrastructuur 

Aardgas is prima 

Aardgas is prima, veel landen schakelen hier juist op over. Met ons aadgasleidingennet hebben we goud in 
handen om tzt over te stappen op waterstof als die techniek beschikbaar komt. Nu alles elektrisch maken kan 
helemaal niet omdat ons net dat nooit aan kan. 

Aardgas vrij is waanzin 

Aardgas vrij ja. Maar gas vrij Nee denk aan bv waterstof ... 

Aardgas vrij maken woning is niet realistisch 

aardgasleiding staat op planning om te onderhouden in 2030, dus wij gaan ervan uit dat we dan aardgasvrij 
moeten zijn. Vooralsnog nu bezig met isoleren en zonnepanelen 

Aardgasprijs lijkt mij niet haalbaar. E-net is er niet op berekend en er zijn lang niet genoeg vakmensen om dit 
te realiseren. 

aardgasvrij is een onrealistisch doel en heeft nauwelijks effect op het milieu, er zijn veel betere opties die niet 
bekeken worden. 

Aardgasvrij is helemaal niet nodig (zie mijn antwoord op de vorige vraag) 

Aardgasvrij is nu voor mij nu geen realistische optie. Zonder extreme verbouwingskosten is laag temperatuur 
verwarming van mijn huis niet haalbaar. Hierbij denk ik aan: geluidsoverlast van warmtepompen, beperkte 
capaciteit elektriciteitsnet, hoge kosten warmtenet enz. 

Aardgasvrij is totale flauwekul. Uitgebreid bewezen. 

aardgasvrij is voor de gewone man onbetaalbaar 

Aardgasvrij is voor mijn woning zeer kostbaar 

aardgasvrij is zogenaamd de heilige graal, maar als je electriciteit met aardgas maakt, maakt het dus allemaal 
niets uit, hoe meer ik weet, hoe meer ik twijfel 

Aardgasvrij maken is mogelijk bijv. met een warmtepomp. Echter dan dient de verwarmingsinstallatie daartoe 
wel geschikt te zijn (LTV-systeem). Dat is momenteel niet zo, en dat ga ik zonder aanzienlijke subsidie ook niet 
doen. De aanpassingskosten zijn gewoon te hoog, waardoor de terugverdientijd nog veel te lang is. 

Aardgasvrij maken is niet duurzaam en ook niet financieel aantrekkelijk. Warmtepompen zijn een fiasco en 
zonnepanelen zijn zwaar giftig. STOP HIERMEE! 

Aardgasvrij maken is nu niet realistisch voor mijn huis. Zou hooguit met stadsverwarming kunnen. 

Aardwarmte pomp 

Afgezien van het feit dat het onzinnig is om aardgasvrij te willen worden (de ons omringende landen gaan 
juist over op het relatief schone aardgas), is het voor oude huizen van voor 1900 praktisch onmogelijk en 
onbetaalbaar om deze middels een warmtepomp of elektrisch te verwarmen. Er is geen ruimte voor deze 
installaties en de kosten zijn onevenredig groot. Voor nieuwbouw een prima idee, oude binnensteden lekker 
aan het aardgas houden. Besparen en zoveel mogelijk isoleren prima maar van het gas af? Ik doe er niet aan 
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mee. 

afhankelijk kosten en plannen VvE 

afhankelijk van de VVE, dit geldt ook voor vorige antwoorden 

afhankelijk van mjop van grote vve 

Afwachten hoe maatregelen in het te vormen warmteplan er uit zien 

Alleen cv kethel voor bijwarmen 

Alleen een zinnige isolatie heeft zin om het aardgas verbruik terug te brengen. Van het gas af is WAANZIN. 

Alleen verwarming/heet water is nog op gas. Lijkt mij in onze buurt erg lastig om daar van af te stappen 
zonder onevenredig hoge kosten. 

alleen voor de centrale verwarming afhankelijk van aardgas 

Allemaal nog veel te vroeg voor mij. 

alles loopt nu aanvaardbaar 

Alles werkt prima. Waarom zou ik een hoop geld uot geven. 

Als aardgasvrij betekent dat ik over moet gaan op dure, niet-groene stroom, dan wacht ik liever nog even op 
nieuwe technieken en een verder verduurzaamde elektriciteitsvoorziening. 

Als bewoner van een appartement ben ik afhankelijk van de VvE. En als VvE-bestuur wachten wij rustig af wat 
de gemeente bedenkt voor ons deel van de stad. 

Als bewoner van een appartement/lid vve zijn wij afhankelijk van de andere leden van de vve v.w.b. het 
nemen van maatregelen en de financiele mogelijkheden van de vve. 

Als bij de buren nog sprake is van de overgang van bruinkool naar gas, dan vraag ik me soms af waar we mee 
bezig zijn. 

als de c.v. ketel kapot gaat, of het gasfornuis... dan gaan we deze gasvrij vervangen 

Als de CV ketel vervangen moet worden ga ik nadenken over een warmtepomp 

Als duurzaamheid & eco-system expert houd ik mij internationaal en nationaal bezig met deze vraagstukken. 
In NL als lid van de Commissie Toekomst, internationaal als EU adviseur. Net als Maarten van Andel ben ik 
Transitie Scepticus (luister https://www.bnr.nl/player/audio/10172746/10427034). Beleidsmakers (incl 
wethouder Brandligt) ontbreekt het aan goed begrip van de realiteit. Het klimaat beleid is goed, maar van 
wordt het paard achter de wagen gespannen. 3 pilaren van het klimaatbeleid in NL zijn al ingestort : 1) Bio 
massa is niet duurzaam; 2) Waterstof bespaart geen CO2 (daarom terecht geen EU subsidie); 3) Zon & Wind 
zijn niet voldoende om klimaatdoelstellingen te halen. Het aardgasbeleid wordt de 4e pilaar die zal instorten. 
Wat wèl zin heeft is meer werk te doen aan de ENERGIE VRAAG zijd 

Als het doel is om CO2 te reduceren, dan is het m.i. veel beter om juist te investeren in het verminderen van 
het energieverbruik (door bijvoorbeeld isolatie), dan door te streven naar minder aardgas verbruiken. Aardas 
is relatief schoon in vergelijking met andere energiebronnen, dus tenzij het energienet 100% groen is heeft 
het geen zin om over te stappen op aardgas. 

als ik de bedragen hoor/lees die het kost is het niet realistisch, zeker niet nu de overheid zoveel kwijt is aan 
corona 

Als mede eigenaar van een appartementen complex zijn individuele acties niet zomaar mogelijk. 

Als onderdeel van een VVE ligt dat toch wat complexer. Zou daar assistentie van de gemeente of de TU 
kunnen gebruiken. 

als we de keuken gaan aanpassen dan gaan we zeker op elektrisch koken over. 

Als wij elektrisch gaan koken moet de elektrische installatie worden aangepast. Dat is nogal een ingreep. 

alternatieven zijn nog niet goed genoeg 

alternatieven zijn nog niet interessant qua prijs 

Alternatieven zijn veel te duur en nog niet vergenoeg ontwikkeld. Aardgas is bovendien relatief schoon. 

Andere opties dan gas zijn in de oude binnenstad niet duidelijk 

apartment en dus vve, er wordt overgesproken maar het is lastig zonder een voorzien vanuit de gemeente 
om aan de warmte te komen 

Appartement is veel moeilijker om aan te passen. Warmtepomp bv op balkon zijn de buren niet blij mee. 

Appartementencomplex gebruikt aardags voor verwarming en heet water. Afgelopen 12 jaar een verbruik 0 
voor verwarming. 

Behalve elektrisch koken zou alleen een warmtepomp nog een optie zijn. Vooralsnog vind ik die veel te duur 
om dat alleen te doen. Zou fijn als gemeente buurtinitiatieven in deze zou ondersteunen/faciliteren. 

belachelijk streven. Onbetaalbaar voor bewoners 

Ben 73... niet meer zo energiek wat dit betreft 
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Ben 74 jaar oud in 2050 zou ik 104 zijn als ik dan nog leef 

ben 76 en gezondheid middelmatig 

Ben afhankelijk van de VvE en in de binnenstad van Delft en het appartement complex kan vanwege 
stadgezicht niet veel doen 

Ben bezig geweest en ga nog verder met passieve maatregelen als isoleren. Spouwmuurisolatie levert te 
weinig rendement op wegens valspecie in spouw en te kleine spouwbreedte (bouwjaar 1971). 

ben bijna 86 

ben er gewoon nog niet mee bezig. De VVE is wel het onderzoeken naar zonnepanelen 

Ben goed bekend met energie transitie. Overstappen op gas in een huis uit 1918 is niet te doen. Zien het niet 
zitten om De ventilatie van een warmtepomp in de tuin of op het dak te plaatsen. 

Ben niet van plan om er in te investeren 

Ben ook afhankelijk wat er in het complex gedaan gaat worden. 

Ben tot de conclusie gekomen dat als het allemaal duurzamer moet je het best kunt inzetten op kernenergie. 
Zolang dit niet lukt vanwege gebrek aan draagvlak of om technische redenen ( afvalproblematiek) doen we er 
beter aan een langjarige gasdeal met bijv. Rusland af te sluiten. Dit is goedkoop en vrij schoon!!! 

Ben van gas voor koken overgegaan naar elektrisch (inductie) 

Bij bestaande huizen vind ik het een te grote investering, bij nieuwbouw vind ik het verplicht 

Bij de aankoop van de nieuwe keuken na aankoop van dit huis in 2020 heb ik geen gaskookplaat meer 
geinstalleerd maar inductie. De CV ketel was nog niet aan vervanging toe en het budget beperkt. 

Bij een appartementencomplex uit de jaren 70 is isoleren lastig, individueel maatregelen nemen beperkt. En 
alweer heeft de gemeente geen oog voor het feit dat er VvE’s bestaan. Die hebben een andere benadering en 
aanpak nodig dat particuliere woningen. Ze hebben nl specifieke problemen die niet gelden voor particuliere 
eigenaren. 

Bij het vernieuwen van de elektra is er al rekening gehouden met de overstap op inductie en met het plaatsen 
van zonnepanelen (mocht dit ooit toegestaan worden door de gemeente) 

Bij renovatie van Kamer en keuken heb ik buitenmuurwanden geïsoleerd evenals het dak van de keuken. 
Daarbij ben ik in de keuiken overgegaan van gas naar electra en heb nij vervanginng van ramen/kozijnen 
dubbel glas aangebracht en aan de voorkant "HR monumentelglas". 

Bij vervanging keuken overgeschakeld van gas naar inductie 

Binnen de Vereniging van Eigenaren is er een kleine club die zich hier mee bezig houdt. Ik wacht hun 
resultaten af. Het pand waar ik in woon is een Rijksmonument, Museumhof, en niet zo makkelijk aan te 
passen, richting duurzaam energiegebruik. 

blokverwarming steunt nog deels op bijverwarming via aardgas. Met Eteck moet worden nagedacht hoe dat 
te wijzigen; vooralsnog eerst bodemverwarming en koelingbronnen op -60 meter  weer aan de praat zien te 
krijgen; werken sinds 2002 nagenoeg niet; het wachten is op provinciale vergunningen voor boren twee 
nieuwe bronnen. volgens Eteck werkt provincie niet erg mee 

ca. 3 jaar geleden is de CV ketel vervangen, op dit moment heb ik niet de intentie om deze eerder te 
vervangen. Een (zonne)boiler vraagt meer ruimte dan hier beschikbaar in het CV hok. 

COllectieve aanpak levert meer op. Neem bijv. zonnepanelen. Nu doet men het individueel. Het aangezicht 
van de huizen/straten/wijken ziet er niet uit. Jammer. Eenheid is mooier, collectiviteit duurzamer en 
voordeliger. 

Daar waar mogelijk is mijn huis geïsoleerd 

dat is gebeurd bij de nieuwbouw 

De aardgasvrij doelstelling onderschrijf ik niet. ik denk dat dit de komende jaren nog aangepast gaat worden. 

De alternatieven zijn vele malen duurder en in mijn mening helemaal niet milieu vriendelijk. De techniek is er 
nog niet klaar voor. Aardgas is op dit moment en in de nabije toekomst het meest efficiënte alternatief. 

De cv ketel (gas0 is nog vrij nieuw; bi vervanging ervan lijkt me een goed moment 

De energie transitie is onrealistisch, onhaalbaar en onbetaalbaar voor 90% van de bevolking. 

De focus om aardgas te verlaten geeft geen ruimte meer voor alternatieven gasvormen. Ik denk wel eens na 
om zelfvoorzienend te worden door te kiezen voor waterstof. 

De Gemeente en Eneco heeft net nieuwe gasleidingen in onze straat gelegd. Ik vermoed dat onze wijk pas als 
laatste gaat volgen 

De gemeente komt niet over de brug met wat het alternatief voor aardgas moet zijn. Zo lang niet duidelijk is 
dat we niet afgescheept worden met een onnodig dure oplossing, verandert er helemaal niks. 

De gemeente moet eerst maar eens duidelijk maken wat voor nutsvoorziening er komt. Warm water, 
waterstof i.p.v. aardgas, biogas, etc. Alleen met elektriciteit is mijn huis niet te verwarmen. (ik heb b.v. geen 
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spouwmuren) 

De grote volgende stap is warmtepomp (met eventueel zonnepanelen). Maar die warmtepompen zijn nog zo 
duur en zo groot 

De huidige maatregelen voor verduurzaming zijn inefficiënt. Plus het kostenplaatje: we willen in de huis nog 
slechts een paar jaar wonen. 

De huishoudens aardgasvrij is een druppel in vergelijking met bedrijfsleven en overheden. Daar is de 1e 
grootste winst te behalen. Voor huishoudens is het financieel ingrijpend en mensen vinden het moeilijk om 
zelf te moeten beslissen! 

de investering voor waarmtepomp is te hoog, en ik heb te veel slechte ervaringen gehoord van mensen die 
het wel hebben 

De investeringen zijn enorm en niet rendabel. Bovendien is aardgas al relatief schoon en is er op andere 
fronten veel meer winst te behalen. 

De investeringen zijn nog onduidelijk 

De investeringen zijn te hoog om dit te doen. 

De kosten die we moeten maken zijn veel te hoog. Dat halen we er niet meer uit en we zijn over 30 jaar dood 
of verhuisd. 

De kosten wegen niet op tegen de noodzaak 

De kosten wegen niet op tegen de voordelen. En ook het gasvrij leven is niet gasvrij zolang we fossiel blijven 
stoken in Nederland. 

de kosten zijn mij momenteel veel te hoog 

De kosten zijn vreselijk hoog. En een warmtebron is voor ons huis uit ca. 1918 misschien ook niet toepasbaar. 

de meeste eigenaren (ik ook) denken in kleine stapjes en doen wat nodig is op het geeigende moment 

De overheid moet eerst maar eens een serieus alternatief ontwikkelen 

de plannen van de gemeente zijn nog te onduidelijk. Ik wil niet investeren in iets dat later door gemeentelijke 
besluiten overbodig of verkeerd blijkt 

de plannen van de overheid zijn en blijven vaag 

De suggestie dat ik er niet in geloof staat er niet bij 

De te kiezen antwoorden zijn vooringenomen. U gaat er al vanuit dat iedereen aardgasvrij wil zijn (heb NOG 
niks gedaan). Mijn antwoord staat er dus niet bij. 

de transitie is erg duur terwijl de technieken nog steeds ontwikkelen. Te vroeg overschakelen is een hele 
grote desinvestering. 

De vraagstelling is incorrect. Bijvoorbeeld "wel in verdiept, en bewust nog niets gedaan" is geen mogelijke 
keuze. Dat is van toepassing op mij. 

De VvE is aktief op dit gebied...er is een commissie groen/milieu gevormd 

De vve is zich aan het oriënteren 

De woning is aangesloten op stadsverwarming. Hier kan ik niets aan veranderen. 

De woning is een monument in een beschermd stadsgezicht. De mogelijkheden zijn daarom beperkt 

Deel van de maatregelen zijn genomen, namelijk het isoleren en tochtdicht maken van mijn huis, ook 
vloerverwarming op de begane grond. Nu nog het glas vervangen en de achterpui. Dan komen de PVT 
panelen. 

Denk dat het alleen goed kan als hele blok meedoet 

Denk niet dat de huidige oplossingen om gas te vervangen door andere energiebronnen schoner zijn 

deze zomer woning verbouwd, energiegegevens betreffen nog situatie voor verbouwing. Als ik geld heb ga ik 
verder met vernieuwen kozijnen met HR++ glas en misschien sedumdak 

Dit hangt er vanaf of de gemeente bereid is te luisteren naar de bewoners en niet de plannen voorleggen 
terwijl ze al hebben besloten. 

Dit is een grachtenpand. Zoiets vraagt nu enorme investeringen 

Dit is een kostbare zaak 

Dit is iets dat door de VVE moet worden gecoordineerd. We hebben een actieve VVE 

Dit loot via de VVE en di plannen heb ik bekeken 

Dit zal via de VVE moeten lopen. In mijn complex zijn 164 appartementen geconcentreerd. Moet dus 
collectief geregeld worden. 

Diverse maatregelen genomen 

diverse plannen al jaren met organisatie proberen op te zetten maar veel kastje/muur (o.a. gemeente) 

Documentaire gezien op tv maar nog niet overtuigd van het milieu-voordeel en kostenaspect 



61 
 

Druk met werken 

Een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de overheid: het initiatief voor het aanbieden van alternatieven 
voor aardgas is en blijft een taak van de overheid! 

Een geschikt alternatief voor aardgas weet ik niet. Een warmtepomp lijkt mij niet realistisch. Waterstof in de 
bestaande gasleiding? Stadswarmte uit industrie in de omgeving? 

Een huis in de binnenstad is naar mijn mening niet gasvrij te maken alleen met waterstof 

Een huis uit 1930 kan niet zomaar over op een warmtepomp 

Een hybridesysteem met een warmtepomp is een overweging 

Een optie die zou kunnen is elektrisch verwarmen, maar die prijzen zijn nog veels te  hoog om dit rendabel te 
laten zijn 

Een oud huis is zeeeeeer moeilijk gasvrij te verwarmen. Alleen rendabel bij nieuwbouw 

Een warmtepomp werkt in de praktijk meestal slecht, huis wordt nauwelijks meer geventileerd en maakt 
herrie, voorbeelden te over... 

Eerst isoleren, vloerverwarming om later misschien warmtepomp te nemen. Dit is afhankelijk van plan 
gemeente, als de wijk op stadsverwarming over gaat geen warmtepomp nodig 

eerst moeten de alternatieven voor waterstof verder ontwikkeld zijn. Ook moet de gemeente eerst 
duidelijkheid geven welke energiegroepen (aardwarmte/wind etc.) ze hoe willen winnen/ruilen etc. 

eigenlijk vind ik het belachelijk dat men zo gedwongen aardgas wil terugdringen 

electriciteit opwekken is met al zijn verlies niet mileuvriendelijker dan gas gebruik. 100% groene stroom is 
helaas niet haalbaar in Nederland. Van het gas af is sociaal naar groningers, maar niet beter voor het milieu 

Electrisch koken na verbouwen keuken 

Electrisch verarmen en boiler 

electrische CV 

Electrische verwarming en een boiler 

Elektriciteit loont momenteel niet,  1000 euro duurder dan gas op jaar basis. 

elektrisch koken en woning is al redelijk geisoleerd 

elktrisch koken en zonneboiler geinstalleerd 

energieconsumptie is het probleem, niet specifiek aardgas; je dwingt met deze keuzes om "mee te doen", 
terwijl de oplossing elders ligt. Symboolpolitiek om je gutmensch te voelen. 

Enkele jaren geleden een HR ketel op gas aangeschaft en nog geen plannen om deze te vervangen. 

enkele mensen in de straat zijn er mee bezig geweest ,ik moet eens informeren 

Er hangt een prijskaartje aan 

Er is geen gas in de Harnaschpolder 

Er is geen rendabel alternatief voor het marginale gebruik. Investeringen in het fossiel vrij maken van 
elektriciteit en industrie zijn vele malen rendabeler 

Er is nog geen goed alternatief 

Er is nog geen goed alternatief voor het soort wijk waarin ik woon. Ik hoop dat er de komende jaren nieuwe 
innovaties komen die goed werken. 

Er is nog geen reëel alternatief 

Er is nog zoveel onduidelijkheid en vooral hoge kosten voor huiseigenaren 

Er is vooralsnog voor verwarming geen economisch alternatief 

Er ontbreekt een categorie: ik heb me erin verdiept en zie niets in de huidige mogelijkheden. 

Er past in ons huis 86 m2 geen warmtepomp 

Er wordt te weinig gerealiseerd dat elektriciteit ook een andere bron van energie verlangt, te weinig mensen 
zijn op de hoogte van het gebruik van zeldzame aardmetalen zoals die gebruikt worden in zonnepanelen bijv. 

er zijn al maatregelen genomen 

Er zijn geen betaalbare opties voor mij beschikbaar 

er zijn nog weinig alternatieven die betaalbaar zijn 

Er zijn wel opties maar ons huis is van 1926 dus niet alles kan. We kijken wat de beste oplossing kan zijn. 

er zit een grens aan wat je kunt met een oud huis. 

Er zitten nogal wat haken en ogen aan “gasvrij”. De infrastructuur is er nog helemaal niet en de 
gezondheidsrisico’s van inductie van hoogspanning in woonwijken wordt niet onderkend. 

Eventueel warmte pomp, isolerend glas en zonnepanelen 

Financiele gevolgen te groot 

Fornuis en CV zijn nog niet aan vervanging toe 
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Ga niet van gas af voor er een betaalbaar en goed compact systeem is voor cv en warm water in de douche 

ga t.z.t. electrisch verwarmen middels stralingswarmte 

gaan volgend jaar elektrisch koken, maar de cv blijft nog wel even op aardgas, want een elektrisch is niet te 
betalen en warmtepompen zijn hier niet aangelegt 

Gaat het vrijwillig nooit doen 

Gas verbruik is sowieso laag ivm elektrisch koken; gasvrij geen prioriteit. Andere duurzame maatregelen 
leveren meer op 

Gebruik zeer weinig gas en alle initiatieven kosten meer dan de terugverdientijd. 

Geen financiën 

Geen gas 

geen geld 

Geen noodzaak 

Geen plaats voor een warmte pomp, in Duitsland krijg je subsidie om op gas over te gaan: wij blijven op t gas. 

geen ruimte voor technische installaties, ik raak ook mijn onafhankelijkheid kwijt. 

Gekeken naar enkele mogelijkheden. Teveel gedoe en zo belangrijk vind ik mij minuscule co2 bijdrage niet. 

Gekeken naar mogelijkheden voor zonneboiler of warmtepomp 

gekeken naar mogelijkheid zonnepanelen (vlgs leveranciers niet mogelijk/rendabel ivm klein/ongunstig 
formaat dak) en warmtepomp (te duur) 

gekeken wat de opties zijn voor een jaren 30 woning met nu hoge temperatuur CV 

geld gebrek en tegenwerking van de vve 

gelet op leeftijd geen ambities op dit terreim 

Geloof niet in warmtepompen, wel in waterstof vanwege het kunnen gebruiken van bestaande 
infrastructuur, en beperkte kosten voor bewoners. 

gemeente werkt niet mee, dus moet eerst verhuizen 

gewoon niet. 

Gezien bouw van de woning (ouderdom) is deze niet geschikt voor lage temperatuurverwarming 
(vloerverwarming): houten constructievloeren 

Gezien de complexe constructie van ons appartementengebouw lijkt het vervangen van aardgas door 
bijvoorbeeld waterstof een beter optie. 

gezien de leeftijd van mijn echtgenote en mij (77-80), willen wij geen haast maken 

Gezien mijn leeftijd en conditie ben ik geen grote projecten  van plan 

Groot flatgebouw. Ben afhankelijk van vve 

Hangt af van onze VVE; ik heb maar 1/96e mening 

Hangt ook af van landelijke en/of gemeentelijke initiatieven! We moeten nou niet op elkaar gaan zitten 
wachten! 

Harnaschpolder 

heb gaskooktoestel vervangen door inductie 

Heb ik toch geen invloed op 

heb me er zeer in verdiept, maar vind het een beperkte oplossing waarvan de effecten tamelijk minimaal zijn 
t.o.v. het totale energieverbruik in Nederland 

heb nog geen idee wat het alternatief zal/kan zijn 

hebben zonnepanelen geplaast en zijnover gestapt opinductie koken. 

Helaas is het huis uit 1900 erg complex om te isoleren... (monument; zeer smal, dus lastig van binnenuit; 16 
grote kierende schuiframen...). 

Helaas veel te dure stadsverwarming 

Het aardgasverbruik is laag (afgelopen jaar 784 m3). Het is een oud huis en zo goed mogelijk geïsoleerd. Het 
enige is een nieuwe CV ketel. Verder is in een oud huis (1918) nauwelijks iets te bedenken. Ook zonnepanelen 
verdienen zich denk ik nog niet terug. s 

Het aardgasvrij maken is gewoon een idioot plan. 

Het afgelopen jaar heb ik zonnepanelen geplaatst; tevens heb ik de vloer vanuit de kruipruimte laten isoleren. 
Ook wilde ik dit jaar de spouwmuren extra laten isoleren; bij 2x onderzoek door deskundigen bleek er veel 
bouwpuin aanwezig te zijn. Nu heb ik nog geen vochtdoorslag. Bij isoleren van de spouwmuren moet dat 
bouwpuin eerst tegen hoge kosten verwijderd worden; hierdoor is extra isoleren van de spouwmuren 
financieel absoluut niet aantrekkelijk. 

het alternatief is bijzonder duur en een warmtepomp maakt veel herrie, niet fijn voor de buren 
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Het complex heeft in 2015 nieuwe gasketels gekregen. Er is geen draagvlak bij de bewoners om peperdure 
investeringen te doen. 

Het dient mijn tijd wel uit 

Het doel lijkt mij niet aardgasloos maar CO2 reductie. 

Het hangt af van de mogelijkheden die de energietransitie biedt, op korte en middellange termijn. Bv het 
gasnet blijft liggen voor een evt  gasmix die geen CO2 produceert 

Het hangt er sterk van af of aardgas vervangen kan worden door waterstof of dat we over moeten schakelen 
naar o.m. elektrisch 

Het huis is lastig aardgas vrij te maken, door hoekwoning, en jaren 50 bouw en details 

Het huis waarin ik woon is een rijksmonument. Zonnepanelen of dubbel glas zijn dus niet mogelijk en daarom 
blijft gas noodzakelijk. 

Het is (op dit moment) onzinnig want andere bronnen zijn niet toereikend. 

Het is aan de VvE, ik zit in de werkgroep maar wonen in een Rijksmonument maakt het heel moeilijk! 

het is allemaal nog te onduidelijk wat de beste keus voor de toekomst is en wat er voor betaalbare 
mogelijkheden zijn 

Het is een bizarre investering die we niet terugverdienen en mensen snappen niet dat de technologie nog 
lang niet ver genoeg is. Eerst moet er grootschalige opslag van wind- en zonne-energie mogelijk zijn. Burger 
initiatief is prachtig, ik doe er graag aan mee, maar het is kleinschalig. 

Het is een mooi streven, wat er gaat gebeuren is nog niet duidelijk waterstof? elektrisch? eerst maar een 
duidelijk en financieel goed haalbaar plan op tafel voor oudere woningen. 

het is een onzinnige doelstelling die NIET bijdraagt aan een betere wereld 

Het is een probleerm dat je merkt dat het bedrijfsleven er nog niet klaar voor is. 

Het is financieël niet haalbaar 

Het is geldklopperij, ik ben niet van plan er geld in te investeren. Dat gebruik ik liever voor leuke 
vrijetijdsbesteding. 

Het is grote onzin om van het aardgas af te gaan, terwijl landen om ons heen juist overgaan op aardgas 
omdat het zo schoon is! 

Het is lastig om nu al te weten hoe zaken op dit terrein zich ontwikkelen. Ik hoor ook allerlei tegenstrijdige 
visies. Ik heb ook iets gelezen over het warmtenet en vraag me af of onze wijk Buitenhof daarop kan worden 
aangesloten, ook voor de eengezinswoningen. 

Het is mij nog onduidelijk waarom de doelstelling is gesteld en wat we ermee willen bereiken. Het komt over 
als politieke keuze terwijl buurlanden juist op aardgas overschakelen. 

Het is niet rendabel en het kost mij meer geld 

Het is niet te betalen in een bestaande woning 

Het is nogal ingewikkeld bij een rijksmonument met een VVE 

HEt is nogal ingewikkeld. De loodgieter gaf aan dat iedereen maar op warmte... kan overstappen. Kan het 
electriciteitsnet helemaal niet aan. Flink bedrag daarnaast. Enn ik kook elektrisch. De vragen hiervoor houden 
daar geen rekening mee 

Het is onhaalbaar, onbetaalbaar, logistiek onmogelijk, kortom een krankzinnig plan, België gaat 4 gascentrale 
bouwen omdat er nog voor 5 eeuwen gas beschikbaar is. 

Het is onrealistisch en milieu onvriendelijk om van het gas af te gaan. Gas is heel efficiënt om een huis te 
verwarmen. In Duitsland wordt het nu als een tussenoplossing gezien. Ik denk dat het te vroeg is om voor 
2050 zonder gas te kunnen.5 

Het is onze verwachting dat we binnen 10 jaar gaan verhuizen en zijn dan op zoek naar een woning die 
energieneutraal is of te maken is 

Het is op dit moment te duur om aardgasvrij te worden. Daarnaast heb ik twijfels bij het daadwerkelijke 
voordeel op het milieu van aardgasvrij worden, gezien de alternatieven en de manier waarop stroom 
geproduceerd wordt. 

Het is te kostbaar en het verdient zich voorlopig nog niet terug. We hebben diverse maatregelen genomen 
om zo energiezuinig mogelijk te zijn maar om van het gas af te gaan is nu niet aan de orde 

Het is technisch nog niet haalbaar om onze beeldbepalende woning uit ca. 1900 betaalbaar op een andere 
manier te verwarmen dan met aardgas. 

Het is voor mij nog onduidelijk wat de beste alternatieven zijn. 

Het is zeer onduidelijk vanuit de overheid wat en wanneer er iets van  de burger verwacht wordt. Verde r zijn 
de subsidie regelingen niet helder. 

Het juiste antwoord, ik wil niet van het gas af staar er NIET bij!!!!!!! 
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Het leeft niet erg, wil huis ook op korte termijn verkopen 

Het lijkt me dat het eerst van hogerhand goed uitgewerkt moet worden en betaalbaar moet worden, wil men 
hier zelf serieus mee aan de slag gaan. 

Het lijkt mij een hele klus. 

Het overgrote deel van evt. aanpassingen appartementencomplex/huis lopen via VvE 

Het plaatsen van een warmtepomp kost veel ruimte, die er eigenlijk niet is in de huidige indeling van ons 
jaren 30 huis. De buitenunit van een luchtwarmtepomp levert ook nog eens geluidsoverlast op, zo dicht als 
onze huizen en tuinen op elkaar staan. Er moet een beter alternatief komen, wellicht een collectieve 
oplossing. 

Het voorop lopen met aardgasvrij vergt dat huizen goed zijn geisoleerd én dat alternatieve warmtebronnen 
beschikbaar zijn. Voor de meeste wijken zijn er nu nog geen alternatieve warmtebronnen, voor sommige 
wijken wordt dat lastig om te realiseren. Bovendien vergt voorop lopen in aardgasvrij hoge investeringen en 
Delft heeft geen financiele ruimte om de bewoners voor zover zij zelf niet over voldoende middelen 
beschikken voldoende te ondersteunen. Bovendien verwacht ik dat de kosten die voor warmte via een 
warmtenet in rekening gebracht gaan worden fors zullen zijn door de monopolie positie van verhuurder en 
warmteprovider. Ook nu moet voor warmte via een warmtenet veel meer worden betaald dan voor warmte 
dmv aardgas en cv. 

Het zal mijn  tijd wel duren. 

Het zou goed zijn om TU noord op aardwarmte net TU aan te sluiten 

hier geen alternativ mogelijk, warmtepomp kan alleen op het dak en dit is te veel herrie. 

hier is alles lastig. De gemeente geeft geen vergunning om zonnepanelen op ons dak te plaatsen (zichtbaar op 
20 m2 openbaar grondgebied). Het huis is niet geschikt voor een warmtepomp. Wij zijn afhankelijk van bijv 
waterstof via de gasleiding, dus van externe besluiten 

Hitte golven zomer vereist koeling, warmte is geen probleem met groener gas. Stadsverwarming is weinig 
waard, koeling is vernieuwend en waardevol. 

Hoge kosten niet eenvoudig terugverdienen en onzekerheid over plannen overheid 

Huidige plannen zijn onzinnig. Ik wacht opmwaterstof of kernenergie 

Huis aan het isoleren, DUCO ECO-box aangeschaft met zonnecollector voor warm-tapwater 

Huis is gebouwd zonder gasaansluiting. Bevalt fantastisch goed. 

Huis is geisoleerd, dubbel glas en zonnepanelen. Aardgasvrij is waanzin ! 

Huis uit 1920 is lastig aardgasvrij te maken. 

Huis uit 1920, steensmuren, kan financieel voorlopig absoluut niet uit. Zonnepanelen dekken wel al volledig 
elektriciteitsverbruik. 

Huis van 1970 op dit moment niet geschikt voor warmtepomp, dak ongunstig voor zonnepanelen 

Huis van die leeftijd is vrijmaken te kostbaar 

Huurwonibg 

Hybride warmtepomp geinstalleerd 

ik ben afhankelijk van de VvE 

ik ben al redelijk opleeftijd; ik ga geen grote investeringen meer doen. 

Ik ben bezig het gasverbruik te verminderen door extra isolatie. Ik wil nagaan of met de huidige cv-ketel het 
huis met een watertemperatuur van 55 graden te verwarmen is. Binnen enkele jaren zullen we de oude 
houten vloer vervangen en isoleren of combineren met vloerverwarming. 

ik ben bezig met isoleren, maar door de drukte laten de bedrijven waarmee ik had afgesproken het even 
afweten. Alleen de dubbel glas actie en een dakje van een dakkapel is tot nu toe gelukt. In de pijplijn zit dus 
nog de complete dakisolatie inlusief de dakkapellen en de vloer van mijn loggia 

Ik ben bijna 74 en heb niet de indruk, dat er tijdens mijn leven nog veel zal veranderen. 

ik ben deelnemer aan het Burgerplatform Energiestransitie 

Ik ben er tegen om van het gas af te gaan 

Ik ben er voor mijn werk mee bezig, dus ik ken de opties, voor- en nadelen. 

Ik ben het er niet mee eens, aardgas is schoon en milieuvriendelijk 

ik ben het oneens met aardgasvrij (wacht op waterstof) en woon bovendien in een oude wijk waar vorige 
maand de gasleidingen vernieuwd zijn!!! 

Ik ben hier fel op tegen. 

Ik ben lid van een VVE als appartementseigenaar 

Ik ben naar zonnepanelen aan het kijken. Wel ingewikkeld met dat Salderen. 
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Ik ben nog niet overtuigd dat (aard)gasloos de beste oplossing is voor mijn huis uit 1932 

Ik ben op de hoogte van de voornemens van gemeenten en wil ook wel wat gaan doen, maar moet nog een 
plan maken. Ik woon in een jaren '30 huis en wil ook de afweging maken of het financieel nog interessant is 
alle investeringen te doen. Versus een nieuwbouwappartement dat al energieneutraal en aardgasvrij is ... 
(maar ook niet te betalen). 

Ik ben op inductie gaan koken, om gasverbruik te verminderen. Voor de overige opties ben ik afhankelijk van 
wat monumenten zorg toestaat in onze wijk (Agnetapark) 

Ik ben over gegaan op inductiekoken 

Ik ben pas van plan maatregelen te nemen als er op grote schaal kernenergie of waterstof energie komt 

Ik ben van plan een warmtepomp te plaatsen maar moet hiervoor eerst ruimte maken en sparen. 

Ik ben voor vervanging van aardgas door waterstof 

Ik besef dat er iets moet gebeuren en dat ik zelf stappen moet zetten, maar ik weet niet hoe en wat. Ik wil 
aan de hand genomen worden (letterlijk) door de gemeente: dit is het plan in uw wijk en daarvoor is dit en 
dat nodig gezien uw woning en de mogelijkheden, en wij gaan dat voor u regelen. Ik heb nu het gevoel dat ik 
in het diepe word gegooid: ik moet het allemaal zelf uitzoeken: wat het beste is in mijn situatie en wie ik 
daarvoor moet inschakelen. Ik heb er geen verstand van en ben bang dat ik overgeleverd word aan firma's die 
er een slaatje uit proberen te slaan. Als de overheid/gemeente de ambities waar wil maken, moeten ze de 
gemiddelde burger maximaal faciliteren. 

ik blij gaarne bij aardgas 

Ik denk aardgas en cv ketels één van de meest efficiënte methodes is om huizen te verwarmen. 
Warmtepompen zullen in de praktijk meer co2 uitstoten omdat de duurzame stroom niet beschikbaar is als 
het koud is (donker, weinig wind). Dan blijft centraal gas stoken om stroom op te wekken minder efficiënt 
dan een cv ketel... 

Ik denk dat aardgas voorlopig vanuit CO2 besparingsoogpunt in combibatie met betaalbaarheid het beste 
scoort van alle mogelije warmte voorzieningen. Ik denk dat in de verdere toekomst, tussen 2030 en 2050 er 
door de opwek van groen gas, synthetisch aardgas of waterstof, er varianten komen die ook betaalbaar zijn 
en beter scoren op CO2. Ik wil graag dat Delft wacht tot er betere betaalbare varianten beschikbaar zijn. 
Warmtenetten op basis van geothermie of restwarmte zijn zonder subsidie veel duurder dan op basis van gas. 
Gasnetten nu weghalen is kapitaalvernietiging wanneer de leidingen in de toekomst gebruikt kunnen worden 
voor CO2 vrije gassen. 

Ik denk dat het een stom idee is om te focussen op aardgasvrij. Laten we eerst eens kijken of we van kolen en 
aardolie af kunnen komen. Daar is veel meer winst te halen. 

Ik denk dat het heel duur is en ik heb daar geen geld voor. 

Ik denk dat het verstandig is dat dit zoveel mogelijk gezamenlijk per wijk of straat onder regie van de 
gemeente wordt aan gepakt en ga er ook vanuit dat dit gebeurt. Daar wacht ik op. 

Ik denk dat verder isoleren nauwelijks mogelijk is. Dus warmtepomp sec is niet realistisch. 

Ik doorloop een 4 staps aanpak. 1) isolatie (gereed), 2) pv ( incl warmtepomp behoefte, gereed) 3) ventilatie 
met wtw (plan voorjaar 2021) 4) warmtepomp en electrisch koken ( zomer. 2021) 

Ik ga het ook niet doen. Aardgas is een zeer schone brandstof en de infrastructuur ligt er al. Bizar om dat te 
slopen. 

Ik ga hier niets aan doen - waarom staat dat antwoord er niet bij? 

ik ga mijn woning niet aardgasvrij maken. 

Ik ga niet van het aardgas omdat ik het er niet mee eens ben pak eerst de groot vervuiler en bedrijven aan 

Ik ga ook niets doen omdat ik het aardgas een schone grondstof vind. Daarnaast betalen we mee aan de 
pijpleidingen vanuit Rusland voor aardgas. Ik vind dat we door aardgasvrij plannen teveel elektriciteit gaan 
gebruiken. Ja en wat voor milieugevolgen heeft dat weer. 

Ik ga verhuizen 

Ik ga verhuizen naar een nieuwere woning waar aardgasvrij naar verwachting eenvoudiger is te realiseren 

Ik ga verhuizen naar Rijswijk 

Ik ga zelf niets doen. De kosten zijn te hoog, zeker bovenop de hoge gemeentelijke kosten in Delft. 

Ik gebruik al heel weinig gas. Alle andere methodes zijn kostbaar en moeilijk in te passen in een appartement. 

Ik gebruik erg weinig energie Voor mij is het totaal niet rendabel 

ik gebruik vrij weinig gas 

ik gebruik zelf geen gas, maar de blokverwarming is wel aangesloten op gas. 

Ik geloof er niet in 

Ik geloof eventueel in aardgasvrij, maar niet in gasvrij. Ik wil eerst de waterstofgasproduktie afwachten. Of 
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elektrisch verwarmen met atoomcentrales. 

Ik had net een nieuwe cv-ketel gekocht toen dat hele aardgasvrij-gedoe begon, dus voor mij is dit geen 
realistisch gegeven 

Ik heb 6 jaar geleden al zonnepanelen aangeschaft en kook de laatste 4 jaar elektrisch. Een warmtepomp 
stond ook op mijn wensenlijstje, maar lijkt niet rendabel. Mijn huis is uit 1908 en haalt het ondanks veel 
isolatiemaatregelen niet bij de isolatiewaarden van moderne huizen. Met een koude winter zou het huis 
onaangenaam koud zijn. We zoeken dus naar andere mogelijkheden. 

Ik heb al zonnepanelen, maar in dit oude huis kan nooit alles electrisch. Warmtepomp lukt niet qua ruimte. 
Dus gas is de enige optie, waterstofgas wellicht? Hoop ik. 

Ik heb als VvE-bestuurslid de 3 voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente Delft over een eventueel aan te 
leggen warmtenet bijgewoond. Daarnaast 2 bijeenkomsten van het VvE-platform Voorhof-Buitenhof over 
deze zaak bijgewoond. Afgezien van de onmogelijkheid om het appartementengebouw aan te sluiten op een 
eventueel warmtenet zullen de kosten om het gebouw effectief te isoleren tot A-label ("oude" label) zeer 
hoog zijn ("miljoenen"). Zonder effectieve subsidies zal verdere uitgebreide isolatie niet van de grond komen. 
)n gesloten op het warmtenet 

Ik heb begrepen dat het nog lastig is voor ons type huis 

ik heb de gaskookplaat vervangen door een inductiekookplaat, maar heb nog wel een gas gestookte cv ketel 

Ik heb de VvE gevraagd naar zonnepanelen maar dat vonden ze allemaal moeilijk helaas. Verder als student 
zie ik zelf nu nog niet de mogelijkheid om aanpassingen te doen los van mijn VvE. 

ik heb een 3 jaar oude verwarmingsketel, op gas 

Ik heb een elektrische kookplaat en zonnepanelen aangeschaft. Warmtebron is veel te duur. Gezien mijn 
leeftijd niet rendabel. Begin er dus ook niet aan. 

Ik heb een heel oud huis, ik denk niet dat een warmtepomp realistisch is. Wellicht warmtenet. 

Ik heb een meer dan 100 jaar oud huis dat niet goed (of heel duur) te isoleren is. Dus van het gas af ziet er 
voormij vooral heel kostbaar uit en dat kan ik niet betalen. 

Ik heb een mix van gas en elektrische kachels. Mijn gasverbruik is behoorlijk laag. Ik stook  zo zuinig mogelijk. 

Ik heb een monumentaal pand. Voor bijvoorbeeld overschakelen naar een warmtepomp zijn 
isolatiemaatregelen nodig die niet zijn toegestaan en/of slecht zijn voor de constructie. Doordat mijn huis op 
een centraal en beeldbepalend punt staat zijn zonnepanelen ook niet toegestaan. Het is dus wachten op 
aanpassing van de regels en/of de mogelijkheid om bijvoorbeeld op een waterstofnet aangesloten te worden. 

Ik heb een nieuwbouw huis dus op korte termijn geen aanpassingen nodig. 

Ik heb een nieuwbouwwoning uit 2011. Aardgasvrij maken van bestaande woningen is complete onzin. Er zijn 
veel doelmatigere acties voor de klimaatproblematiek. 

Ik heb gekeken naar de mogelijkheid en de voordelen van een warmtepomp en orienteer me op electrisch 
gaan koken. 

ik heb gekeken wat het kost als ik mijn hr-cvketel vervang voor een warmtepomp installatie, die kosten zijn 
gigantisch ook omdat je dan de radiatoren moet vervangen. bovendien is het waarschijnlijk aantrekkelijker 
om voor mijn appartementencomplex dit groot aan te pakken via de vve. maar verder dan kijken en wat van 
gedachten wisselen is het nog niet gekomen 

ik heb gewoon een nieuw cv ketel gekocht. Nederland aardgas vrij maken is onrealistisch en onzin. en ook 
niet nodig. 

Ik heb me er in verdiept en dit is de komende 10 jaar niet realistisch, dus doe ik nu niets. 

Ik heb me er in verdiept, en besloten dat het voor mijn huis uit 1900 een zeer dure grap gaat worden die ik 
qua investering er niet uit ga halen, dus ik begin er niet aan 

Ik heb me er zeker in verdiept en vanwege de beperkingen in de mogelijkheden alleen gedaan wat 
kan/realistisch is 

Ik heb me er zeker in verdiept en zie geen mogelijkheden gezien de leeftijd van mijn woning. Verder heb ik 
moeite met de beslissing, aangezien ik in de ons omliggende (ten opzichte van Nederland vooruitlopende) 
landen aardgas juist als beter voor het milieu wordt aangemerkt. Enige tijd geleden, nog redelijk recent, heb 
ik mee gedaan aan de energiebattle waar ook juist werd geadviseerd meer met gas en minder met 
elektriciteit te doen. Ik vind dat als deze keuze daadwerkelijk wordt doorgezet er van de inwoners / burgers 
onevenredig veel wordt gevraagd (in investeringen, aanpassingen, energie, tijd e.d.) 

Ik heb me verdiept maar niets gedaan omdat ik niet tevreden ben over de resultaten die we zouden gaan 
halen. Dus het woordje "nog" moet wat mij betreft uit het antwoord om het op mij van toepassing te laten 
zijn 

Ik heb met diverse aanbieders van bv warmtepompen of electrische cv-installaties (ook in Duitsland dat 
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voorop loopt) gesproken en die raden alles om technische redenen af. 

Ik heb mij al georienteerd, maar wil beslist geen lawaaierige waterpomp. Stadsverwarming zou ik prima 
vinden. 

Ik heb mijn huis naar level C opgekrikt, goed voor een huis uit 1931. Ik ben n afwachtende op de methode 
voor mijn wijk om over te kunnen gaan op aardgasvrij, daar dit individueel niet uit te voeren is. 

ik heb nog een combi ketel nodig voor extra power bij koude dagen. Daarnaast is het tabwater en koken nog 
via gas. elecktisch fornuis en oven gezamenlijk vragen een dure aansluiting (1800 kosten) waardoor ik nog 
heb gekozen voor een fornuis met aardgas. 

Ik heb nu alleen nog een gaskachel, zoek naar ideeen om flexibel en eenvoudig daar ook over te schakelen op 
elektra. 

Ik heb nu het geld niet om in mijn huis te investeren. 

Ik heb ooit gekeken naar zonnepanelen, maar mijn dak zit aan de verkeerde kant (niet genoeg zon). 

Ik heb plannen om binnen 1 of 2 jaar te verhuizen dus dat maakt het lastiger. 

ik heb te maken met een VVE. 

Ik heb verhuis plannen 

Ik heb zonnepanelen op mijn dak geplaatst. 

ik heb zoveel mogelijk geisoleerd, vervolgstappen zijn onevenredig duur en we gaan binnenkort verhuizen 

ik hoop de het bestuur van de VVE met plannen en voorstellen komt 

Ik hoop het allemaal nog mee te maken, maar ik twijfel wel. 

ik hoor constant tegenstrijdige berichten dus ik weet niet wat te doen 

ik hou niet van koffiedik kijken 

Ik kan financieel niet zoveel investeren 

ik kook niet meer op aardgas. Alleen de CV ketel nog vervangen 

Ik kook sinds vier jaar een elektrisch. Een warmtepomp installeren is niet realistisch voor mij want daar heb ik 
gewoon de ruimte niet voor in mijn kleine appartement. 

Ik merk het wel als de 'aardgasvrij-Gestapo' voor de deur staat. Als ik word gedwongen dan moet het maar. 

Ik mis nog het realisme dat oudere woningen er niet op ontworpen zijn om aardgasvrij te kunnen leven. Ik 
vind het dan ook niet proportioneel om van die bewoners een investering te vragen. De maatregelen van 
overheid(incl gemeenten) is nu te vaak zo dat die wel doelstellingen heeft, maar de kosten en risico's voor 
grootste deel( zo niet volledig) afwentelt op de individuele huisbezitter. 

Ik mis voor mij,(alleenstaand) het aan de orde zijn, de aanspraak daarover, omdat ik niet goed weet waar te 
beginnen. Ook woon ik in de binnenstad en behoort het huis tot beschermd stadsgezicht, daardoor vrees ik 
de financiële kost. 

Ik moet nog een aantal stappen mbt verwarmen van mijn huis. Daardoor ben ik nog niet van het gas af en 
wacht ik met het vervangen van mijn gasfornuis naar een inductiefornuis. 

Ik streef naar zero energiegebruik zonder aardgas, heb energie uit windmolens en gekompenseerd biomassa 
maar het is voorlopig te kostbaar om helemaal aardgasvrij te zijn. 

Ik twijfel ernstig aan de aardgasvrij doelstellingen als dat betekent overschakelen naar electriciteit. 
Elektriciteit wordt opgewekt door aardgas, door pelletverbranding en nog erger, door Duitse bruinkool. 
Alternatief gebruik van het gasnet voor waterstof wordt nog niet serieus genomen. Huizen uit 1970 
aardgasvrij maken is onverantwoord duur. Daarvoor geldt m.i. maximaal isoleren en als er zinvolle en 
betaalbare alternatieven zijn pas van de schoonste fossiele brandstof afstappen. 

Ik twijfel over de aanschaf van een warmtepomp 

Ik verbruik nu nog maar zo'n 500 m3 aardgas voor mijn warmtevoorziening, maar wil uiteindelijk natuurlijk 
ook aardgas vrij worden 

Ik verhuis binnenkort 

Ik verhuis naar een gasvrij en energieneutraal huis 

Ik verwacht dat aardgasvrij maken van mijn woning zeer kostbaar is. Liever maak ik gebruik van duurzaam 
gas. 

Ik verwacht dat er de komende jaren meer alternatieven komen, dat opties worden verbeterd en goedkoper 
worden, zodat wie nu voorop loopt, straks wellicht 'ouderwets' is 

Ik verwacht niet dat in in 2050 nog in dit huis woon. 

Ik verwacht van de gemeente eerst meer concrete informatie over de bouwkundige ingrepen in mijn woning 
met de bijbehorende kosten om de woning geheel aardgasvrij te maken. Natuurlijk is 'Nederland aardgasvrij' 
een mooi streven, maar dat heeft voor mij te weinig aanknopingspunten. 
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ik vind aardgas vrije woningen niet een goede doelstelling. Eerst grote vervuilers aanpakken. bijvoorbeeld 
hoogovens, luchtvaart, steenkool, etc. Eerst G label naar D, daarna alle D labels naar A. 

Ik vind aardgasvrij niet duurzaam, elektriciteit kost ook brandstof die meer emissies naar lucht geven dan 
aardgas 

Ik vind aardgasvrij onzin terwijl het veel kost en het de vraag is of in een oud huis het leefcomfort hetzelfde 
blijft 

Ik vind dat nu nog informatie ontbreekt om de ambitie om vooruit te lopen te kunnen uitspreken. Indien het 
niet haalbaar is dan leidt zo’n ambitie tot stress en overhaaste en verkeerde beslissingen en hogere kosten. 
Mijn eigen situatie kan ik beoordelen voorzover het gaat om zoveel mogelijk energiebesparen en zelf 
opwekken. Daarom heb ik daar stappen in kunnen zetten. Voor de stap om fossielvrij te verwarmen 
ontbreekt nog zicht op een warmtebron. 

Ik vind de aardgas plannen niet realistisch, aangezien andere landen juist op aardgas zetten (Duitsland) 

Ik vind de alternatieven niet goed doordacht en versnipperd, niet eenduidig. Bovendien is het niet voor ieder 
huis, iedere buurt eenvoudig op te lossen. Moet er niet aan denken dat ik in mijn dichtbebouwde buurt straks 
in de zomer alleen maar gezoem van warmtepompen hoor in de tuin. Ik ben meer voor stadsverwarming via 
de bestaande kanalen. Bovendien kan ik de kosten van al die toch grootscheepse aanpassingen niet 1,2,3 
ophoesten. Eigenlijk snap ik het hele idee van  van het aardgas af niet. Duurzaamheid zit niet alleen in een 
huis, maar vooral ook in gedrag (ekectrische fietsen hebben ook stroom nodig, waar komt dat vandaan??). En 
alsof ekectrische autos minder het milieu belasten: als je er te veel van hebt werkt het ook niet: meer 
parkeerplaatsen, meer wegen bouwen en meer electriciteit nodig. 

Ik vind de alternatieven nu nog te kostbaar en slecht te realiseren. Zodra de alternatieven (en subsidies) 
aantrekkelijker zijn dan ben ik de eerste om het aan te schaffen. Ik wil hier dan zeker ook zelf in investeren. 
Voor mii heeft de CO2 uitstoot verlagen hoge prioriteit. 

Ik vind de snelle afbouw van aardgas op zijn minst een dubieuze keuze. 

ik vind een warmtepomp nog problematisch en ingrijpend. 

ik vind elektrisch koken maar niets en gebruik liever gas 

Ik vind het een onzinnig plan om delft aardgasvrij te maken 

Ik vind het heel lastig. 

Ik vind het het vaak tegenstrijdig wat ze erover zeggen 

ik vind het onzin 

Ik vind het vrij complex om aardgas vrij te woorden, hoop implicaties 

Ik vind Nederland aardgasvrij complete onzin. 

Ik wacht af of aardgasvrij definitief wordt 

Ik wacht af tot de plannen van de gemeente duidelijk zijn: komt er een aanpak per wijk of buurt en kan ik 
daarbij aansluiten of ben ik op mezelf aangewezen? 

Ik wacht af wat de opties zijn. 

Ik wacht af wat gemeentes en provincie doen en wil me daar bij aansluiten 

Ik wacht de regelingen en voorzieningen af die vanuit de Gemeente komen 

ik wacht de voorstellen van de gemeente af. wellicht komt er een energienet in onze wijk 

Ik wacht een wijkaanpak af. 

ik wacht eerst het gemeentelijk plan af en dan gaan we kijken als vve wat we nog kunnen doen. ons gebouw 
heeft A-status 

Ik wacht liever op de mogelijkheden van waterstofgas in de toekomst voor verwarming e.d. 

Ik wacht op de Gemeente Delft voor concrete plannen voordat ik zelf ga investeren 

Ik wacht op de gemeente. 

ik wacht op de VVE 

ik wacht op info vanuit de gemeente 

Ik wacht op mogelijkheden om als buurt van aardgas te gaan. Geothermie in TU wijk of andere bron 

Ik wacht op volwassen technologie 

Ik wacht op waterstof voor mijn woonhuismonument 

Ik wacht op waterstof voor warmte en warm water. Keuken wordt binnen 10 jaar elektrisch. 

Ik wacht op welke plannen er worden ontwikkeld en op nieuwste ontwikkelingen 

Ik wacht tot de WTV en de uitspraak over wanneer het warmtenet naar mijn woning komt 

Ik wacht wel tot alle kinderziektes eruit zijn en de prijzen lager 

ik wachte erst af wat er centraal komt, zoals wellicht stadsverwarming of subside op warmte pompen, of 
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waterstof 

Ik weet al wat ik moet investeren maar die is veel te hoog voor particuleren, warmtepompen maken 
bovendien teveel lawaai en betaalbare batterijen zijn er niet. Ik heb aandelen in windmolens en 
gekompenseerd biomassa. 

ik weet alleen dat het veel geld kost. de zonnepanelen die we vorig jaar op het dak hebben gelegd waren 
meer behapbaar qua kosten. 

Ik weet dat er initiatieven zijn, maar mijn woning is uit 1880 

Ik weet dat het moet, maar het is een behoorlijke klus. Daarom ben ik nog in het stadium plannen maken, 
i.p.v. actie. 

Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn 

Ik weet niet wat de ombouw naar aardgasvrij wonen voor mij betekent. Een kosten-baten analyse ? Wat 
moet, wat mag en wat mag niet? 

Ik weet niet welke maatregelen zinvol en uitvoerbaar zijn. 

Ik weet nog niet hoe ik optimaal gebruik kan maken van schone energie 

Ik weet nog niet wat de optimale oplossing is in mijn situatie 

Ik wens niet gedwongen te worden door linkse leegschedels van sp, pvda, gl en pvdd. Ik ga pas aardgasvrij als 
ik als alternatief stroom uit kern energie krijg en kan verwarmen en stoken op waterstof gas. 

Ik werk fulltime, ben eenouder en heb momenteel nog 2 studerende kinderen 

Ik wil dit graag doen binnen de vee 

Ik wil eerst een beter en duurzamer alternatief afwachten. Ik denk dat waterstof een beter alternatief is dan 
bv een warmtepomp 

Ik wil eerst weten welke infrastructuur er in mijn wijk komt: warmtenet?, duurzaam gas? 

Ik wil eerste de Delftse plannen voor de wijk inzien. Nog niets vernomen. Bovendien woon ik in een jaren 
dertig woning. Dergelijke huizen zijn moeilijker te verwarmen zonder CV ketel 

Ik wil elektrisch gaan koken maar de groepenkast zit vol... 

Ik wil graag de laatste stap doen (verwarmingsbron), maar wacht nog op definitieve keuze van Delft voor mijn 
wijk. 

ik wil graag in de toekomst maatregelen nemen 

Ik wil graag zonnepanelen en warmtepomp, maar investeringskosten zijn nog vrij hoog 

Ik wil niet elektrish koken en ook geen warmtepomp 

Ik wil niet helemaal aardgasvrij maar bv wel een warmtepomp als mijn ketel verouderd is 

Ik wil niet helemaal aardgasvrij worden maar meerder mogelijkheden kunnen gebruiken. 

Ik wil niet meedoen, de geboden oplossingen zijn kostbaar, en geen oplossing voor het klimaatprobleem. De 
klimaatlobby verdient eraan, wij betalen. 

Ik wil overstappen op elektrisch koken, voor het volledig gasvrijmaken moet ik eerst de steun van de VVE 
hebben. 

ik wil wel elektrisch koken, maar ik vind de cv vervangen nog niet kosteneffectief genoeg 

ik wil wel elektrisch koken, maar ik vind de cv vervangen nog niet kosteneffectief genoeg. Het isoleren van 
kamers doe ik als ik deze toch aanpak in groot onderhoud. 

Ik will van has over naar inductie koken. Men dat een warmte pomp voor mij financieel (nog) niet rendabel is. 

Ik woon in de binnenstad en moest alles opnieuw aanleggen. Echter was de investering te hoog om over te 
gaan op een warmtepomp. 

Ik woon in een gemeentemonument in de binnenstad. Ik verwacht geen stadswerwarming. Warmtepomp 
met buitenunit geeft teveel geluidsoverlast en vraagt buitenruimte. Uitwisselen met bodem of aardwarmte is 
misschien mogelijk. Misschien waterstof via aardgasnet? 

Ik woon in een huis van bouwjaar 1915. Mijn winst behaal ik met isolatie en het voorzichtig van gas af gaan 
via een nieuwe keuken. Maar dat zijn dingen waar ik niet zomaar even geld voor heb liggen. Ik denk dat er 
veel winst te behalen valt bij slimme oplossingen, maar de manier waarom er nu gedacht wordt is 
fundamenteel fout. Nul op de meter is vooral veel gebruik van zon in de zomer en toch stoken in de winter. 
Ikzelf kan kleine stapjes maken, maar gezien mijn investeringsbudget wordt neutraal nooit haalbaar. 

Ik woon in een jaren 30 huis. Om dat aan te passen, kost erg veel geld. Daarnaast kijk ik rustig rond voor een 
andere woning. 

Ik woon in een klein huis en ben niet vermogend, het is gewoonweg te duur. Warmtepompen maken teveel 
geluid voor het type woning waar ik nu woon, zeker 3 huizen verderop zou je dat ding nog horen dreunen. 

Ik woon in een nieuwbouw appartement (2006). Ik zou graag een warmtepomp plaatsen, mits betaalbaar. 



70 
 

Ik woon in een ouder pand in de binnenstad. Aanpassingen zijn moeilijk, praktisch niet haalbaar of kostbaar. 
Ik wacht op mogelijkheden om dit gezamenlijk en met (financiële) strun van de gemeente of rijksoverheid te 
doen. 

Ik woon in een rijks monument uit 1540. Valt niet veel mee te doen. 

Ik woon in een rijksmonument in de binnenstad. Mijn opties worden hierdoor beperkt. 

ik woon in een rijksmonument met heel dikke muren. Voor rijksmonumenten bestaan nog geen haalbare 
oplossingen. 

Ik woon in nieuwbouwwijk in de harnaschpolder huis zijn hier al aardgasvrij. 

ik woon pas net in dit huis, andere zaken hadden prioriteit qua verbouwing 

Ik zal er niet van afgaan zonder goed en betaalbaar alternatief 

Ik zie dit voor mijn woning voor de komende tijd niet als optie 

Ik zie door de bomen het bos niet. Lijkt mij onbegonnen werk in oude tussenwoning 

ik zie geen kans om mijn huis verder te isoleren, want met een stads-monument zijntoch nu toe al mijn 
initiatieven door de gemeente als ontoelaatbaar verklaard 

Ik zie graag initiatieven om het gasnetwerk te gebruiken voor andere brandstoffen zoals waterstof oid. en de 
gasketel hierop aan te passen. Oude huizen zijn veel moeilijker aan te passen, en het kost veel te veel geld. 

Ik zie het afschaffen van aardgas eerder politiek dan effectief. Het buitenland schakelt juist over naar aardgas 
als (tussen)oplossing. En wij hebben het gewoon al. 

Ik zie liever een andere oplossing, bijvoorbeeld waterstof of import van gas. En onze ketel en keuken zijn vrij 
recent. 

ik zie nog geen goede alternatieven 

Ik zie nog geen realistische optie 

Ik zie nog niet hoe ik mijn woning uit de jaren 20 vabn de vorige eeuw met elektriciteit betaalbaar kan 
verwarmen. Hoe zit het met verwarming via de restwarmte van het Rijnmondgebied waar ooit sprake van 
was? 

ik zie nog te weinig vooral technische ontwikkeling om me te beginnen druk te maken. 

ik zie toekomst in omschakelen naar waterstofgas 

Ik zie warmtepompen voorlopig zolang de stroom niet  groen is al verplaatsing van het probleem 

Ik zou graag aardgasvrij willen wonen maar vind het moeilijk om erachter te komen hoe ik dit aan kan pakken 

Ik zou graag een onafhankelijke website hebben waar alle informatie bij elkaar staat. Dit wil ik ook graag met 
alle mogelijke subsidies. 

Ik zou graag helemaal van aardgas af willen, ben al over gestapt op inductie koken 

Ik zou niet weten hoe ik ons huis uit 1900 aardgasvrij moet maken. Beperkte ruimte, oud gebouw, geen 
ruimte voor warmtepomp, etc 

Ik zou niet weten hoe warmtepompen, grote apparaten, bij het appartementengebouw geplaatst kunnen 
worden (ten koste van schaarse buitenruimte) 

Ik zou niet weten waar ik betrouwbare informatie kan vinden. Ook kosten zijn onduidelijk 

Ik zou onafhankelijke informatie willen en dan persoonlijk aan mij uitgelegd en verteld. 

In de binnenstad en ook bij andere oude woningen zonder spouwmuur is de aanleg een een warmtenet niet 
waarschijnlijk. Waterstof via de aardgasleiding is m.i. de beste oplossing. 

in de binnenstad van delft staan zeer oude monumenten, het is te ingrijpend om die aan te passen 

In Duitsland wordt aardgas juist gebruikt als tussenoplossing naar een duurzame toekomst. We moeten niet 
te snel van het gas af willen. 

In een appartementencomplex is het individueel niet te doen. VvE door Corona nog niet bijeen geweest 

in een groot gebouw is dit niet zo maar te doen! 

In een jaren 30 huis is verwarming aardgasvrij maken voor mij een te grote investering. 

In een jaren-30 woning is het heel moeilijk/kostbaar om aardgasvrij te worden. We wonen hier net en zijn 
druk om de woning beter te isoleren. De laatste stap van aardgasvrij komt wel als er een gemeentelijk 
wijkplan is. 

In een oude (boven)woning zoals de mijne zie ik nog geen realistische oplossing zonder op comfort en 
efficientie zwaar in te boeten. 

In een rijksmonument zijn heel wat beperking voor een aantal van deze aanpassingen. 

In flat benje mede afhankelijk vanandere, verder zetten we heel weinig verwarming aan 

inductie koken is gemakkelijke stap. warmtepomp e.d. ruimtebeslag lastig en prijstechnisch een te grote stap 

inductiekolen 
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Inductiekookplaat en ik de k na over warmtepomp. Nu nog niet rendabel 

info verzamelt 

initiatieven liggen bij VVE 

Inmiddels koken wij elektrisch, enkel de cv is nog via gas en warmwater voor de douche. In de keuken 
gebruiken wij n coocker 

investering waar geen geld voor is op dit moment. Verhuizen is goedkoper wss. 

Is veel te duur en daarom niet realistisch 

Is vooral financieel gedreven. Qua milieu ben ik het overigens wel eens met de doelstelling 

Isolatie held woonhuis en vloerverwarming bgg 

Isoleren lijkt me belangrijker dan aardgasvrij. 

ja 

Jaren 30 woning. Eerst andere zaken voordat een warmtepomp komt als dat al kan. 

Jaren 30 woningen aardgasvrij maken is onrealistisch 

Jullie kunnen de bewoners niet dwingen van het aardgas af te gaan zonder betaalbaar alternatief. Gratis 
aansluiten op warmtenet dus en compenseren voor gasketel. 

kapitaalvernietiging om het bestaande gasnetwerk proberen al ruim voor 2050 overbodig te maken 

karakteristiek huis uit 1918, kan weinig meer doen aan de bouwkundige kant. Kan nog PV maar warmtepomp 
met buitenkoeling vind ik geen goede optie (ruimte, geluid en ksoten) 

Koken met inductie. 

Koken op stroom op de planning 

koken van gas naar electra; installatie zonnepanelen spoedig 

kom uit de techniek en weet uit ervaring dat sommige plannen erg (lees: te) hard van stapel moeten met de 
nodige schade achteraf. 

Kook inductie 

Kost (zeer) veel geld dat er niet is 

Kostbare zaak terwijl in Duitsland men vanwege het milieu kuit op aardgas over gaat. 

Kosten en nut onduidelijk 

kosten wegen vooralsnog niet op tegen de baten 

Kosten zijn erg hoog en ik zie er geen voordelen in. 

Kosten zijn erg hoog. Oud pand 

Laat men eerst maar met goeie in de praktijk werkende ideeen komen 

lastig en kostbaar voor een woonboot eigenaar 

lastig, denk er nog over. 

lastige opgave: huis uit 1835, beeldbepalende voorgevel kan niet zomaar van goed isolerende ramen worden 
voorzien, massieve muren alleen te isoleren aan binnenzijde 

leeftijd 

Leeftijd! 

Lees er over 

Ligt in handen van het VvE bestuur. 

lijkt me veel te veel soesa. in 2050 ben ik er niet meer, dik over de 100 jaar worden lukt niet 

Lijkt mij veel te duur. 

Loopt via VVE 

Luchtverwarming zonder aardgas bestaat niet en kost erg veel geld 

maatregelen moeten in VVE-verband genomen worden. VVE heeft een werkgroep verduurzaming ingesteld. 

Maatregelen voor mijn huis (1923) zijn duur en ingewikkeld, dat maakt me er minder happig op. 

mede afhankelijk van de plannen van de VVE 

met een jaren '10 woning is het niet realistisch om dusdanig te isloren dat gasloos verwarmen technisch en 
financieel binnen het redelijke haalbaar is. Hierdoor nog geen actie ondernomen. 

Met een jong gezin hebben we geen geld over om nu grote maatregelen te nemen. Ook weet ik niet of 
aardgas nu zoveel beter is dan elektrisch, aangezien elektriciteit nog nirt ‘groen’ wordt opgewekt. 

Met mijn energieverbruik wordt het terugverdienen van deze investeringen een hele lange termijn, dus 
zolang er geen goedkopere alternatieven zijn vind ik het prima zo. 

met mijn gas verbruik van nog geen 250 m3 per jaar is niet veel te doen (goede isolatie en warme buren); het 
hele complex  van warmtepompen is niet wat het eerste te binnen schiet, stadsverwarming is ook niet 
optimaal 
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met name via de infrarood panelen als hoofdverwarming. All-electric dus 

Mijn appartement is 11 jaar oud dus volgens mij goed geïsoleerd zou wel zonnepanelen op gevel en dak 
willen 

Mijn CV-ketel moet vervangen worden. Ik onderzoek elektrisch stoken. 

mijn echtgenoot houdt zich ermee bezig houdt 

mijn huis is aardgasvrij maar de flat als geheel stookt nog aardgas voor de verwarming 

Mijn huis is een rijksmonument, ik kan geen dubbel glas of zonnepanelen aanbrengen 

Mijn huis is van 1930. Ik stuit bij alles wat ik wil doen op problemen. Dat werkt ontmoedigend. 

Mijn huis wordt aardgasvrij, omdat mijn apparaten18.5 jaar oud waren, en dus moest ik vernieuwen, keus 
was inductie. 

mijn jaarverbruik gas inclusief warm water is slechts 140m3, dus een elektrische boiler is voldoende. 

Mijn leeftijd, 85, staat het mij well toerusting aan te doen. 

Mijn verwarmingsinstallatie en gasfornuis zijn te kort geleden nieuw aangeschaft. 

Mijn woning is in 2015 gebouwd, aardgasvrij, uitstekend geisoleerd en ik heb zonnepanelen die meer 
opwekken dan dat ik gebruik 

Mijn woning uit 1885 is lastig te isoleren en maakt de keuze voor een warmtepomp niet logisch 

Misschien ga ik ooit wel verhuizen 

Misschien zijn we over enige jaren wel verhuisd 

Moet dan overgaan op elektra, waar ik geen goed gevoel bij heb. 

Monument uit 1890. Ingrepen zijn fors en complex. 

monumentenpand in binnenstad 

n. v. t. 

N.v.t. 

Na het plaatsen van elektrische vloerverwarming moeten we bijna volledig aardgas vrij zijn. 

Nederland loopt uit de Europese pas. Aardgas wordt in bv Duitsland gezien als milieuvriendelijke energie 
bron. Het aardgas hoeft niet uit Groningen te komen! 

Nee 

nee helaas 

Net een zuinige HR ketel geïnstalleerd dus die gaat nog wel 15 jaar mee! 

Net groot verbouwd, maar helemaal aardgas vrij is nu nog niet te betalen. Zeker niet met t gebrek aan 
zonnepanelen 

Net zonnepanelen geplaatst. 

Niet echt. 

Niet eerder dan nadat kernenergie substantieel bijdraagt, schakel ik over op alles elektrisch. 

Niet effectief om CO2 terug te dringen 

Niet nodig, want wacht op waterstofgas 

Niet realistisch 

Niet realistisch om van aardgas af te gaan 

Nieuwbouw Bonenwijk is aardgasvrij 

Nieuwbouw in de Coendersbuurt. Hier is geen gasaansluiting mogelijk. 

Nieuwbouw in Nieuw Delft 

Nieuwbouw van 2017 

nieuwbouw, huis is aardgasvrij opgeleverd 

Nog geen reden om me er in te verdiepen 

nog geen vertrouwen in dat aardwarmte op verantwoorde wijze geleverd kan worden 

Nog niet aan toe gekomen, vind het ook niet belangrijk genoeg. Daarnaast vind ik het een taak van de 
gemeente/energiebedrijven om dit te promoten, te sturen en te faciliteren 

Nog niet alle maatregelen zijn bewezen beter of goedkoper! Ik wacht liever innovaties ipv voorop te lopen 

Noodzaak is er nog niet. Lage energiekosten 

Nu aardgasvrij maken op individuele schaal is niet zinvol. Betekent hoger electriciteitsverbruik dat toch weer 
fossiel wordt opgewekt 

Nu geforceerd aardgasvrij is een dure, en ook nog niet eens een duurzame oplossing. Ondoordachte 
oplossingen zijn net zo slecht voor het milieu (dus niet alleen het klimaat) als het ontkennen van het 
probleem. Zie het bio massa debacle. Verspilling van geld is indirect ook verspilling en dus slecht voor het 
milieu. 
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Nu nog veel te kostbaar 

Nvt 

nvt, alle genoemde maatregelen zijn niet van toepassing op mijn huis. 

Offertes PVT aangevraagd 

Omdat het een rijksmonument is, is er maar weinig mogelijk, het is niet optimaal te isoleren 

omdat ik vind dat het te prematuur is. In onze wijk kun je niet iedereen meekrijgen om dit te doen, ivm 
kostbaarheid en ben je in feite genoodzaakt zelf alleen je huis aardgasvrij te maken. 

Onderzoek naar maatregelen isoleren VVE-gebouw loopt 

onlangs voor veel geld heteluchtinstallatie icm warm water laten installeren, warmtepomp echt veel te duur. 
Houtskeletbouwhuis. 

onmogelijk zonder aardgas 

Ons appartement is nieuw 2009. veel mogelijkheden zijn er niet. De gemeente moet eens met beide benen 
op de grond gaan staan. 

Ons huis heeft geen spouwmuren (uit 1921) en is niet goed alleen elektrisch te verwarmen. Bovendien vind ik 
het aardgasvrij maken idioot. 

Ons huis is al vrij goed geisoleerd! 

Ons huis is nieuw en kan makkelijk aardgasvrij worden, maar is dat nog niet. We hebben plannen om een 
warmtepomp aan te schaffen maar deze hangen onder andere af van de gemeentelijke plannen van Delft. 

Ons huis is uit 1929 en erg moeilijk aardgasvrij te maken. Voorlopig wachten we de ontwikkeling van de 
techniek af. 

Ons huis is uit 2005 en heeft energielabel A (goede isolatie, drie-dubbel glas). Wij verbruiken weinig gas (ca 
800m3/jaar) en wij trachten dit nog verder te reduceren. wij kopen groene stroom en groen gecompenseert 
gas in. Wij maken verdere maatregelen ook afhankelijk wat in de wijk gebeurt,  de kosten van 
warmtepompen en verdere ontwikkeling van alternativen. Het streven is wel om op termijn CO2 neutraal te 
worden 

Onvoldoende specifieke informatie van zowel de VvE als de lokale overheid 

Onze nieuwbouwwoning uit 2017 is aardgas rij opgeleverd. 

Onze voorkeur gaat uit naar waterstof in plaats van aardgas door dezelfde leiding. 

Onze VVE heeft een werkgroep van  meer en minder deskundige bewoners ingesteld die ons zal adviseren. 

Onzin dat Nederland aardgasvrij moet worden. Andere landen gaan net over op aardgas. Electrisch is veel te 
duur. 

Onzinplan 

Op dit moment is het totaal niet rendabel om over te gaan naar aardgasvrij. 

Op dit moment is ons aardgas verbruik erg laag, verder maken warmte pompen op basis van lucht erg 
lawaaierig. 

Op jaarbasis leveren mijn zonnepanelen ( 19 stuks ) 1400Kwh terug aan het net. In de winterperiode onttrek 
ik dit weer aan het net door elektrisch mijn kamer te verwarmen. Mijn verbruik is dan ook: nul KWH  stoom 
en 500 m3 gas op jaarbasis. Dit zijn al grote besparingen. 

op landelijk niveau is het nog neit mogelijk om van aardgas af te komen omdat het alternatief in de piekuren 
met slecht weer niet voldoende zijn. dan kun je beter kiezen voor slim overgaan dan snel overgaan naar 
alternatieven. 

Op lange termijn (>10 jaar) wil ik overstappen op lage temperatuur (vloer) verwarming, op kortere termijn 
moet de aardgasketel worden vervangen 

Op mijn leeftijd hoef ik niet zo ver vooruit te kijken. Ik voor nu zoveel mogelijk gedaan 

Op moment dat wij de Gas wilden laten afsluiten bleek dat je toch voor de vastekosten moet blijven betalen. 
Op dat moment was het ook tijd om de ketel te vervangen. uiteindelijk toch maar een andere ketel 
aangeschaft. Je gaat toch niet voor een loze leiding betalen? 

Op zoek naar andere woning 

oriëntatie op nut en waarde warmtepomp icm meer zonnepanelen 

Oude huizen zijn minder geschikt voor warmtepompen, ik hoop dat we in Delft goed nadenken over 
realistische slimme betaalbare alternatieven. 

Oude woning (1923) aardgasvrij is vrijwel onmogelijk, gemeente wil zelfs wettelijk verplichte geluidisolatie 
niet uitvoeren 

over van koken op gas naar keramisch 

Overgang aardgas > elektriciteit vind ik niet realistisch. Brengt nadelen, beschikbare techniek is niet gereed. 
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Overgegaan op inductie koken en hybride Cv ketel aangeschaft 

Overgegaan op inductie koken. 

Overgegaan van gas naar inductie koken. Transitie naar aardgasvrij is duur, kost ruimte en elektriciteit wordt 
op milieuonvriendelijke manier opgewekt. 

overgegaan van gas naar inductie voor koken. plan voor andere energiebron dan gas-cv, over op elektrische 
auto 

overstap naar zonnepanelen en elektrisch koken en warm water, huis verwarmen is nog vraag 

pak dit nu niet op als stad of land maar Europees...alleen dan gaat het helpen. Aardgasvrij terwijl in Duitsland 
subsidie wordt gegeven voor aanleg van Gas is natuurlijk van de zotte. Delft moet zich sterk maken voor een 
europese (en liever nog wereldwijde aanpak) voorop willen lopen als het beste jongetje van de klas leidt tot 
te hoge kosten voor de inwoners. Aanpassen ja maar dan Europees. 

Pas een nieuwe CV ketel gekocht die op aardgas werkt. Daarnaast twijfel ik sterk aan haalbaarheid van 
aardgasvrij maken van Nederland. 

Pas overgestapt op inductie komen 

Plan is om naar een nieuwbouw aadgasvrije woning te verhuizen 

Plannen niet altijd realistisch / weinig vetrouwen in politieke doelen (zie Wiebes Groningen) / techniek moet 
verder ontwikkeld worden / hoge kosten worden vervolgens over de schutting gegooid naar de huiseigenaar 

Plastsing van zonnepanelen, daarnaast volg ik ontwikkeling ook mbt waterstof ed 

Probeer zo veel mogelijk al electrisch te doen maar moet wel betaalbaar blijven om aan te sluiten en het 
heeft geen zin haantje de voorste te zijn 

proberen met de buren plannen op te pakken 

proberen met VVE tot een gezamenlijke aanpak te komen 

Reduceer nu het gasverbruik zoveel mogelijk. Huidige installatie voldoet nog. 

Sinds juni 2017 is ons huis duurzaam verbouwd en aardgasvrij 

Situatie van een complex met VvE is niet vergelijkbaar met een grondgebonden eigen woning. Voor een VvE 
zijn er langetermijninvesteringen gedaan die niet zomaar gedesinvesteerd kunnen worden. Hele aardgasvrij 
bij bestaande bouw in niet realistisch op dit moment. 

Slechte ervaringen in vorig huis met warmtenet. Door gebrek aan onderhoud doorleverancier. 

Slechte vragen voor huiseigenaren die een moderne goed geïsoleerde woning gebouwd hebben.Met name de 
vraag over aardgasverbruik. Ik heb geen aansluiting dus geen verbruik en daarin is niet voorzien 

Staan nog andere werkzaamheden eerder op te planning, niet genoeg geld voor alles ineens. 

stap voor stap isoleren we de boel.zodra alles is geisoleerd en op LT verwarming zit, kunnen we de ketel eruit 
halen en vervangen voor een WP. 

te duur 

Te duur 

Te duur en niet rendabel 

Te duur om over te stappen 

Te duur om uit te voeren 

Te duur, niet rendabel 

Te hoog in de bol van de gemeente Zeker nu in corona tijd Zet voorlopig in de ijskast hoogmoed waanzin, van 
ons college 

Te ingewikkeld bij een heel oud grachtenhuis in het centrum 

te omslachtig 

Tenzij mijn aardgas aansluiting waterstof gaat leveren in de toekomst, of ik elektrisch ga verwarmen, zou het 
lastig kunnen worden om een oud monumentaal huis helemaal van het gas af te krijgen. 

Teveel aanpassing nodig 

Toen we overgingen op aardgas gebeurde dat gratis; kan dat nu ook? 

Toen wij in 2016 in dit huis zijn gaan wonen hebben we als doel gesteld zo duurzaam mogelijk te gaan wonen 
en van het gas af. Dat is gelukt. In juni dit jaar 2020 hebben we ons van het gas laten afsluiten. 

Tot nu toe weerhouden de veel hogere kosten van elektrisch verwarmen mij om over te stappen 

Totale onzin om bij oude woningen van het gas af te gaan. 

Uit adviesrapporten blijkt dat ik heel weinig mogelijkheden heb om te verduurzamen omdat alles enkelsteens 
is, geen kruipruimte e.d. 

valt onder hoofdstuk VVE 

van gas naar inductie koken, zonneboiler aangeschaft, electrisch verwarmen in de badkamer, maar het warm 
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stoken van zo'n oud huis is gewoon niet rendabel op dit moment op een andere manier 

Van plan te verhuizen op niet al te lange termijn, en in een volgend huis hier wel mee aan de slag te gaan 

vanuit de vve word flink nagedacht, en ik ga electrisch koken na keuken verbouwing 

Vanuit VVe eerst andere onderhoudsprioriteiten 

Vanwege de grote investeringen wil ik snel weten of Delft en/of rijksoverheid duidelijkheid en financiële 
ondersteuning bieden 

Veel te duur!!! En te omslachtig. 

Verbruik al weinig energie vergeleken met anderen in mijn wijk 

Verdiept is een groot woord, ik volg de discussie en wacht de ontwikkelingen af. 

Verduurzamen woning is een meerjarenproject 

Verhuis binnen een paar jaar naar (energieneutrale) nieuwbouwwoning 

Verhuis binnenkort naar nieuwbouw 

Verhuis naar studio met warmtepomp, inductie en zonnepanelen in 2022 

Verwarming is centraal via een warmtepomp, de rest is elektrisch. 

Verwarming/warmwatervoorziening moet nog aardgasvrij 

Via de media al een paar keer gehoord dat het verstandiger is te wachten tot de gemeente (per wijk? ) met 
een initiatief komt. Daar wacht ik op. 

Via VVE bezig met zonnepanelen en airco cq warmte 

Vind dat gemeente met alternatief moet komen voor gas (bijvoorbeeld stadsverwarming) 

Vind de tijd nog niet rijp, eerst nog even afwachten wat er de komende tijd uit onderzoeken en 
(commerciële) initiatieven komt 

vind het aardgasvrij maken grote onzin. 

vind het volslagen onzin, kost handen vol geld en je schiet er weinig mee op 

vindt het een rare maatregel 

vloeriisolatie en zonnepanelen zijn niet mogelijk, spouwmuren zijn er niet. Feitelijk kan ik dus niets meer 
doen. Nu overstappen op een warmtepomp is voorbarig, ik kan beter wijkgebonden maatregelen afwachten. 

vloerverwarming, HR++ramen in gehele huis, inductie koken, afsluiten gashaard: dit is al gedaan. Aanschaf 
warmtepomp is op dit moment te kostbaar om uit te voeren. 

Volgend jaar naar electrisch koken maar om andere redenen. Verwarming nu op gas. Ga bij vervanging wel 
eens verder kijken. 

Volledig (aard)gasvrij is opeens een dogma geworden wegens problemen in Groningen. Met het bestaande 
gasnet is elektrolytisch geproduceerd waterstof gemengd met (geïmporteerd) aardgas waarschijnlijk een veel 
praktischer oplossing voor probelemen in Groningen. 

Voor de gemeenschappelijke voorzieningen kan ik dat niet alleen beslissen. Anders gaan koken dan op gas is 
wel een overweging. 

Voor de verwarming/warm water wachten wij op de gemeente 

Voor mijn huis uit 1780 is dit ongelofelijk duur, niet realistisch om te doen.  Leuk plan voor moderne huizen, 
maar niet voor ons.  Helaas zitten we wel met de hogere tarieven.  slecht beleid 

Voor mijn jaren 30 woning zou het te kostbaar worden en te ingrijpend zijn. Mijn verbruik is al erg laag 
waardoor het niet rendabel wordt. 

Voor onze wijk is een warmtenet het meest logisch. Ik heb samen met een aantal buren verkend hoe dat 
warmtenet in onze huizen aangesloten zou moeten worden. 

voor oudere binnenstadhuizen lijkt me permanent aardgas gebruiken totaal geen probleem 

voorlopig doet de cv-ketel het nog prima. Zolang dat het geval blijft onderneem ik geen actie 

voorlopig hoor je enkel negatieve berichten 

vraag me wel af hoe mijn huis aardgasvrij zou kunnen worden, maar nog niet in verdiept en geen concrete 
plannen 

VVE bekijkt 

VVE doet mee in de gesprekken om onze verwarming aardgas  vrij te maken 

VvE heeft energie adviesrapport laten opstellen en via MJOP reserveren we voor verduurzaming op korte 
termijn (LED verlichting) en langere termijn (vervangen CV ketel en zonnepanelen) 

VVE is bepalend bij het nemen van maatregelen. Helaas blijkt Vidomes, eigenaar van 80 % van de 
appartementen, een vertragende factor. 

Waarschijnlijk woon ik niet meer zo lang op de huidige locatie 

wacht af wat de overheid te bieden heeft 
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wacht eerst de ontwikkelingen af. klinkt mij teveel als luchtfietserij 

Wacht nog even af hoe de techniek zich ontwikkeld. Nu bestaanbare oplossingen zijn duur en gebruiken veel 
elektrische energie na een warmtepomp en die energie moet ergens opgewekt worden. Zie meer in een 
oplossing van waterstof, als de gasleidingen hiervoor geschikt zijn, begrijp ik niet waarom dit niet goed 
onderzocht wordt als mogelijk alternatief. Men denkt nu teveel in wind-zonen energie of stadswarmte. 
Stadswarmte is echt geen alternatief voor aardgas, lees de vele artikelen over deze manier van verwarmen en 
de infrastructuur voor deze oplossing, onnodig duur 

Wacht op gemeentelijke plannen voor deze oude wijk 

warmtepomp geinstalleerd 2020, nog te doen: inductiekoken en zonnepanelen plaatsen 

warmtepomp in bovenwoning is lastig te realiseren; dit moet gezamenlijk met onderburen of beter nog 
middels stadsverwarming 

Warmtepomp is niet in mijn woning (1910) van toepassing. Ik ben erg voor het omzetten van aardgas naar 
waterstofgas. De huidige infrastructuur kan grotendeels in gebruik blijven. 

warmtepomp is nog niet geschikt voor mijn huis 

warmtepomp klinkt mooi, maar ik ben erg bang voor geluidsoverlast... 

warmtepomp komt er bij mij niet in. 

Warmtepomp komt er bij mij niet. I.V.M. geluidoverlast. Als buren zouden besluiten een WP te plaatsen, zal 
ik dat tegengaan 

Warmtepompen verwarmen het huis tot een buitentemperatuur van 3 graden. Als het kouder is schakelt de 
CV bij. Elektriciteit uit zonnepanelen van Deelstroom Delft. 

Warmtepompen zijn niet rendabel, maken herrie en werken niet goed. Zonnepanelen zitten vol giftige 
stoffen en zijn niet rendabel. Klimaatverandering door CO2 is oplichterij. 

Warmtepompen zijn nog te duur en rendement is laag 

Wat de beste oplossing is, is nog niet helder. Wanneer ik overga op een systeem dat vervolgens weer 
aangestuurd wordt door gas, zie ik het voordeel niet. Voorlopig lijkt mij gas de schoonste en voordeligste 
voorziening (ook binnen het milieu). Gas inkopen vanuit bijv. dunbevolkt gebied in Rusland zou wellicht ook 
een optie zijn. 

wat kost dit 

wat kost het allemaal? En hoe groot is zo'n pomp? Ik heb weining ruimte. Hier lees ik niets over...vind ik raar. 
Dit plan komt op mij over een plan van de tekentafel zonder naar de prakrijk te kijken. 

Wat we konden aanpassen, hebben we gedaan. Wonend in een gemmentelijk monument in de binnenstad 
van Delft hebben we beperkingen. Zonnepanele is geen ruimte. Isolerend glas mag niet. Warmtepomp is 
geen ruimte voor, of geeft geluidsoverlast. 

We gebruiken nog gas voor het verwarmen van de bovenverdiepingen. Dit kan via een sterkere 
warmtepomp. Sanitairwater wordt voorverwarmd met zonneboiler en verder met HR-ketel op gas. Maar met 
houten vloeren op zolder is het zonder grote verbouwing niet mogelijk om een 400 liter voorraad vat voor 
sanitairwater te plaatsen. 

We hadden gaskachels. Deze zijn vervangen door elektrische kachels. 

We he ben de warmepomp eruit gedaan omdat dat ding veel te veel lawaai opleverde en daarmee onze 
nachtrust verstoorde - Bij bouw niet goed aangelegd met rechte hoeken = lawaai We hebben een 
hogerendementsketel en stoken niet heel veel 

We hebben een echt binnenstadshuis dat moeilijk kan overschakelen op een warmtepomp dan wel werken 
met zonnepanelen. (stadsgezicht!) 

We hebben een jaren dertig woning in een VVE van 8 woningen. Er zijn geen spouwmuren aanwezig en bij 
ons geen plek om een warmtepomp (die veel geluid maakt) te plaatsen. Voor elektriciteit ben ik van mening 
dat dat beter centraal door een energiemaatschappij geregeld kan worden dan individueel door bewoners. 
Verder geloof ik dat er voldoende kansen zullen komen om in plaats van aardgas op waterstof te gaan 
verwarmen. 

we hebben een oud huis. eerst moet het goed geïsoleerd worden voordat een warmtepomp nut heeft 

We hebben een oude woning waarbij het niet realistisch is om deze zo ver te isoleren dat lage temperatuur 
verwarming comfortabel is. Zo kunnen we de spouwmuren niet isoleren vanwege vervuiling in de spouw. En 
vanwege de onderkeldering zal vloerisolatie weinig opleveren. 

We hebben geen gas 

We hebben geen gasaansluiting. 

We hebben meer geïsoleerd en testen nu af we met lage temperatuur kunnen verwarmen om over te gaan 
op warmtepomp 
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We hebben ons gericht op isolatie en woon comfort, niet op aardgasvrij. 

We houden de ontwikkelingen in de gaten en gaan over tot handelen op het moment dat het voor ons 
interessant wordt. 

We koken al elektrisch, meer zonnepanelen en wellicht een warmtepomp staan op de planning 

We koken op inductie, maar verwarmen en douchen nog met cv op gas 

We komen elektrisch en huis is deels geïsoleerd. Centrale verwarming verwijderen is nog niet realistisch. 

We kunnen door de bomen geen zonnepanelen plaatsen dus het wordt erg moeilijk 

We moeten aan de waterstof. 

We moeten eerst zorgen dat de alternatieve energie bronnen duurzamer zijn dan aardgas 

We overwegen het, maar moeten ons nog verder verdiepen 

We vinden het niet verstandig, aardgas is duurzamer dan electra 

we willen niet vooruitlopen op de ontwikkelingen en ons in veel kosten storten. 

we wonen in een klein appartement en er is geen ruimten voor een warmtepompinstallatie(helaas) wel om 
electies te koken . 

We wonen in een nieuwbouwwoning uit 2018 

We wonen in pand uit 1895. Ik weet dat daar ook wat mee kan, maar vereist ingrijpende maatregelen. Die 
neem je alleen bij een grootschalige verbouwing. Dat zijn We niet van plan. 

We wonen net in deze woning die volledig geïsoleerd is bij de bouw. Daarnaast hebben veel kosten van 
verbouwen en het aanschaffen van de zonnepanelen. 

We zijn als VVE van plan om op termijn, als de verwarmingsketels aan vervanging toe zijn, helemaal 
aardgasvrij te worden. 

We zijn inductie gaan koken vanaf april 2020 

We zijn met een werkgroep van een aantal VVE (voormalige Shellflats) bezig met maken van plannen 

We zijn net verhuisd en weten nog niet hoe de VVE er over denkt. 

we zijn op zoek naar een andere woning waardoor we niet veel meer willen investeren in de huidige woning. 

We zijn wel bezig met isolerende maatregelen 

we zijn zoveel mogelijk op elektrisch overgestapt, maar gebruiken nog een klein beetje gas voor af en toe 
warm douchen en als het écht koud wordt om het huis te verwarmen. 

weet globaal de mogelijkheden, maar e.e.a. is afhankelijk van de mogelijkheden (straks) in de wijk. 
Warmtepompen maken te veel geluid (en gebruiken ook veel elektrische energie. Een warmtenet vergt 
strakke afspraken over de kosten (transparantie van kosten, afschrijving van infrastructuur over hoeveel jaar, 
etc) 

Weet niet hoe dat zou moeten in een appartement 

Weet niet hoelang ik nog leef in dit huis 

weet niet wat de mogelijkheden zijn 

weggegooid geld 

Wel al het een en ander geïsoleerd, maar warmtepomp is ingrijpender 

Wel inductie fornuis, nog niet voor verwarmen 

Wel kookplaat maar de verwarming is blokverwarmijng, daar heb ik weinig invloed op 

wel overgestapt naar inductie-koken en al het mogelijke geisoleerd, maar groot deel van de muren is niet te 
isoleren, dus geen warmtepomp mogelijk 

Weten, willen en kunnen zijn verschillende dingen. Niet alles kan bij onze woning of niet rendabel. 

Wie kan er 30 jaar vooruit kijken? Op dit moment zijn kernenergie en waterstof de beste oplossing. 

wij gaan dit huis verkopen en een energie neutraal huis kopen dus ik ga niets meer investeren. Is voor de 
volgende bewoner 

Wij gaan morgen beginnen met verbouwen. En willen dus denken aan het milieu. Wat daarvoor nodig is zijn 
wij dus aan het uitzoeken. In 2021 gaat de gemeente onze wijk voorhof bekijken wat partivculieren betreft. 
Echter gaan wij nu door koop huis aan de slag. 

Wij gaan verhuizen naar een duurzaam apartment komende jaar 

Wij gebruiken een gashaard voor bijverwarming, dus liever nog even niet aardgasvrij wonen 

Wij hebben al in 2010 verzocht mee te doen met aardwarmte  bij onze overburen.  Dat mocht niet van de 
gemeente. 

Wij hebben een monumentale woning in de binnenstad, aardgasvrij maken is ingewikkeld. Bovendien 
verwacht ik dat er bv een warmtenet komt. 

Wij hebben een VVE en een beheerder die zelf niet weten wat ze willen zo willen ze alles en zo alleen waar de 
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beheerder aan kan verdienene 

wij hebben een woning uit 1897, wat we konden isoleren hebben we gedaan. warmtepomp, veel 
zonnepanelen, muren beter issolerrn etc is allemaal erg moeilijk in ons huis. 

Wij hebben ons huis in 2011 gekocht, met een warmtepomp en volgens de laatste normen. Helaas missen we 
nog zonnepanelen 

Wij hebben overgeschakelt op inductie voor koken en overleggen zonnenpanelen, maar zijn onvoldoende 
geinformeerd mbt warmtepompen 

Wij kunnen dit alleen met de vve gezamenlijk regelen. 

wij wonen in een huis uit de jaren 1920. Met dubbele ramen, zonnepanelen en een geisoleerd dak ben je nog 
verre van van het gas. Dat lijkt me ook niet realistisch. 

Wij wonen in een jaren 30 huis. Ik betwijfel of het mogelijk is om dit type huis aardgasvrij te maken. 

Wij wonen in een rijksmonument en mogen niets aanpassen volgens monumentenzorg 

wij wonen in een rijksmonument zonder spouwmuur en waar je nog niet eens dubbel glas in de ramen mag 
doen. 

wij wonnen in appartement begane grond. M.a.w. we kunnen dak dus niet isoleren, ook geen zonnepanelen. 
Bovendien zijn we 75 en 78 jaar oud. 

Wij zijn 70+ en ik heb op dit moment wel wat anders aan mijn hoofd met een dementerende man 

wij zijn 80-ers, 2050 zullen wij niet meer meemaken 

Wij zijn 80+. We laten de veranderingen over aan onze opvolgers. 

Wij zijn aan het onderzoeken of we onze verwarming/dmv een boiler kunnen realiseren. Met zo nodig 
bijverwarming van de ketel. 

Wij zijn afhankelijk van mogelijke faciliteiten die VvE's worden aangeboden. Als individuele eigenaar os het 
erg kostbaar ca niet mogelijk om aanpassingen te doen. 

Wij zijn bejaard en gaan 2050 niet mee maken 

Wij zijn in 2020 verhuisd naar dit huis en zijn bezig met afronding verbouwing waarbij de vloer, HR++ glas en 
dakisolatie regelen. Wel vloerverwarming aangelegd met oog op lage temperatuurverwarming in de 
toekomst. Maar daar laten we 't nu even bij. Ik wacht de (technische) ontwikkelingen eerst nog een aantal 
jaren af. Ik wil hierin geen voorloper zijn. Er moet eerst meer ervaring zijn om te zien of jaren '30 huizen wel 
warm te krijgen zijn met een warmtepomp. En wellicht komt er nog waterstof door het netwerk, wie weet? 

Wij zijn niet blij met een warmtepomp 

Wij zijn overgegaan op inductie koken, maar verwarming is nog op aardgas. Bij een nieuwe ketel denken we 
verder 

Wij zijn twee 80-ers die geen grote investeringen gaan doen. 

Wij zijn wat ouder en denken niet dat het in deze woning rendabel voor ons is om deze aanpassingen te 
doen, ze zijn gewoonweg te duur voor ons 

Wil verhuizen naar een woning met aardwarmte, warmtepomp 

Wonen in apt. Van 96 woningen heeft meerderheid nodig bij noodzakelijke maatregelen. 

Woning (1906) is verhuurd aan 5 studenten 

Woning is uit begin jaren '30. Vloer, muren, dak zijn geisoleerd. Aanvullende maatregelen om de woning nog 
energiezuiniger te krijgen zijn erg duur en ingrijpend. 

Woning met bouwjaar ca 1750, geen spouwmuur, gemeentelijk monument. Best lastig om naast 
binnenisolatie veel te verduurzamen. 

Woon in appartementencomplex, dus kan helemaal niet zelfstandig veranderen; hoeft overigens ook van mij 
niet 

woon in een appartement. Heb te maken met anederen en de VvE 

Woon in een monumentaal pand, mag geen dubbele beglazing in 

Woon in een rijks/stadsmonument. Erfgoedhuis heeft geadviseerd om eea af te wachten. 2 weken geleden 
een brief van ze ontvangen waaruit blijkt dat ik binnenkort een afspraak met hen kan maken t.b.v. een 
duurzaamheidsadvies. 

Woon op rand van TU-campus. Wat zijn de plannen van de TU. Is meeliften op hun plannen mogelijk? 

Zeker. Geen zin in gedoen en geen zin in kosten. Dit is echt een linksige hobby die de overheid maar lekker 
zelf gaat regelen en betalen zonder de rekening bij burgers te leggen 

Zelf ben ik van mening dat eerst de Overheid aan moet geven welke kant er gekozen wordt. Mijn ideeën gaan 
uit naar waterstof  als energiedrager. Zonne- en windenergie zie ik zelf niet zitten omdat dit te veel invloed 
heeft op de leefomgeving. 
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zie onze actuele situatie: https://www.linkedin.com/pulse/klimaatakkoordje-met-mezelf-20-voorlopig-
aardgas-dennis-van-leeuwen/ 

zie vorige antwoord. Er ligt een verduurzamingsplan voor onze flat maar we kunnen er momenteel niet over 
stemmen wegens COVID 

Zit erg met de kosten en afschrijftermijnen. Zonnepanelen zijn niet rendabel. Isolatie dak, dakkappellen en 
voor- en achtergevel is enorm duur. Waren ideeen om lening voor verduurzaming te koppelen aan huis: dat 
zou ik wel willen 

Zoals eerder gezegd: ik vind de huidige alternatieven niet volwassen genoeg 

Zoals hierboven al vermeld, heb ik me een beetje verdiept, maar de kosten zijn nu te hoog 

Zodra de keuken word aangepast stoppen we met aardgas 

Zodra er mogelijkheden zijn om in woonhuizen aardgasvrij te wonen maak ik dar graag gebruik van 

Zodra mijn CV-ketel aan vervanging toe is wil ik een elektrische ketel plaatsen 

Zoekende naar elektrische verwarming 

Zolang de plannen van de gemeente niet bekend zijn heeft het geen zin om er zelf veel over na te denken. 

Zolang Duitsland keihard aan het werken is met aardgas pijpleidingen. is het onrealistisch om in Nederland 
andere veel te dure bronnen aan te leggen, Misschien met nieuwbouw 

Zolang elektriciteit niet in meerderheid duurzaam/efficient wordt opgewekt werkt woningen aardgasvrij 
maken averechts. 

Zolang er onvoldoende duurzame elektRiciteit is, is aardgasvrij maken van de woning slecht voor klimaat. 
Eerst kernenergie etc. 

Zolang niet duidelijk is of en wanneer er in mijn wijk een aansluiting op het warmtenet komt of welke 
ondersteuning (subsidie) de gemeente biedt, ben ik niet van plan om als particulier investeringen te doen om 
aardgasvrij te worden. 

Zonneboilers op plat dak van VVE 

Zonnepanelen aangeschaft 

Zonnepanelen en isolerend glas, volgende stap gastvrije keuken en vloerverwarming,  daarna vervanging gas 
cv installatie door ??? 

zonnepanelen geplaatst, elektrische kookplaat 

Zonnepanelen ja, wellicht zonneboiler, maar heb moeite met warmtepomp vanwege de herrie 

Zonnepanelen waar ik door opbouw bij buren nu 30% minder opbrengst heb. Electr koken 

Zou een flinke verbouwing zijn en daar zit ik niet op te wachten. 

 

Bij 2.3.4 – Redenen om nu al de koopwoning aardgasvrij te maken 

Wat zijn voor u redenen om nu al uw woning aardgasvrij te maken? - Anders, namelijk… 
Zo min mogelijk aardgas is prima, aardgasvrij is vooral voor verwarming in de winter moeilijk. 

Aankomende verbouwing, direct in meenemen 

Aardgasvrij 

afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn, op mijn huis hebben zonnepanelen geen zin. 

Afhankelijk wat mogelijk is. Wat gem delft biedt en of dat aansluit bij de wensen van de VVE. 

al aardgasvrij 

Al aardgasvrij 

al reeds voorzien van stadsverwarming en geen aardgas 

alles is afhankelijk van de VVE, nu initiatief nemen kan me later opbreken 

Als er bij het alternatief  rekening wordt gehouden welke energiebronnen er nodig zijn om dat te realiseren 

Als ik cv ketel en boiler kan vervangen door een qua afmetingen even groot systeem zonder verbouwing doe 
ik gelijk mee. 

Als waterstof als vervanging wordt aangeboden of de stroom op een groene manier geproduceerd wordt. 

auto's weg levert veel meer op; huis isoleren: drievoudig glas ipv dubbelglas. minder consumptie ipv nog 
meer energie opwekken (zonnecellen). 

Beginnen met van het gas af is stupide. Eerst energievraag drastisch terug brengen, goed isoleren, warmte 
terugwinnen, zelf decentraal electriciteit opwekken&bufferen, en dan pas nadenken of je voor de restvraag 
aansluit op een warmtenet, waterstof of volledig electrisch. 

Besparen van kosten is onzin, dat heeft het CPB al uitgerekend, alleen zonnepanelen zijn economisch 



80 
 

rendabel. Ik zou het wel voor mijn kinderen doen, maar zoals al eerder gezegd, volledig aardgasvrij en 
energieneutraal in een huis uit 1915 is momenteel niet te betalen. 

besparing zit er niet in met mijn minimale verbruik; mijn milieu belasting is qua aardgas minimaal (~223 
m3/jaar), prettiger wonen/comfort gaat niet lukken enhet ombouwen van het hele appartementencomplex 
gaat een chaos worden... Al met al geen redenen om mijn woning aardgasvrij te maken (maar is eventueel 
wel ad-hoc te doen met electrische warmwater voorzieningen en max 2 weken per jaar electrische 
bijverwarming. Op deze is manier letterlijk gas-loos voor *mijn*appartement te halen, maar dat zou niet de 
meest duurzame oplossing zijn. 

Beter voor de wereld 

Betreft nieuwbouw huis en was aardgasprijs bij oplevering. Het was wel voor ons een reden om voor deze 
woning te kiezen 

bijdragen aan de bestrijding van de klimaatcrisis 

Bovenstaande redenen zijn in essentie wel redenen om aardgasvrij te maken. Maar de redenen zijn op dit 
moment (nog) niet valide 

daar gaat de VvE over 

De bewoners van het aardgasgebied in Groningen meer veiligheid te garanderen. 

eerst alternatieve energie duurzaam maken 

Er is geen keuze gelet op het beleid om Nederlands gas uit te bannen en gelet op het klimaat. We moeten van 
fossiel af. 

Er kom binnenkort een warmteleiding met restwarmte langs Delft te liggen. Kan de gemeente zorgen dat we 
daar op aangesloten worden ?? 

ga binnenkort verkopen dus dat is voor de volgende bewoners 

Geen afhankelijkheid van andere landen voor levering van gas. 

Gezien mijn leeftijd zal de beslissing bij de volgende bewoners liggen 

Groene energie kan de behoefte nooit dekken, oude wijken kun je niet CO2 neutraal krijgen, nieuwe 
energiebronnen zijn nodig, 

Groningen / Lange termijn duurzaamheid 

het is al aardgasvrij. Ik mis een optie tussen deze antwoorden 

Het is beter voor het milieu maar wil niet NU AL mijn woning aardgasvrij te maken. 

het komt ons nu niet goed uit 

het was al aardgasvrij toen het werd opgeleverd 

Huis was met nieuwbouw al aardgasvrij en daar zijn we blij mee. 

Idealisme 

Idioot plan. 

Ik ben al gasvrij 

ik ben met pensioen zodat bij voortduring kostenbesparing aan de orde is. 

Ik gebruik in mijn appartement al nergens meer aardgas voor. 

ik kan in mijn woning het gebruik van aardgas alleen beperken, niet volledig vervangen door iets anders 

ik weet het helemaal nog niet, dit zal wellicht ook een actie met de VvE moeten zijn. 

Ik wil alleen maar aardgasvrij worden als de kosten om dat te doen redelijk zijn en dat is nu nog niet het geval. 

Ik wil nu geen CV-ketel op gas meer kopen als gas wordt uitgefaseerd. 

Ik woon al aardgasvrij 

Ik zie best redenen maar het staat nog te bezien of ze haalbaar zijn tegen een redelijke prijs (bijv. met 
warmtepomp lopen we risico op verminderd wooncomfort) 

Ik zie geen reden om dat 'nu al' te doen. Ik wacht liever eerst nog een aantal jaren of om 'kinderziektes' te 
vermijden. 

Ik zie NOG geen redenen om mijn huis helemaal aardgas vrij te maken 

in deze wijk is er geen keus, er is geen gas 

in huis zoveel mogelijk electrisch omdat ik niets ruik. De verwarming en verwarmen van water gaat via kethel 
die buiten het appartement hangt, misschien dat daar nog een vervanging voor komt als deze aan vervanging 
toe is. 

Is al aardgasvrij (3 keer genoemd) 

Is al gasloos 

is nu veel te kostbaar en nogmaals: is te prematuur! De techniek wordt steeds beter en daar wil ik op 
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wachten 

kostenbesparing en beter wooncomfort verwacht ik er zeker niet van, beter voor het milieu is de vraag als 
biomassa wordt gebruikt, dus ik zie momenteel geen redenen. Maar het moet, dus ik zal hoe dan ook mee 
moeten doen 

landelijke regelgeving 

mijn huis is al aardgas vrij 

Mijn huis is al aardgasvrij 

Mijn verwachting is dat de tarieven voor energiegebruik tbv warmte flink zullen stijgen door CO2 heffing en 
belastingen om de investeringen in de energietransitie mogelijk te maken. 

milieu 

minder afhankelijk van buitenlands aardgas; ik ga er van uit dat het in groningen een keer moet stoppen 

Minder afhankelijk van obscure regimes in Rusland en Midden-Oosten 

niet nu al, misschien ooit als er goede groene alternatieven zijn 

Noodzakelijke voorwaarde voor bewoning aarde door mensen voor langere termijn. 

NU AL ga ik niet mijn woning aardgasvrij maken maar de energie die ik gebruik komt uit windmolens en co2 
gekompenseerd biomassa, dus het milieu is voor mij belangrijk. 

nu nog niet 

NU nog niet zonder meer praktische informatie. 

Om gezeur te voorkomen 

omdat ik zie aankomen dat we vanuit de overheid van het aardgas af gepest zullen worden met immer 
toenemende belastingen 

Onafhankelijk van Russisch gas 

onafhankelijk worden van aardgas en stroom 

Ook hier is de vraagstelling incorrect, ik heb helemaal niet aangegeven mijn woning nu al aardgasvrij te willen 
maken. 

Op dit moment nog niet 

Politiek: niet meer afhankelijk zijn van schurkenstaten als Rusland 

reeds aardgasvrij 

Reeds aardgasvrij 

Situatie Groningen 

Veiliger 

Veiligheid, explosie gevaar door gas lekkage. 

voor de groningers 

Voorsorteren op toekomst 

Wie kiest voor een beter milieu en geen gas uit Groningen moet ook bereid zijn daar daadwerkelijk zelf 
stappen te zetten. 

woning is al aardgasvrij 

Woning is al aardgasvrij 

wordt verplicht 

Zelfstandig aardgasvrij 

Zie vorige vraag 

zie vorige vraag: voornemen om te verhuizen 

Zoals boven: die hele excersitie in onzinnig 

Zoals eerder aangeven is het uitgangspunt een valse premisse. De milieu belasting van gas gebruik kan 
overkomen worden. Mits we de energie VRAAG kunnen terugdringen door beter isolatie. Daarna kan CCS & 
blenden met biogas (en wellicht groene H2) helpen om gasgebruik klimaatneutraal te maken. In Japan 
gewoond hebben zijn de aardbeving argumenten ook drogreden. Zelfs de zwaarste aardbevingen in 
Groningen zouden het nieuwe in Japan niet eens halen. Omdat daar de gebouwen ontworpen zijn om 
aardbeving te doorstaan. Sinds het Rapport de Pou 

Zoals eerder vermeld, lijkt het mij moeilijk om oude huizen goed te verwarmen. Warmtepompen zijn niet 
toereikend en andere alternatieven zij  er amper. Stadsverwarming is erg duur en maakt je afhankelijk van 
dure leveranciers. 
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Bij 2.4 – Opmerkingen over het warmteplan 

Heeft u tot slot nog opmerkingen over de vragenlijst? – Ja, over het warmteplan: 

3 kerncentrales in Nederland lost alles op !!! 

Aardgas vrij is inreeel. Warmtepompen zijn nog niet betaalbaar ontwikkeld en niet iedereen heeft zomaar een 
klein kapitaal op de plank liggen. 

Aardgas vrij, wat een nonsens, alle landen om ons heen gaan juist investeren in aargas, slecht 1/3 uitstoot van 
fossiel 

Aardgasprijs alleen als het alternatief niet uit restwarmte Botlek komt en beslist niet duurder is dan aardgas. 

aardgasvrij is een mooi doel, maar isolatie en degelijke verwarmingssystemen systemen zijn belangrijker. het 
aantal buren dat moeite heeft de woning warm te krijgen omdat de leidingen slecht geisoleerd zijn en er 
teveel lucht in de leidingen zit omdat het hoogste punt niet met de ontluchtingpunten matcht, is hoog. oude 
systemen draaiden op constant doorpompen, in nieuwere systemen valt alles wegens efficientie stil en hoopt 
lucht zich op niet bedachtte plekken op en komen bouwgebreken naar voren. 

Aardgasvrij is natuurlijk een ontzettend mooi idee, maar ik wil graag dat er expliciet nagedacht wordt over 
groene manieren om de warmte in huizen te krijgen, zo vind ik een biomassa centrale niet meteen een 
geschikte oplossing. 

aardgasvrij is niet realistisch; gasnet blijven gebruiken voor variabel minder belastende gassamenstelling (.b.v. 
biogas, waterstof) 

Aardgasvrij is onzin. 

aardwarmte 

Aardwarmte moet betaalbaar alternatief zijn en nu al blijkt het vaak veels te duur uitpakt. Daar moet goed 
naar gekeken worden. 

aardwarmte net onderzoeken, in relatie tot TU wijk 

Alles staat en valt met de subsidiemogelijkheden. In andere gemeenten worden bijvoorbeeld de overstap 
naar koken op elektrisch gesubsidieerd. Als die mogelijkheid in Delft zou bestaan, zou ik deelname sterk 
overwegen. Datzelfde geldt voor andere duurzame maatregelen aan de woning. 

Als er moet, want tot slot dat is het, graag een vergelijking met "aardgasvrij" en gas qua kosten in kaart 
brengen. Een "brilliante" idee was ook de stadsverwarming, gebruikt meestal in jaren '70 in communistische 
landen, waar de kosten zijn tripple dan in een portiek wonning. 

Als we dan toch uiteindelijk moeten, laten we eerst kijken hoe andere steden het doen. Een conversie zal veel 
geld kosten en met name in het begin zijn er veel kinderziektes. En nogmaals: focus eerst op kolen en 
aardolie! 

Appartementen complex jaren dertig, zonder spouw muren gebouwd en nauwelijks ruimte in de woningen 
voor installaties. Wel plat dak beschikbaar in beheer van VVE. 

Beetje vreemd dat Delft aardgas vrij wil zijn, terwijl er nieuwe aardgas aansluitingen zijn gedaan in november 
2020 

Belangrijk om naar toekomst te kijken, maar dan moet dat ook op alle vlakken gebeuren. Dus niet mensen 
laten investeren in duurzame woning en dit vervolgens te niet doen door een flat te plaatsen voor de 
woningen zodat mensen geen zon meer op hun panelen hebben en ook niet in hun tuin. 

Ben benieuwd naar of gemeente investeringen makkelijker maakrt door deel van de extra kosten te dekken 
en/of vergunningen eenvoudiger te maken 

ben nog niet zo overtuigd van gevolgen van gasvrij ten opzichte van alternatieven 

ben tegen warmtepompen, waar moeten die geinstalleerd worden en zijn lawaaierig. Bij een warmwaternet 
moet de capaciteit ruim zijn!!! 

Bestaande woningen/wijken ombouwen is niet doelmatig; klimaatbudget kan veel beter anders besteedt 
worden. 

Bij mijn huidige energie verbruik en het feit dat ik zonnepanelen via Eneco heb en aaandelen in een 
windmolenpark is de gemeente te laat. 

Bijzonder dat Delft hogere ambities heeft dat de rijksambities en aan de andere kant nog steeds een arme 
gemeente is. Hoe denkt de gemeente dit  realiseren? 

Blijf mensen betrekken bij ontwikkelingen 

Centrale wijk verwarming toepassen of zoiets. 

daar is hier in de wijk een bijeenkomst geweest maar er werd gezegd dat het hier niet rendabel is 

De alternatieven worden niet belicht. Zoals de gehele energievoorziening alleen met electriciteit te verzorgen 

De bewoners meer inspraak geven en niet al beslist hebben en dan de bewoners het gevoel geven dat ze 
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inspraak hebben 

De focus ligt sterk op andere oplossingen dan (aard)gas. Dit is, naar mijn mening, te veel gedreven door de 
installatiebranche die grote aanpassingen in woningen in het vooruitzicht zien. De afweging van waterstof 
blijft veel buitenschot. 

De gemeente moet het makkelijker en duidelijker maken hoe subsidie aangevraagd kan worden op isolerende 
maatregelen 

de gemeente moet met andere historische steden en het rijk samenwerken om haalbare oplossingen voor 
rijksmonumenten te ontwikkelen 

de mate van participatie in ons appartementenblok is zeer laag.  basale issues zoals geluidsoverlast en schoon 
houden gezamenlijke ruimtes kunnen niet in goed overleg opgelost worden.  Energie en duurzaamheid zijn 
dan 'luxe' onderwerpen. Ik ben zelf werkzaam in duurzaamheid 

De meeste woninge  in delft zijn slecht geisoleerd en het is niet mogelijk om deze wningen aardgas vrij te 
maken tegen normale kosten of complete herbouw. Bezint u voordat gij begint.... 

De voorlaatste vraag om mee te denken om Delft aardgasvrij te maken laat alleen ruimte voor mensen die dat 
ook wenselijk vinden. U laat in uw enquete geen ruimte voor andere duurzame ideeen. Ik hoop dan ook dat 
dit onderzoek een niet al te belangrijke rol gaat spelen in politieke beslissingen. Daarvoor is dit een te 
suggestief verhaal. Ik ben overigens voor een schonere en duurzamere ingerichte stad/wereld 

De vraag is niet wat je moet doen, maar met wie. Het aantal malafide 'adviseurs' en '(na)isolatiebedrijven' is 
schrikbarend. Heb inmiddels veel en heel slechte ervaringen. De controle vanuit de overheid is schandalig 
onder de maat, waardoor er belastinggeld overde balk wordt gegooid en er op papier doelstellingen bereikt 
worden die in werkelijkheid helemaal niet gehaald worden. Voorbeeld: na isoleren van de spouw zijn de 
vochtproblemen ontstaan of toegenomen en is de isolatiewaarde juist omlaag gegaan (infra- 

de vraag voor de slogan Delft wordt aardgasvrij had gesteld moeten worden: Is het zinnig om aardgasvrij te 
worden??? Delft is een mooie stad, zonde van de totale verkeerde politieke bestuurders 

de vragen zijn heel slecht opgesteld.  bijv. ik heb geen gas.. moet aangeven < 1000 m3 gebruikt. Ik heb alle 
maatregelen al genomen, moet dan aangeven dat ik geen plannen heb.  etc. 

Delft kan beter investeren in isolatie voor alle woningen dan Gael’s in gasvrij stoppen. 

Denk niet te makkelijk dat all electric zomaar overal uit kan. Zelfs met A label huis is all electric nog een hele 
uitdaging / duur met huidige techniek en tarieven. 

Denken aan gevoelige mensen die helemaal niet tegen de huidige alternatieven kunnen. 

Deze vragenlijst heeft niets te maken met meedenken over aardgasvrij maken. QQ heb ik in m'n werkzame 
leven meer te maken gehad met opstellen van vragenlijsten en deze lijst is niet onderwerp neutraal. Skeptici 
kunnen hier niet mee uit de voeten. 

Discussie met aardgasvrij is door de situatie in Groningen ontspoort. Uiteraard is het logisch dat er in 
Groningen gestopt wordt met het oppompen van gas. Er zijn nog genoeg bronnen om gas op te pompen 
zonder de problemen die in Groningen zijn ontstaan. Uiteraard moet het gebruik terug. Dus gebruik van 
zonnepanelen bevorderen. Isolatie moet in huizen worden verbeterd. Als dat allemaal is geregeld dan kan je 
langzamerhand het gebruik van gas terugbrengen. Niet eerder. 

doe het niet we kunnen hier met ze alle in dit kleine landje ons best doen en geld over de balk gooien  terwijl 
grotere landen er schijt aan hebben  dus werkt het niet 

doe rustig aan en ga mensen niet op hoge kosten jagen 

Dwing woningeigenaren,zoals Vidomes om ook bij oudere complexen, initiatieven te nemen. 

Een paar jaar geleden moeten de kolencentrales op gas, je zag overal bussen: "kies verstandig, kies de 
aardgasbus" en nu moeten we er weer vanaf. Hoe kun je plannen maken voor  2050, dat is 30 jaar vooruit, als 
je in een paar jaar al 180° draait. Bovendien is 100% groene stroom ook niet erg realistisch. 

Een subsidie voor een elektrische/inductie kookplaat zou veel mensen over de streep heen halen! 

Een totaal onhaalbaar plan opgesteld door alfa wendenkers. 

Een website met informatie en subsidies 

Eerst badenken gemeente Delft voordat er een doel gesteld wordt 

Elektrisch koken is geen milieuvriendelijke maatregel tenzij de stroom duurzaam opgewekt wordt.  Verder 
gaat men er vanuit dat alle huizen verder te isoleren zijn, maar in de praktijk zijn er vaak diverse obstakels. Zo 
is spouwmuurisolatie voor veel huizen geen verbetering doordat de spouw smal en vervuild is zullen er 
koudebruggen ontstaan met het risico op vochtprobleem. 

enkette qua vorm en inhoudte complex voor doorsnee bewoner en daardoor uitkomst zeker niet 
representatief 
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Er komen alleen maar huizen bij, dat maakt het probleem steeds groter. Stadsverandering is nodig. 
Ongebruikte daken zijn er volop. Pas het bouwbesluit aan, meer draagkracht van daken. Verplicht elk bedrijf 
om binnen 10jaar een platdak met daktuin, waterretentie en zonnepanelen af te dekken. 

er moet vooral gestreefd worden naar het gebruik van groene waterstof. Hiervoor kunnen we in Delft bij 
uitstek gebruik maken van de kennis en het onderzoek hieromtrent bij Green Village. 

Er wordt alleen naar geroepen dat we aardgasvrij moeten zijn maar er moet naar het totaalplaatje gekeken 
worden, dus ook waar de energie dan geproduceerd wordt. Het probleem verplaatsen lijkt me vooral duur en 
daar schieten we niks mee op 

Er wordt in deze vragenlijst weinig verteld of gevraagd over warmteplan 

first movers betalen relatief veel, daar iets mee doen? 

foutief ingevuld 

Gebruik het gasnet voor waterstof. 

gedoemd te mislukken 

Geen enkele hulp gehad van gemeente bij eerdere pogingen tot isolatie woning - veel ‘beleid’ weinig 
uitvoering 

Geen verplichte deelneming bij collectief. Bij collectief eigen keuze van leverancier (concurrentie!) 

gemeentelijke initiatieven juich ik van harte toe! Naar mijn mening moeten de opbrengsten van de verkoop 
van Eneco worden geïnvesteerd in structurele energieoplossingen. 

goed aardgasvrij, hoe maak je een warmteplan dat niet nieuwe toepassingen die nu nog niet worden gebruikt 
niet uitsluit 

Goed bedoeld beleid (beschermen van Human Eco-System & verminderde van klimaat opwarming) dat begint 
met vooringenomen ideeën (zoals de premisse dat aardgas vrij de oplossing zou zijn) leidt meestal niet tot 
goede uitkomst. Het is de missie van IIER (zie www.EnergyAndStuff.org) om beleidsmakers te helpen net 
beter systemisch inzicht als basis voor toekomstbestendig beleid. Ben regelmatig op bezoek bij mijn moeder 
in Delft en wil mijn kennis best met bv Stephan Brandligt delen. Begin met het 'End in Mind' en 

goed plan, nu nog uitvoeren 

Graag onderzoeken of restwarmte van DSM-gist beschikbaar kan komen, beter dan een hybride systeem! 

graag veel transparantie in berichtgeving en wat delft meer doet aan verduurzaming en vergroening, tevens 
mbt behoud groene randen stad 

Graag zonnepanelen op het dak van mijn flat en gezamenlijk bijdragen en opbrengst delen 

Grote onzin. Aardgas is de schoonste energie bron. In Duitsland krijg je een bonus als je je laat aansluiten. In 
Nederland wordt alles door Greenies verziekt... 

Heb financieel helemaal geen mogelijkheden om er in te investeren. 

heeft men al een idee wat het moet worden restwarmte of iets anders hoe wordt het gefinancerd 

Het aangekondigde tijdstraject in de studie naar de mogelijkheden voor het realiseren van een warmtenet zal 
bij lange na niet worden gehaald (zoals overigens te verwachten viel). Vanuit overheidswege zie ik in Delft 
niet of nauwelijks effectieve, grootschalige actie om te komen tot beter warmte-geisoleerde gebouwen (een 
eerste voorwaarde voor verdere introductie van energiezuinige technieken) 

Het aardgas vrij maken van woningen moet als resultaat hebben dat het verbruik verplaats wordt. Dus geen 
aardgas warmte centrales of waterstofgas uit aardgas/olie. 

Het alternatief moet niet meer kosten met zich meebrengen dan dat ik nu betaal Aansluiting op een 
warmtenet zou ik daarom niet accepteren 

Het beschermde stadsgezicht in de binnenstad is mijn optiek een heel waardevol iets en hier zal zeker 
zorgvuldig mee omgegaan moeten worden, echter is het natuurlijk de vraag hoe dit in de toekomst zal 
aansluiten bij de wens naar een meer energieneutrale samenleving. Een collectieve aanpak om op een nette 
manier (dus niet die lelijke panelen boven op de pannen) zonnepanelen in de binnenstad te kunnen plaatsen, 
zou zeer welkom zijn. 

Het feit dat we de Groningers (terecht) zielig vinden is een hele rare reden om van gas af te stappen (zie 
Duitsland waar de transitie naar gas hun oplossing voor het CO2 probleem is). Je kunt het ook ergens anders 
halen. De transitie's die momenteel worden voorgesteld zijn totaal onrealistisch en zullen de productie van 
CO2 slechts verplaatsen en verergeren. Nog even los van het feit dat het elektriciteitsnet niet is berekend op 
de enorme toename van het verbruik. 

Het hoofdprobleem is dat Nederlnaders energieverslaafd zijn en dus elk jaar veel energie consumeren. Verder 
betalen grote bedrijven en tuinders andere prijzen voor energie dan consumenten. Er is dus nogal het een en 
ander recht te zetten. Veel succes. 
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Het is belangrijk om burger participatie actief te organiseren en burgers hier echt bij te betrekken. Deze 
vragenlijst is mooi, maar is niet voldoende om te kwalificeren als burger participatie. Een brief van de 
gemeente delft met naam en toenaam verzonden per post naar al haar inwoners met daarin persoonlijke 
uitnodiging tot participatie, zowel in fysieke bijeenkomsten als online is het minimum dat wat mij betreft 
gedaan moet worden. 

Het is een smerige linkse bende die dit heeft uitgedacht. 

Het is goed zoals het is 

Het lijkt of wij overal op tegen zijn. De werkelijkheid is anders. Ons gasverbruik is al erg laag (ongeveer 3 m3 
per maand) 

Het maakt niet uit wat de mensen willen er wordt toch gedaan wat men wil of de mensen er ook blij mee zijn 
of niet 

het moet eerst echt toepasbaar zonder kinderziekten zijn en de aanblik van de historische binnenstad niet 
vervuilen, daar is vast iets op te vinden... 

Het op deze manker van betrekken van inwoners hadden ze ook moeten doen voor parkeren. Daarvoor is niks 
gevraagd. 

Het verbaasd me dat als enige optie in het voorstel op de site staat dat je je eigen energie met opwekken bij 
elektrische verwarming (Delft.nl/aardgasprijs). Kan groene energie niet beter centraal opgewekt worden, of 
aanvullend centraal. 

Het zou goed zijn als de Gemeente informatie zou gaan geven hierover. Voor/nadelen/mogelijkheden. En 
ondersteuning. 

Hier ging de vragenlijst toch niet over? Ik ben heel benieuwd naar de plannen van de gemeente om onze wijk 
aardgasvrij te gaan maken. 

Hoe kan je woningbouw vereniging ertoe zetten om mee te werken 

hou het aub realistisch. voor oude woningen is het vaak maar beperkt mogelijk om ze aan te passen. smart 
follower principe lijkt me voor delft dus beter passen dan voorop willen lopen. 

Hou het betaalbaar voor de gewone burger 

Hou rekening met de kosten. Veel mensen kunnen/ willen dit niet betalen. En betrek inwoners vóóraf! 

huur en koop staat in deze straat aan elkaar , dus hoe wordt dit opgelost? 

Ik ben benieuwd naar plannen van de gemeente, bijvoorbeeld voor buurtwarmtepompen 

ik ben dat gezeur over dat groene gedoe zat 

Ik ben een man op leeftijd, veel van deze maatregelen hebben voor mij geen toekomstwaarde. 

ik ben erg benieuwd naar de planning, de impact en de kosten(verdeling) 

ik ben geïnteresseerd in de vraag of het zin heeft om mijn huis (nog) beter te isoleren 

Ik ben hiervan ook niet op de hoogte 

Ik ben opzich voorstander. Men moet wel met goeie en voor iedereen betaalbare oplossing 
komen.Momenteel is het voor veel mensen  te duur om je woning energie neutraal te maken.Zeker oude 
huizen. 

Ik gebruik geen verwarming meer al 10 jaar, of minimaal en het is gewoon beter zo voor mijn weerstand en 
immuniteit. Dus ik wil dit laten onderzoeken door medici, en GGD bij mijzelf. Er wordt teveel warmte thuis 
verspild geloof ik, en daarom wil ik een slimmer warmteplan laten ontwikkelen voor mensen. heb ook 
futuristische ideeen. 

Ik geloof niet in aanleg warmtenet in binnenstad. Ik ben voorstander voor overschakeling van aardgas naar 
waterstof. 

Ik had daar niks over gehoord, terwijl ik toch redelijk de lokale bladen lees. 

Ik heb al een goed geïsoleerd huis. Waarom moet ik van het gas af wanneer alle andere manieren meer CO2 
veroorzaken? Begin met isoleren van alle woningen van voor 1990 ook de huizen in het centrum. 

Ik heb begrepen dat door bijv. gebruik restwarmte industrie in wijken een individueel plan eigenlijk niet 
mogelijk/nodig is. Plan per wijk of gebied dus. 

Ik heb in de vragenlijst mijn verhaal gedaan. Als u nog tips voor mij heeft dan hoor ik dat graag! 

Ik heb net een heel document gelezen over wat Delft zou kunnen doen, en er wordt in het hele document 
niks gezegd over kernenergie. Waarom niet? 

Ik merk nog weinig tot niets van de wijkgerichte aanpak van de energietransitie. Ik neem aan dat het 
Warmteplan ook daar aandacht aan schenkt, evenals de wijze waarop de wijken kunnen participeren daarbij. 

Ik mis de aandachtspunten met het oog op betaalbaarheid, keuzevrijheid, concurrentie bij de eventuele 
aansluiting op een warmtenet. 



86 
 

ik nam al deel aan eerdere meetings van de gemeente, nog meer praten vind ik zinloos 

Ik vind dat Delft zich teveel richt op restwarmte haven (=tijdelijk) en geothermie (=onzeker) en te weinig op 
duurzamere bronnen als aquathermie 

Ik vind dat het aargasvrij maken niet het hoofddoel moet zijn, maar dat de CO2 reductie dat moet zijn. In dat 
geval lijkt mij het beter om juist ook te investeren in het verminderen van het energiegebruik, bijvoorbeeld 
door goede isolatie. 

Ik vind de opgegeven redenen voor een aardgasvrije woning misleidend. 

Ik vind het absurd dat u de bewoners/mij op kosten jaagt. In omri gende landen legt men juist aardgas aan en 
worden er in de wereld nog steeds kolencentrales gebouwd. Ik ben met pensioen en wil genieten van het 
kleine beetje spaargeld wat ik heb en nietweg geven aan de overheid of jullie stomme plan om maar als 1 van 
de eerste gemeente aardgasvrij te willen zijn. Ik ga ook geen leningen aan. Daarmee loop ik kans om in 
financiële problemen te komen. De gemeente Delft moet eens hun botte hersens gebruiken in v 

Ik vind van het gas af geen goede reden om CO2-reductie te bereiken. Ik wil als huiseigenaar niet afhankelijk 
zijn van een centrale voorziening als stadsverwarming. Ik vind dat we ons gasnet niet moeten afbreken, maar 
moeten klaarmaken voor waterstof en moeten overstappen op waterstof-CV's 

Ik vind voor het eerst in tijden dat jullie een duidelijke en goed leesbare vragenlijst hebben gemaakt ... Graag 
in het vervolg alle vragenlijsten zo! 

ik weet niet of dat bestaat voor mijn wijk, ik dacht het niet (2628 Wippolder) 

ik weet onvoldoende over het voordeel van de wijziging 

ik wil eerst weten wat de gemeente als het toekomstige alternatief voor aardgas in mijn wijk (Hof van Delft) 
ziet voordat ik ga investeren in andere maatregelen dan isolatie, zoals zonnepanelen of een warmtepomp. 

Ik wil geen ronkende/zoemende warmtepompen in/aan elk huis in de binnenstad. 

Ik wil graag meer info over het warmteplan 

Ik zie graag dat er meer gedacht wordt aan een centrale warmtebron, bijv. een stadsketelhuis of een andere 
vorm van werken met restwarmte van bedrijven. Op die manier kunnen veel bestaande CV-installaties 
(radiatoren in de huizen gewoon blijven en de gemeente zorgt voor de aanvoer van warmte. Dit is voor de 
binnenstad van Delft echt de beste oplossing. 

Ik zie het niet zitten, vind het te hoog gegrepen en het jaagt me op kosten waar ik niet op zit te wachten. 

ik zou graag een realistsch plan willen zien voor kleine oude woningen! 

Ik zou graag willen weten welke alternatieven energiebronnen er gebruikt zullen worden ipv het huidige 
aardgas 

In de binnenstad is de aanleg van een warmtenet door de vele aanwezige leidingen niet mogelijk. 

in de delft op zondag op de gemeentepagina telkens de vorderingen over aardgasvrij maken melden(vaste 
rubriek) 

In duitsland krijgen mensen subsidie als ze ocer gaan op aardgas.... vreemd allemaal 

In een eerdere versie werden Voorhof, Buitenhof en Kuijperwijk zomaar tot voorloperswijken verklaard. Later 
bleek dat de gemeente dat voor de Kuijperwijk toch niet meer wilde. Zou dit zigzag beleid svp voorkomen 
kunnen worden. En zou u svp inspraak willen geven voor wijken of een wijk voorloperswijk wil zijn. 

In een van de eerste vragen kan je niet aangeven dat je helemaal geen gas hebt verbruikt 

Indien Delft aardgasvrij wordt is dat mooi, maar op wie wordt dat verhaald? Ik verdien net boven het 
minimum, mijn man heeft geen werk doordat de overheid de horeca sloot (muzikant) en hij heeft dus nergens 
recht op. Wij betalen alles, omdat ik net een salaris boven bijstandsniveau heb. Niet alleen minima moeten 
hierin geholpen worden. Ik heb ook een kind dat naar zwemles “moet”. Iets extra’s kan ik dus niet geven aan 
zo’n mooi initiatief. 

Indien er geen subsidie door het rijk wordt verstrekt,stimuleer bewoners met subsidie om electrisch te gaan 
koken. 

Info over mogelijke subsidies voor individueler als voor apt now. Is ZEER belangrijk en typisch een gemeente 
taak, Dus DOEN!, 

is platform energietransitie enigste orgaan waarmee gemeente praat over warmteplan? Hoe worden 
bewoners betrokken, meebeslissen over buurtaanpak 

Isoleren is vele malen belangrijker dan aardgasvrij maken op dit moment, zeker voor oudere huizen en zolang 
nog niet duidelijk is of biogas of syngas interessante alternatieven zijn. Over 5-10 jaar is dit wel duidelijk. 
Isoleren is nu al van bekend dat het nut heeft 

Jaag de inwoners van Delft niet onnodig op hoge kosten 

Je zou eens kunnen kijken of het mogelijk is om een aantal woningtypen in Delft te definiëren en dan per 
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woningtype globaal aangeven wat er zoals bouwkundig moet veranderen om aardgasvrij te worden. En dan 
ook globaal een kostenraming geven. Maak het vooral zo concreet mogelijk, dan gaat het leven. Aan politieke 
slogans hebben de mensen niet veel. 

Kern energie is de toekomst niet, Aardgas misschien mooi voor nieuwbouw woningen 

Kijk breder en focus niet te veel op aardgasvrij. Koester de betrokkenheid van de burger en neem die mee. 
Dat is meer dan informeren! De gemeente heeft hier een matig track record. Denk aan gang van zaken 
Prinsenhof waar de burgers ingrepen. 

Kijk naar omliggende landen en doe het alleen in nieuwbouw of bij grote renovaties 

Kom in 2021 als gemeente met een duidelijk plan per wijk welke oplossing er komt. Aan de bewoners 
overlaten lost niets op. Warmte en elektriciteit zijn een nutsvoorziening en moeten door de gemeente direct 
of indirect worden aangeboden. 

Kom snel met een tijdspad per wijk zodat duidelijk is wat wanneer komt. 

kostbare GroenLinks onzin 

Laat men eerst eens goed nadenken voordat men met dit geld verslindende plan doorgaat. Zoals al eerder 
gemeld, krijg je in Duitsland, België en Zweden subsidie las je op gas overgaat. 

Laten we eerst de covid gevolgen op de economie en onze bevolking oplossen voordat we irreeel de hemel 
gaan bestormen. 

Laten we realistisch blijven 

m.b.t. de vorige vraag. Het bestuur van onze VVE doet al mee met allerlei besprekingen met Gemeente, 
Eneco 

Maak dingen concreet en aantrekkelijk door subsidie of aardgasminderende beloning 

maak er iets leuks van, iets positiefs waar Delftenaren enthousiast van kunnen worden 

Maak geen haast, laat eerst de markt maar met reële alternatieven voor hoge temperatuur verwarming 
komen. Alle woningen retrofitted met een warmtepomp of aansluiten op een duur warmtenet is geen echte 
oplossing. Biogas of zelfs aardgas is energetisch en co2 technisch zo slecht nog niet 

Maak van het warmtenet een coöperatie. Onafhankelijker van de grote energieleveranciers. 
Energieleverantie zonder winstoogmerk. 

Maak wat meer vaart bij beslissingen op het gebied van duurzaamheid. Alle nodige vergunningen die 
duurzaamheid versnellen moeten sneller verleent worden vriendelijke groeten 

Maar het aantrekker voor verhuurders 

Meer info informatie over het Warmteplan in wording 

Mijn huis is aardgasvrij 

Mijn huis is van 1928, ik denk dat het heel moeilijk is dat aardgasvtij te krijgen 

Minder fossiele brandstoffen gebruiken is goed. Aardgas is de schoonste fossiele brandstof. Pak eerst kolen 
en olie aan. Er is onvoldoende groene stroom om de huidige fossiele brandstoffen te vervangen. Daarbij heeft 
het elektriciteitsnet veel te weinig capaciteit om voldoende energie door te geven. Stop alstublieft met deze 
waanzin. 

Mis eigenlijk een visie. Het wordt nu 'in de groep gegooid', en zo gast iedereen maar wat doen. Een duidelijke, 
landelijke leidraad en visie hierin zou handig zijn, ook ontwikkelt met inspraak van alle betrokken en, of de 
mogelijkheid daar toe. 

Momenteel is gebrek aan duidelijkheid van de gemeente voor ons de grootste belemmering om tot actie over 
te gaan 

Naar aanleiding van de vraag over geluidsisolatie. Veel huizen in de binnenstad zijn oud en hebben daardoor 
een slechte geluidsisolatie, zo ook mijn huis. Dit is ook niet goed te verbeteren. Hierdoor en door de 
compacte bouwvorm zullen warmtepompen door hun geluidsproductie tot onleefbare geluidsoverlast leiden 
en zullen dus niet als alternatieve warmte voorziening voor de binnenstad gekozen moeten worden. De 
mogelijkheid van een warmtenet, hoe lastig mogelijk om aan te leggen, moet wel serieus bekeken worden 

Naar aanleiding van de vragen over geluidsisolatie. Veel huizen in de binnenstad zijn oud en hebben daardoor 
een slechte geluidsisolatie, zo ook mijn huis. Dit is ook niet goed te verbeteren. Hierdoor en door de 
compacte bouwvorm zullen warmtepompen door hun geluidsproductie tot onleefbare geluidsoverlast leiden 
en zullen dus niet als alternatieve warmte voorziening voor de binnenstad gekozen moeten worden. 

Naast woningen gezamelijk aardgasvrij te maken, zou er breder gedacht kunnen worden: woningen 
gezamelijk energiezuiniger maken 

Nederland lijkt wel in eenhoorns te geloven. Het wordt duur, veel te duur voor veel huiseigenaren en 
huurders. Amateur politici, niet al te snugger, op plaatselijk en nationaal niveau zeggen ja terwijl zij geen 
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snars verstand hebben van de problematiek. Nederlandse 'deskundologen' incluis. 

Neem het initiatief voor een onderzoek naar de wijze waarop de drive-in-woningen van de wijk Voorhofdreef  
duurzaam gemaakt kunnen worden. En betrek daarbij de huiseigenaren (Bijv. klankbordgroep, en 
bijeenkomst van alle geïnteresseerde eigenaren). Nu worden "stukjes en beetjes"- maatregelen voorgesteld 
(isolatie vloer, spouwmuurisolatie, etc.) Maar misschien is een geïntegreerd oplossing , een nieuwe "schil" , 
zoals bij een voorbeeldwoning van de TU (http://pretaloger.eu/ ) , evt in combinatie met een warm 

nog geen informatie over het warmteplan 2021 gezien. 

Nog weinig informatie over 

Nogmaals, ik ben geen voorstander van aardgasvrij maken. In omringende landen krijgt je subisidie als je van 
elektische energie opverstapt op aardgasenergie! 

Ondersteun mensen eerst met isoleren en kijk dan op de langere termijn welke mogelijkheden er zijn. Het 
doel voor 2030 is CO2-besparing van de woningvoorraad, niet een paar mensen heel duur van het gas af en 
de rest doet niks. 

Onrealistich, mensen op kosten. Heeft geen nut voor milieu. Mijn vraag is waarom word er in de 
buurlandenden. Dan gas gepromoot. 

onzin 

ook goed kijken naar de huurwoningen (zowel particulier als via corporatie) en hoe deze aardgasvrij te 
maken. Dit zal namelijk niet zomaar vanuit bewoners zelf komen. Dit is natuurlijk logisch want dat is 
investeren in iets dat niet jouw bezit is. 

ook kernenergie in aanmerking laten komen om CO-2 uitstoot te verminderen. Omringende landen breiden 
juist gasgebruik uit. Hoe dom kun je zijn om nu afstand te nemen van gas terwijl in Nederland de schoonste 
gasgestookte centrales staan. 

Ook meer kijken naar kosten en niet alleen naar wat ideaal is 

Op basis van bouwjaar kun je redelijk na gaan wanneer bepaald onderhoud nodig is. Probeer hier gebruik van 
te maken voor de targeting. Als het mogelijk is kun je ook kijken of je de subsidie hierop kan aanpassen 

Route via isoleren en hybride levert op korte termijn veel meer resultaat en positief momentum op dan 
stadswarmte initiatieven, tenzij bij die laatste echt van restwarmte gebruik wordt gemaakt, bv van 
datacenters bij TU of procesindustrie 

Sta achter een duurzamere sameleving, maar aardgasloos lijkt mij niet de oplossing. 

Staar niet te snel blind op bepaalde methoden, maar hou de ogen open voor inovatie. Werk samen met de 
TUD om inovatie aan te sturen. Hou hierbij rekening met de speciale eisen van oude huizen en de 
beperkingen van een aantal maatregelen die niet samen gaan met oude huizen. Delft heeft een paar oude 
wijken, en die hebben een andere aanpak nodig. 

Stadsverwarming heeft in het verleden al gefaald. De nieuwe plannen lijken mij als energie-ingenieur 
(kostbare!!!) onzin. 

Stop biomassa 

Stop deze ondoordachte en schadelijke maatregel. 

STOP HIERMEE! 

Stop met die onzin. Alleen isoleren. En je hebt geld over voor het sociale deel van leven in de stad 

Stop met liegen tegen mensen en hen te dwingen in energiearmoede te leven 

Stoppen met die onhaalbare onbetaalbare onzin. 

Terwijl Duitsland juist aardgas meer gaat promoten, wil Nederland er van af. Het is voor de gewone mens niet 
duidelijk, wat de Europese kijk hierop is en waarom NL  een andere weg gaat. 

Terwijl in Duitsland een toeslag wordt gegeven om gas aan te sluiten, schaffen wij het af ??? Er is veel mis 
met het voornemen om Nederland te "vergroenen" en dan heb ik het niet alleen over de gigantische kosten 
die het met zich mee zal brengen !! Ik hoopo dat op tijd wordt ingezien dat het een heilloze weg is ! 

Tot nu toe blijken dit soort projecten nog niet erg succesvol, beste is om niet te hard van stapel te lopen, 
realistische doelstellingen en kostenschattingen te maken en te leren van gemaakte fouten. Tevens is het in 
een stad als Delft met veel oude huizen niet simpel om de gasverwarming te vervangen. Isolatie lijkt een 
beter speerpunt dan aardgasvrij 

Valt mij op dat er al sinds 2018 gepraat wordt over dit onderwerp, maar dat er nu pas bekendheid aan wordt 
gegeven. 

Veel appartementencomplexen zijn gebouwd in of omstreeks de jaren 60 van de vorige eeuw. De cv-
installaties zijn derhalve 1-pijps. Een 1-pijps cv-installatie kan niet worden aangesloten op een eventueel aan 
te leggen warmtenet. Derhalve is dit warmwaternet sowieso geen alternatief en zal moeten worden 
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nagedacht over andere mogelijkheden om aardgasvrij te worden (eerst verregaande warmte-isolatie, daarna 
volledig elektrisch...??) elektrisch 

Veel hangt af van de vraag in hoeverre de gemeente hier subsidies en ondersteuning bij zal bieden 

Veel ideeën en plannen zijn gericht op huiseigenaren en niet op huurders. Terwijl er genoeg mensen in Delft 
zijn die een woning huren, al dan niet van een corporatie. Hun mogelijkheden om zelf de handen uit de 
mouwen te steken zijn beperkt. Bovendien is er angst dat Delft gasvrij alleen maar aanleiding vormt voor 
corporaties om nog meer goedkope woningen te slopen. 

vertel hoeveel het mij als bewoners kost en/of oplevert.  Geef eens voorbeelden van een warmtepomp. 
foto's!!! 

via het platform meedoen 

Voel vrij om te vragen, ik ben beroepsmatig gewend in energiestromen te denken. 

Voer een pakket in die inwoners gratis kunnen afhalen met radiatorfolie, etc. 

volledig aardgas vervangen op landelijke schaal is een enorme uitdaging die de grote energie vraag van 
industrie, transport en wonen. b.v waterstof zou ik alleen inzetten voor verwarming op plekken waar geen 
alternatieven zijn, zoals de binnenstad. maar stap 1 body reduceren van de energie vraag, dus isoleren! 

Voor bewoners, die minder dan 1000 kubieke meter gas gebruiken, is het weinig zinvol de woning van het gas 
af te halen. Dat leidi alleen maar tot hogere huren en hogere energiekosten.  Isoleer deze woningen tot 
energielabel B. 

Voor het verkrijgen van voldoende draagvlak is het denkelijk noodzakelijk dat de energierekening zonder 
aardgas niet hoger wordt dan nu met aardgas. Anders gaan de mensen die nu al aan (aardgas) besparingen 
doen, uiteindelijk de rekening betalen voor de mensen die nu niet besparen. 

voor ouderen veel te ingewikkeld en te veel gedoe, ik doe al zeer lang aan energie besparing, lijkt me genoeg 

voorlopig niet het kleinste kereltje moet nie voorop lopen, Terwijl Duitsland door heel het land aardgas 
promoot Toekomst is kernenergie 

Vraag me af of ze wel goed bij hun hoofd zijn bij de gemeente 

Vraag stellingen beetje kort door de bocht duidelijk 

Vraagstelling is biased en niet relevant voor alle respondenten. Het grote nadeel van de extreem hoge 
investering/kosten wordt niet genoemd. 

Waar ik wel tegen opzie, is het mogelijk veel wegbreken en verbouwen binnen de woning. Is dat beeld terecht 
of valt het nog mee??de 

waar kan ik de plannen vinden voor mijn wijk? 

waar kan ik het concept vinden 

waarom staat niet uitgelegd waar dit te vinden is? 

Wanneer wordt de democratie weer herstel, zodat wij mee kunnen beslissen, iets wat nu totaal niet kan. De 
klimaatwet, de stikstof crises en corona geven overduidelijk aan dat de overheden totaal ongeschikt zijn en 
dat is inmiddels overduidelijk bewezen, dat ze alle maar dan ook alles fout doen en dat moet stoppen. 

Warmte plan heet warmte programma. 

Warmtenet zonder koeling is voor eigen huizen  geen vooruitgang. Alle kosten zijn dan maar voor de 
overheid. 

warmteplan is niet aan de orde geweest in vragenlijst. Waar kan ik warmteplan vinden? 

Warmteplan is pas interessant als alle details zijn uitgewerkt per wijk. In de details zit altijd het venijn!!! 

Warmtepompen staan nog in kinderschoenen. Graag meer voorlichting 

wat zijn de alternatieven voor het gas? 

Waterstof 

We kunnen de opwarming vd planeet niet beïnvloeden de mens heeft het verknalt 

We zitten via Woonbron in een flat en die maken het ons onmogelijk om de gasmeter weg te halen en 
elektrisch komen te installeren 

Wees in zulke enquêtes duidelijk over de alternatieven en wat er volgens de politiek kan in elke wijk in delft. 

wij hebben al een warmtepomp; toch krijg ik nog vragen of ik over wil stappen nadat ik dit heb aangeklikt. 

Wij willen nu de ketel vervangen, maar delft is traag met plannen! 

wij wonen in een huis uit 1938 zonder spouwmuren geen voegsel meer tussen de stenen , meteen 
verhuurder die er niets aan doet. Wat kunnen wij dan nog veranderen we zijn al zo zuinig mogelijk met 
energie gebruik. 

Wij zullen het niet meer meemaken 2050. Maar vinden het toch belangrijk vandaar dat wij dit ook willen 
toepassen in keuken. 
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Windenergie het waait geen 24 uur per dag. Zonne energie geen 24 uur per dag zon. Biomassa uit den boze. 
Rest warmte van bedrijven en als deze sluiten? Wij moeten ons in dit land eens goed afvragen waar we mee 
bezig zijn en niet zo hoogdravend onuitvoerbare plannen maken. 

with district heating it is difficult in terms of pricing as we are not free to choose provider. The price is 
regulated but still expensive. With gas free how will these side effects be tackled? 

Woonbron 

Zeer teleurgesteld: deze vragenlijst gaat niet over ideeen, zorgen, vragen, meningen etc over het warmteplan, 
zoals deze in Delftopzondag van 29-11-2020 staat aangekondigd. Het hele warmteplan komt niet aan de orde, 
laat staan dat je er een mening over kunt geven! 

Zelden hoor ik over de geluidsoverlast die gaat ontstaan door het gebruik van de warmtepomp. Vooral ook de 
cumulatie van het geluid van de warmtepompen in de 'stille' binnen gebieden (achterkanten van de 
woningen) kan voor onaanvaardbare  geluidshinder lijden. 

Zie de uitzending van Zondag met Lubach over ‘van het gas af’. Daar sta ik helemaal achter. Ik wil het milieu 
graag nog meer sparen, maar niet op deze manier! 

Zijn er concrete plannen voor mijn woonwijk en/of subsidies? Voor mij erg belangrijk om hiervan op de 
hoogte te zijn vanwege relatief grote investering voor de toekomst 

Zoals al gezegd, overtuig mij zonder leugens als biomassa. 

Zoals eerder aangegeven denk ik dat de focus op een aardgasvrij Delft een ineffectieve maatregel is om tot 
vergroening te komen. Dit omdat aardgas een relatief schone fossiele brandstof is, overstappen een zeer dure 
zaak is waar ook weer veel uitstoot mee gemoeit is, en omdat de energiebron (elektriciteitscentrales) vaak 
helemaal geem groene stroom kunnen leveren. Ik denk dat er efficiëntere maatregelen te nemen zijn om te 
vergroenen. Isolatie, zoals aan het begin van de enquete genoemd, is daar wél een van 

Zoals eerder gemeld: 1. Ik mis nog het realisme dat oudere woningen er niet op ontworpen zijn om 
aardgasvrij te kunnen leven. 2. Ik vind het dan ook niet proportioneel om van dié bewoners een investering te 
vragen. 3. De maatregelen van overheid(incl gemeenten) is nu te vaak zo dat die wel doelstellingen heeft, 
maar de kosten en risico's voor grootste deel( zo niet volledig) afwentelt op de individuele huisbezitter. Ik zou 
graag willen zien dat kosten en investeringen om doelstellingen van de overheid te hal 

zoals men kan verwachten zal ook dit door ons strot worden geduwd 

Zodra de aanpassingen worden vergoedt wil ik meegaan in aardgasvrij. Maar dan ook een nieuwe kookplaat 
etc. Ik moet rondkomen van een minimumloon 

Zolang ik op het www lees dat het nieuwe verwarmen/koken duurder is dan gas en niet veel oplevert qua het 
ontzien van het milieu vindt ik het onnodig en drijft men mensen op kosten die ze hws niet kunnen betalen. 

Zorg aub dat houtstook in het plan wordt opgenomen. Verbied het. De fijnstof in stank in onze wijk, maar 
eigenlijk in heel Delft is verschrikkelijk. Er zijn huiseigenaren die de hele dag hout stoken. Voor ons een reden 
te gaan verhuizen en dus niet meer bezig zijn met het verduurzamen van onze huidige woning. 

zorg eerst dat alle woningen goed geïsoleerd zijn, dat is veel belangrijker, en scheelt sloten met gas 

Zorg voor betere en betaalbare woningen voor senioren met een klein  pensioen !! 

Zorg voor subsidies wanneer er voor een totaal anders verwarming systeem te vervangen 

zou meer willen weten over de (on)mogelijkheden voor een aardwarmtesysteem op buurtniveau 

 

Bij 2.4 – Algemene opmerkingen 

Heeft u tot slot nog opmerkingen over de vragenlijst? – Ja, een algemene opmerking: 

1. Het "Warmteplan" is mij onbekend. 2. Graag zie ik een uitgewerkt plan voor de de oude panden in het 
Centrum, mogelijk i.s.m. de buurtverenigingen. 

aardgas is niet de boosdoener, energieconsumptie is sowieso te hoog. Deze enquete is duidelijk door en 
voor gutmenschen. Je moet de energieconsumptie vd hele stad in kaart brengen en dan beginnen bij 
grootste slurper. Met goede bedoelingen los je het probleem niet op. 

Aardgas vrij is niet een doel op zich. HEt hooffdoel is co2 uitstoot verminderen. Het is dus ook essentieel om 
te investeren in groene energie. Delft zou daar een actievere rol in kunnen spelen 

Aardgas vrij maken delft is te duur, en onrealistisch, beste is gewoon goedkoop russiche bulkgas inkopen, 
leiding ligt er toch al en upgraden voor thuis kookgas pitten.  is goedkoopste oplossing nu, denk aan corona 
crisis nu,  er is al een hele economische crisis en verarming. 

aardgas vrij ok , maar hoe de woning verwarmen 

Aardgasvrij is onzin 
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Aardgasvrij maken is geen doel op zich, het is een onderdeel naar klimaatneutraal. Op juiste manier inzetten. 

Aardgasvrij maken van oude panden is luchtfietserij. Laat de gemeente Delft eerst zich druk maken om zaken 
die direct effect hebben. 

aardgasvrij moet niet de eerste aanpak zijn; na-isolatie van panden is het meest efficiënt; hoe minder gas 
hoe beter. 

aardgasvrij zou geen prioriteit moeten zijn 

Al 15 jaar bedonderd, geen enkel vertrouwen in deze operatie tenzij op natuurlijke ontwikkeling. Kosten 
voor gemeente met oude binnenstad is een ramp voor gemeente en bewoners. 

Alle platte daken in dit land zouden verplicht zonnepanelen moeten plaatsen! Met name distributiecentra 
zouden geen bouwvergunning mogen zonder installatie van zonnepanelen!  Zo hoeft geen polderlandschap 
geofferd. 

alles wordt je opgelegd zonder overleg (werkelijk overleg!) met de bewoners/eigenaren 

Als Delft echt wat wil gaan doen dan moeten jullie de woningcorporaties gaan dwingen hier aan mee te 
doen. Op dit moment werken die alleen maar belemmerend 

Als huurder kan ik geen zelfstandige activiteiten uitvoeren. De coöperatie heeft de beurs in handen en de 
helicopterview. 

Als we afhankelijk worden  van een warmtenet hoop ik dat dit niet het enige is, maar dat er ook een backup 
voorziening is ingeval van leidingbreuk of andere stagnatie. 

Andere landen gaan juist over op aardgas om hun co2 afspraken te halen. Wij als land willen weer het beste 
jongetje vd klas zijn hetgeen absurd is. Nieuwe woningen ok maar oudere woningen ombouwen op gas geeft 
omgerekend een enorme co2 uitstoot. Nederland aardgasvrij is een utopie en niet realiseerbaar zonder 
enorme investeringen die huurders en kopers zeker niet gaan dragen. Delft moet zich bij de nieuwbouw 
houden en zich niet op woonwijken richten omdat een gemeenteraadslid zich weer wil profileren. Denk 
eerst eens goed na aub 

beetje zwakke equette omdat er geen antwoorden zijn voor al reeds aangesloten op stadsverwarming en 
geen aardgas. ben overigens zeer tevreden hiermee 

Beter om te gaan werken aan de ongebreidelde bevolkingsgroei 

Bij de te nemen maatregelen zou een kolom om aan te geven of je de mogelijkheid hebt (lees eigendom, 
niet financiel) 

Bij de vraag met hoeveel personen verblijft u in de woning heb ik 2 genoemd omdat bij het in 2019 
genoemde energie gebruik waren wij nog met 2 Nu ben ik echter alleen het was mij niet duidelijk of ik 1 of 2 
moest zetten 

Burgerberaad lijkt mij een goed plan. 

De aanschafprijs van een warmtepomp is nog te duur. 

De antwoorden houden vaak geen rekening met de mogelijkheid dat de woning al aardgasvrij is. Dat geeft 
een vertekend beeld in de uitslagen. 

De binnenstad aardgas vrij is een ondoordacht plan. Stadsverwarming zou, als het niet te duur is, als 2e 
kunnen. Maar zeker geen warmtepompen. 

de button volgende is zeer onhandig geplaatst. Graag meer naar het midden of verwisselen met de button 
terug. 

De enquête kan een heel vertekenend beeld opleveren, zit heel slecht in elkaar. Als hierop beleid gevoerd 
wordt, hou ik mijn hart vast. 

De gemeente kan beter energie stoppen in een betere bereikbaarheid in de stad voor gehandicapten en 
mindervaliden. Dat heeft nu een lage prioriteit. 

De huidig genoemde alternatieven voor gas zijn m.i. te beperkt. 

De infrastructuur in de wijk Wippolder is nog helemaal niet geschikt om op korte termijn aardgasprijs te 
worden! 

De mogelijk antwoorden zijn tendentieus. Van het gas afgaan om redenen van kostenbesparing is onzinnig. 
Ieder alternatief is juist duurder. Besteed schaars geld aub goed. Dat wil zeggen nieuwe woningen 
aardgasvrij, maximaal inzetten op isolatie, voor bestaande woningen slimme en betaalbare alternatieven en 
niet dogmatisch aardgasvrij. 

de plannen zijn allemaal erg leuk ..maar de kosten ? wat dacht u van aanschaf van inductie kookplaat ..is 
bijna allemaal 380 volt ..wie betaald het ombouwen van de meterkast en leiding trekken ?  n 

De reden om aan te geven geen interesse voorop te lopen met aardgasvrij te worden is mijn angst voor een 
lawaaierige waterpomp. Zodra er waterpompen zijn die even stil zijn als een CV ketel (en ook niet groter zijn, 
wegens ruimtegebrek) zou ik geen bezwaar hebben om hier op over te stappen. Stadsverwarming zou ik een 
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veel betere oplossing vinden. 

De te maken kosten zijn vermoedelijk te hoog t.o.v. Het rendement, eerst een vergelijkend kostenplaatje 
zien. 

De tekst "veiligheid (bijvoorbeeld geen brandgevaar meer door koken op gas)" is nogal suggestief. Hoeveel 
branden ontstaan er wel niet door elektrische apparatuur en installaties? 

De vraag over het aanbrengen van energiebesparende maatregelen aan de eigen woning is verwarrend. Mijn 
woning is gekocht als nieuwbouw en is opgeleverd met veel van deze energiebesparende maatregelen. Ik 
heb ze niet zelf aan (laten) leggen. 

De vraag over initiatieven in de buurt vind ik onduidelijk omdat de aanpassingen per huishouden gebeuren 

De vraagstelling houdt helemaal geen rekening met alternatieve mogelijkheden om het gasnet te blijven 
gebruiken. 

De vragen  zijn teveel gesteld op basis van , ja,  ik besluit om van het gas te gaan. De gevolgen aan kosten 
stadsverwarming, a 5000,- per woning, infrastructuur en bron van energie zijn marginaal onderzocht. Wacht 
totdat de Waterstofmotoren er komen(via Calciumcarbonaat) die een wijk kunnen voorzien, dan geleidelijk 
aan de woningen 100% elektrisch inrichten. 

de vragen moeten ook het alternatief bevatten, zodat je kunt vergelijken 

De vragen over de maatregelen om de woning duurzamer te maken gaan er van uit dat de woning niet 
duurzaam zou zijn. Mijn woning heeft energie label B en er zijn weinig bespaarmogelijkheden. De enige optie 
is nog 3 dubbelglas overal. Maar met een gasverbruik per jaar van 265 m3 wegen de kosten daarvan niet op 
tegen de geringe besparing. 

de vragen over woningaanpassing zijn  niet passend voor woningen die deel uitmaken van 
appartementencomplexen! 

de vragen zijn onvoldoende geselecteerd op het wonen in appartementencomplex 

De vragenlijst is weinig diepgaand en lijkt me vrij nutteloos om conclusies uit te trekkem 

Delft is een stad met relatief veel rijks- en gemeentelijke monumenten. Daar is in deze vragenlijst compleet 
aan voorbij gegaan. 

delft zou moeten lobbyen bij de regering om de verhuurdersheffing op te heven, om nieuwbouw en isolatie 
van bestaande huurwoningen te stimuleren. Eerst isolatie, dan van het gas af! 

Deze vragenlijst is voor eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijk monumenten niet echtgoed te 
beantwoorden 

die waarden van gebruik gas en elektra waren volgens mij bijzonder en niet rondom het gemiddelde. ik zat 
bij elktra in de hoogste optie terwijl het gemiddeld nog hogerligt 

Dit is een totaal verkeerde ontwikkeling ! Aardgas is schoon, goedkoop en ruim voorhanden! 

Dit is het stokpaardje van partijen zoals groenlinks en andere milieu activisten die niet verder kijken dan hun 
neus lang neus is. los eerst de huidige problemen maar eens op die nu spelen zoals luchtvervuiling door DSM 
en Rijnmond, het meeste fijnstof komt niet uit de uitlaat van de benzineauto maar uit de vliegtuigmotoren 
en het asfalt op de wegen dat slechter is dan gewone bestrating. 

Dit is toch een complex vraagstuk dat je toch niet even in een survey kan vangen. Eerst beginnen met test 
wijk waar de leidingen in einde levensfase zitten. Dan lessons learned en vervolgens verder uitrollen. En 
communicatie met netbeheerders ed. 

dit moet niet aan de politiek worden over gelaten zie; de afgang met de hout gestookte verwarming. 

Dubbelglas oplossing is beter dan ardgasvrij 

Een klimaatdoelstelling is prima, ben ik echt voor. Maar zorg er wel voor dat er goede en realistische 
oplossingen komen. 

eigenlijk een vraag: is deze vragenlijst voorgelegd aan Maya van der Steenhoven (van Gas los?) zou helpen 
denk ik 

En alweer geen ruimte in deze vragenlijst voor VvE’s. Het plan om van het aardgas af te gaan is 
onuitvoerbaar voor het overgrote deel van de appartementencomplexen in Delft. Ze kunnen niet of 
nauwelijks adequaat geïsoleerd worden. Bovendien zijn kosten voor redelijke  isolatie in onze flat van ca 
€70.000 .- per appartement niet op te brengen door de eigenaren.  Eerder is er twijfel aan de 
millieuvriendelijkheid van de opgewekte stroom nu er biosmassa en steenkool verstookt wordt. Een 
warmtenet kent nog veel te veel onzekerheid, zal onvoldoende warmte afgeven om de appartementen in 
onze flat comfortabel te laten zijn en er is onzekerheid over de continuïteit. Tot nu toe is het hele verhaal 
van het warmtenet een drama in vele bedrijven. 

energie en verduurzaming is altijd interessant, ook op industriele schaal 

energie huishouding verandert ook door eigen oplaadpunt voor elektrisch autorijden. infrastructuur die 
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verandert aangrijpen om ook bv glasvezel etc aan te leggen 

Enkele vragen zijn alleen interessant voor eigenaars, niet voor huurders die niets in de melk te brokkelen 
hebben maar straks het gelag wel mogen betalen. 

Enquête was beetje simplistisch. Alsof je even een zonnebloilertje plaatst en klaar. 

Er is geen ruimte voor mensen die op korte termijn gaan verhuizen. Dan ga je de komende 10 jaar niet meer 
investeren in dit huis. 

Er is geen vraag gesteld over het bouwjaar van het huis, wel heel bepalend voor wat mogelijk is 

Er is in deze enquette geen plaats voor de mening van de oudere bewoner. Ik heb geen zin meer in 
verbouwingen en een boel troep. 

Er is te weinig hulp voor mensen met een woning die niet standaard is. Oud rijksmonument met zinken dak 

Er is veel te weinig aandacht voor de werking (of gebrek eraan) van alternatieven, ook in deze vragenlijst. 
Iets weghalen zonder redelijk alternatief is waanzin en vraagt enkel om problemen en obstructie. Als je 
aardgasvrij Delft wilt zal je een tegenprestatie moeten leveren om de kwaliteit van wonen te behouden of 
verbeteren. 

er moet een realistischer beeld komen over "de oude grachtenpanden en monumentale huizen en zeer oude 
wijken" Praat voorlpug niet over aardgasvrij maken; hier molet je NIET beginnen; wel doen: isoleren 

Er moet in alle plannen meer nadruk komen op isoleren. Als helemaal aardgasvrij maken van een woning 
nog te duur is of niet kan, kan het gasverbruik al drastisch worden verminderd door goed te isoleren. 

Er wonen hier zo veel mensen bij elkaar, dan kan het haast niet anders dan dat er al zeer zuinig met de 
energie wordt omgegaan. 

Er zijn nu alreeds praktisch alleen nog maar LED-lampen te koop. Gloeilampen en halogeenlampen mogen al 
niet meer verkocht. 

Er zijn vanuit de woningcorporatie wel ondernemingen geweest om huizen van het gas af te krijgen, maar dit 
gebeurt dan vaak zonder overleg met de bewoners, zodat er eigenlijk alleen maar tegendruk ontstaat. 
Misschien zou deze communicatie ook onderzocht of opgestart kunnen worden. 

Er zitten enkele slechte vragen in. Mijn huis is ook echt niet het enige zonder spouwmuren, of een niet-
toegankelijke ruimte onder de vloer... 

Geen vragen over studentenhuizen. Ookal kunnen zij zelf geen investeringen doen, zij kunnen wel informatie 
geven over hoe hun huizen verwarmd worden etc en wat zij zelf graag zouden willen ;) 

Gemeente ga wat doen aan die hoge platanen lager snoeien of andere bomen,wij kunnen zo geen kant op 
om ons huis energie neutraal te maken. 

genoemde initiatieven hebben veel nadelen of zijn niet haalbaar met een groot deel van de woningen. 

Het aardgasvrij maken van Nederland is onrealistisch en onnodig duur. Import van Aardgas is een reel 
alternatief 

Het Agnetapark waar ik woon is geheel een rijksmonument, hierdoor is het niet mogelijk om zonnepanelen 
te plaatsen, dat is zonde, hopelijk komt de gemeente met een plan om dit toch mogelijk te maken. 

Het huis is van een woningcorporatie, en die moet het initiatief nemen voor aardgasvrije woningen (of 
zorgen dat de keuken geschikt gemaakt wordt) 

het is denk ik anders sommige vragen te beantwoorden als je sociaal huurt tov koopwoning hebben...zowel 
in kapitaalkracht als in afhankelijk zijn van derden..bv woningbouw 

Het is niet mijn woning maar van de woningbouw DUWO. 

het is niet voor iedere huishouding mogelijk om om te schakelen naar aardgas vrij wonen ,de kosten zijn 
hoog en niet iedereen heeft die financiële middelen 

het lijkt (enb u doet) alsof de keuze is tussen 'eventjes aardgasvrij maken' of nbiet s doen. hier ligt een 
werelkd tussen, namelijk alle tussenstappen. Bijna niemand gaat zijn huidige huis helemaal strippen om dit 
aardgasvrij te maken. Je doet iets als er een logisch moment is. daar zou je als gemenete veel meer op 
kunnen aanlsuiten. Liever honderd huizen 1 of 2 maatregelen, dan 1 huis helemaal aardgasvrij maken. dat is 
evenveel moeite, met veel meer resultaat. 

het lijkt wel of aardgasvrij eerste prioriteit is in de verduurzaming, nogmaals voor mij is het verduurzamen 
van de alternatieve energie bronnen zoals opwekken van elektriciteit veel belangrijkerbijvoorbeeld elektra 

Het lijkt wel of dit soort vragenlijsten eerder bedoeld zijn voor huiseigenaren. Want een huurder moet zich 
in belangrijke mate richten naar de verhuurder. En ondertussen meer energiebelasting betalen..... 

Het moet niet gaan over aardgasvrij, maar over fossielvrij. Dan zou ik mij veel meer thuis voelen met deze 
ommezwaai. 

het valt mij op dat er doorgaans weinig aandacht besteed word aan betaalbaarheid en de financiele 
aspecten van de door te voeren plannen alswel het feit dat er in nederland zeker nog wel armoede bestaat 
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welke mijns inziens eerst opgelost dient te worden alvorens men aan hoogdravende plannen begint, het lijkt 
mij belangrijker dan prestige tov de geopolitiek 

Het zou fijn zijn als vanuit de gemeente collectief werd ingekocht o.h.g.v. isolatie, met name voor oudere 
woningen. Nu stuit ik telkens op bezwaren: huis heeft geen spouwmuur, kruipruimte is te laag voor 
vloerisolatie, huis is niet geschikt voor warmtepomp. Voor inductiekolen moet eerst de hele stoppenkast 
eraan geloven. Zoals gezegd: dat werkt ontmoedigend 

Het zou handig zijn geweest als u in de intro gewaarschuwd had dat er naar gas- en electraverbruik gevraagd 
zou worden. Dan had ik die cijfers er van tevoren al bij kunnen zoeken. 

het zou handig zijn om een kolom niet van toepassing toe te voegen. 

Hier is meer over te zeggen dan alleen door aankruisen van een vakje, dat beperkt de waarde van deze 
enquete. 

Hoe lang mensen nog verwachten te wonen in hun eigen huis is van invloed op de antwoorden over 
investeren 

hoe zit het met de financiën voor gasvrij maken?. 

Hoewel ik niet per se tegen het aardgasvrij maken ben, zie ik niet hoe dat bij een beknopte jaren 30 woning 
realiseerbaar is tegen acceptabele kosten. 

hoezo HELEMAAL aardgasvrij? 

Hoop dat de gemeente Delft goed na denkt over het aardgas vrij plan er zijn in het verleden al genoeg fouten 
gemaakt waar de Delftse burger voor moest bloeden 

huurders van corporaties hebben helemaal geen keuze. val hen daarmee dan ook niet lastig. alleen de 
wetgever kan hen behoeden voor nieuwe niet-meer-dan-anders fraude van corporaties en energiebedrijven. 

Ik  blijf wel graag op de hoogte van de ontwikkelingen en hoop e.e.a. te vinden in de Delft op zondag en 
andere media. 

ik ben 75 jaar , dan liggen de prioriteiten elders 

ik ben afhankelijk van de V.V.E 

Ik bewoon een appartement en heb daardoor geen vrije keuze 

Ik denk dat alle nieuwbouw van Delft aardgasvrij moet zijn. Bestaande bouw is erg duur en onrealistisch. Je 
moet investeren in isoleren bij bestaande bouw om het verbruik naar beneden te krijgen. Gas is als transitie 
goede tussen oplossing totdat de bron van elektra ook echt groen is. Tevens zijn veel vragen mbt als je gas 
gebruikt ik ben al gasvrij zoals de hele wijk. 

ik denk dat wij weinig verbruiken, want onze rekening voor gas en elektra is veel lager dan het landelijk 
gemiddelde, ons huis is redelijk goed geisoleerd 

Ik geloof absoluut niet in een warmtenet 

Ik had al een keer dezelfde enquette ingevuld via de gemeente webpagina. 

Ik had een vragenlijst als deze eerder verwacht. 

Ik heb bijvoorbeeld wel zonnepanelen (geleasd, niet op eigen dak) maar daar wordt niet naar gevraagd. Dat 
lijkt mij veel nuttiger om daar in te investeren dan in aargasvrij. 

Ik heb geen idee hoe de huiseigenaar hier over denkt . 

ik heb nu aangegeven totaal niet geintereseerd te zijn om op enigerlei wijze iets te veranderen aan mijn 
woning, maar dat komt omdat er niets te veranderen is (is al volledig geisoleerd, 0 op de meter en 
aardgasvrij). Ik vraag me af of dit de uitslag van de enquete niet onjuist beinvloedt (als er meer mensen zoals 
ik zijn) 

Ik hoor of lees weinig over zonnepanelen via Woonbron. 

Ik kies al eerder dat ik geen aardgas heb, maar krijg er daarna weer vragen over. Maak de vragenlijst 
slimmer! 

Ik mis in de vragenlijst informatie over alternatieve energiebronnen 

Ik verwacht dat er stimulans van uitgaat indien jaarlijks aan de bewoners van Delft wordt gerapporteerd wat 
het energiegebruik van Delft was in 1990 en de ontwikkeling tot heden en het uiteindelijke doel. Dan kan 
iedereen zien wat er al bereikt is en wat nog nodig is. 

Ik verwacht dat we nog vele jaren aardgas zullen gebruiken, zeker voor verwarmen. 

ik vind de vraagstelling erg sturend, niet open 

Ik vind het jammer dat het niet mogelijk is gebruik te kunnen maken van subsidie als je zelf de 
werkzaamheden voor verduurzamen uitvoert. 

Ik weet dat we als land bepaalde doelstellingen hebben, maar ik wil geen proefkonijn zijn en geconfronteerd 
worden met een onomkeerbare situatie waar ik niet blij mee ben. 

Ik woon in een huurfiets van Vestia dus hun probleem 
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Ik woon in een huurhuis en men dus afhankelijk van de plannen van de verhuurder wat betreft verwarming. 

In de vraagstelling gaat u er vanuit dat ik in een woning woon waar nog niets is geïsoleerd, Tenminste, dat 
veronderstel ik. Onze woning is al helemaal geïsoleerd. 

In deze vragenlijst mis ik continu de mogelijkheid om aan te geven dat ons huis al aardgasvrij is. 

In Duitsland wordt getracht iedereen aan het gas aan te sluiten. In mijn vakantiewoning ben ik net op gas 
overgestapt. Wat is eigenlijk het EU beleid? 

In een sociale huurwoning kun je heel weinig doen om minder te verbruiken, je bent te afhankelijk van de 
corporatie. 

ivm verhuizplannen en de nieuwbouw die wij gaan betrekken (zonder aardgas) is het lastig invullen 

Ja, lees mijn tekst hierboven maar goed voordat jullie verder in die tunnel worden geduwd.....? 

ja, richt de discussie op de kosten en hoe de gewone mens dat moet gaan betalen 

Jammer dat er nergens een berekening staat wat de kostprijs is het aardgasvrij maken van ons huis wordt. Ik 
heb prijzen gehoord van 30.000  euro en dat is niet door iedereen zomaar te betalen. 

Laat de gasleiding nog maar liggen. Misschien is een mogelijkheid voor waterstof gebruik. 

Let op met oude huizen, drijf mensen niet op kosten als dat de komende 10 jaren nog niets gaat opleveren. 
Kijk ook daarbij eens naar de aflevering die lubach hierover maakte. Oude huizen zijn slecht te isoleren. 

Maak ik een verkeerde inschatting als dit niet echt relevant is voor huurders? 

men gaat er al van uit dat een huishouden meer dan 1000m3/jaar aardgas gebruikt. Bij mij is dat 140m3/jaar 
dus iedere investering is slechter voor het milieu en duurder. Bovendien is het elektriciteitsnet niet 
toereikend om in de totale behoefte van gasloos te voorzien. 

Mensen met een monument - en daar zijn er veel van in Delft - hebben te maken met grote 
onduidelijkheden. Wat mag, wat niet, is er subsidie en welke bronnen worden in de toekomst aangeboden 
voor energie? Die laatste vraag is ook van groot belang voor de keuze van (kostbare!) maatregelen. Tot dit 
duidelijk is doe ik niets. 

Merkwaardige vragen wanneer je woning al aardgas vrij is. 

Met een huurwoning is dit alles niet relevant is mijn mening!!! 

Met huur huis valt weinig te veranderen want verantwoordelijk ligt bij de huisbaas 

Mijn huis is al aardgasvrij, daar is in de vragenlijst niet voldoende rekening mee gehouden. 

Mijn huis is vanaf de bouw  in 1982 al goed geisoleerd. Ik vind daar niets over in de  vraagstelling! 

Mijn woning aan de Gasthuislaan heeft geen spouwmuren en geen kruipruimte. Overal dubbelglas 
aanbrengen zal natuurlijk helpen, maar gaat veel geld kosten.Verwaming met lage temperatuur-radiatoren is 
vooralsnog geen optie. 

Moeilijk alle vragen goed in te vullen als meeste zaken geregeld moeten worden door gezamenlijke 
bewoners van het flatgebouw 

Mooie nieuwe vorm van de enquête, ik zal het de volgende keer op mijn mobiel proberen om te kijken of 
het daar nu ook beter werkt. Ga zo door! 

Neem ook andere meningen mee in het maken van plannen. Probeer niet voorop te lopen. 

Niet goed ingericht voor een al aardgasvrije woning. 

niet iedereen heeft spouwmuren, zeker niet in historisch Delft! 

nogmaals deze woning is in 2009 al aardgasvrij opgeleverd dus aan deze vragenlijst had ik niet zo veel 

Nogmaals, meerdere vragen niet in te vullen als je al van het aardgas af bent. 

omdat ik in een appartement woon kan ik over de meeste zaken niet zelf beslissen. De vragenlijst houdt daar 
geen rekening mee 

Onder andere Groen links is van de pot gedonderd !! 

onze wijk is niet geschikt voor snelle plannen: geen vergunningen voor zonnepanelen, huizen niet geschikt 
voor warmtepomp oid 

onzin allemaal 

Op sommige vragen kon ik niet goed antwoorden. Zo heb ik in mijn huis geen gas meer, maar dat kon ik 
nergens aanvinken. 

pak de woningbouw vereneging aan die de energie waarde niet goed hanteren. 

Schandalig hoe de regering nog steeds de getroffen huiseigenaars in Groningen behandelt! Aardgas via 
pijpleidingen uit Amerika halen is veel eenvoudiger en goedkoper. 

slechte vragenlijst, veel zaken zijn niet van toepassing 

Snap niet de link met geluidsisolatie. 

stimuleer geen houtstook/ pelletketels 
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stop met die onzin over gasvrij. dit moet organisch plaatsvinden, net als de overgang van kolen naar gas 

subsidies ed moeten verdeeld worden over alle inwoners, niet alleen huiseigenaren die geld hebben om te 
investeren. Energierechtvaardigheid !! mensen met geld kunnen investeren en besparen, mensen zonder 
geld worden duurder uit. de wereld op zijn kop. 

U focust uw vragen op privé woningen. Ook al is een van de eerste vragen hoe ik woon. Een 
appartementencomplex vraagt om andere aanpak dan een woning. En dat kun je hier niet kwijt. 

U heeft het over spouwmuren, die heb ik niet en ik vind het een verkeerde manier van denken over aardgas. 
Het aardgas moet niet uit gebieden komen waar bodemdaling het gevolg is. Ik heb al eindeloos meegedaan 
aan stadsgesprekken hierover. Ik stop daar geen tijd meer in. Ik wil dat we op zeer korte termijn 
klimaatneutraal worden, maar waar kopen we dan duurzame elektriciteit? 

Van aardgas af is helemaal geen haalbare en noodzakelijke maatregel. Duitsland stimuleert zelfs gas 

Vanwege mijn leeftijd wil ik niet mee doen als ik jonger was deed ik zeker mee 

veel antwoorden op de gestelde vragen zijn bekend kijk in de bouwvergunning 

Veel mensen zullen terugdeinzen als ze horen wat stadsverwarming kost. Overgeleverd aan een monopolist. 
Kost mij zo’n €800 meer per jaar dan een gasaansluiting. 

Veel woningen zijn gebouwd in een periode waarin nog geen spouwmuren zijn toegepast. Het isoleren 
wordt dan lastig. 

volgens mij is de huidige infrastructuur  niet geschikt om alles elektrisch te gaan doen 

Volgens mij is het aantal m3 inhoud van een woning veel relevanter dan het aantal m2 woonoppervlakte bij 
het energie/gasverbruik 

Voor eigenaren van appartementen zullen specifieke aanpassingen noodzakelijk zijn. Eigenlijk is dit een 
categorie met een eigen problematiek rondom het gasloos maken waarbij veel ondersteuning qua 
voorlichting en uitvoering van grote betekenis is. 

Voor huizen ( niet zijnde appartementen blokken ) van voor 1990 is aardgasvrij maken in de regel zo 
kostbaar en zo bewerkelijk dat het niet realistisch is. 

Vragen over verbruik: ik geef terug aan het net met zonnepanelen. Half 2019 is de opbrengst fors verhoogd. 
(2) Het verbruik wordt over 2019 gevraagd; aantal mensen in de huishouding gaat over nu. Die twee cijfers 
passen niet bij elkaar door verandering aantal personen maar ook door meer opbrengst nieuwe 
zonnepanelen. 

vragenlijst houdt geen rekening met woningen die energiearm en aardgasvrij gebouwd zijn 

Vragenlijst sluit totaal niet aan op mensen die een appartement bewonen en lid zijn van VvE. Zij zijn totaal 
afhankelijk van de jaarlijkse vergadering waarin besluiten genomen worden. En zomaar particulier wat 
veranderen mag alleen met toestemming van de vergadering 

Vrij nutteloos als huis al aardgas vrij is. Dat is iig al in meerdere wijken van Delft 

Vve is dom en doet niets.... 

waar gaat nou het meeste gas in zitten, in koken of in de cerwarming, koken op electriciteit vind ik akelig en 
dat zou ik graag houden. Ik zie ook niet hoe Woonbron in dit oude flatgebouw (Bieslandsekade) de gas 
gestookte centrale VC ketels gaat vervangen, ben benieuwd... 

warmtenet gaat het niet worden op termijn. Stadsverwarming was economisch haalbaar omdat het 
restwarmte zonder kostprijs was. 

Warmtepompen in oudere panden eigenlijk onwenselijk; bovendien nogal eens geluidsoverlast 

warom geeft U niet een overzicht waar de gemeente mee bezig is, voorafgaand aan de panelvragen. Ik heb 
nog nooit iets gehoord of gemeerkt van enig initiatief van de gemeente, waaraan ik zou mee kunnen doen. 

Was er geen vraag over water-zonnecollectoren? 

Was handig geweest als, voordat de vragenlijst ingevuld ging worden, ik had geweten dat het el.- en 
gasverbruik gevraagd werd. 

Wat is Delft energie neutraal? Tel je daar de Hoge Scholen en TU bij? Houd energie neutraal in dat alle 
energie lokaal opgewekt moet worden? Anders is het vrij makkelijk te doen met juiste energie inkopen. 

Wat is n technisch redelijk alternatief voor aardgas. anders dan warmtepompen? 

we dienen kritisch na te denken over global warming m.a.w. opslaan van warmte zorgt uiteindelijk ook voor 
global warming en dan bereiken we het tegenovergestelde 

Weer hetzelfde verkeerde liedje. Gemeente Delft gaat juichen als ze aardgasvrij zijn ook als we vervuilende 
elektriciteit moeten importeren uit Duitsland opgewekt met bruinkool. Gemeente richt je op CO2 reductie 
ook buiten je eigen grenzen. Dus op weg naar een beter millieu maar wel de maatregelen in Delft koppelen 
aan de realiteit van millieu vriendelijke electriciteit opwekking en warmte opwekking. Dus aardwarmte 
prima, maar is het realistisch, blijft de bron landurig warmte leveren, etc. ? 
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Wellicht is het mogelijk woningcorporaties te verplichten bij reparaties een minimale verduurzaming toe te 
passen. Uit zichzelf zullen woningcorporaties dit niet doen. 

wie betaalt alles,zeker weer de belastingen omhoog ? 

Wij hebben een oude “moeilijke” woning om te verbeteren, daarom zijn veel plannen voor ons niet van 
toepassing. Zou mooi zijn als ook voor het lastige segment plannen komen. 

Wij hebben geen dubbel glas, omdat dat van de gemeente niet mocht!!!!!!!!!! We hebben een gemeentelijk 
monument en dat zeer grondig gerenoveerd. Er moesten volledig nieuwe ramen in, maar wij mochten hier 
van de gemeente geen dubbel glas in plaatsen. Ongelofelijk maar waar. 

Wil geen vragenlijst meer ontvangen 

Wonende in een monument wordt het zeer moeilijk om aardgasvrij te worden, vandaar mijn antwoorden. 

Zet 3 kerncentrales in Nederland en het probleem is opgelost 

Zie eerder gemaakte opmerking over de verschillen tussen willen en kunnen (voor de interpretatie van de 
antwoorden) 

Zie eerdere opmerking: er is bij de vraag "Hoe staat het bij u" mbt aardgasvrijmaken geen mogelijkheid om 
te antwoorden "ik heb me erin verdiept en ben tot de conclusie gekomen dat het voor mij niet interessant 
is". 

Zoals aangegeven twijfel ik over de doordachtheid van de doelstelling van de regering. Zijn de alternatieven 
niet veel milieubelastender, of moet daar niet alsnog elders gas voor verbrand worden? Is de datum niet te 
snel, wie betaalt de kosten? 

Zoals gewoonlijk is de vragenlijst te gericht op de wens die er is (nl van het gas af) ik denk dat dat op deze 
termijn NIET realistisch is!!!!!! 

Zoals ik al eerder schreef is deze enquete zo opgesteld dat u er al vanuit gaat dat iedereen aardgasbrij wil en 
er geen andere alternatieven zijn, bv waterstof. Kortom in mijn ogen kunt u uit deler enquete geen 
conclusies trekken die de mening van dé Delftenaar verkondigen 

Zoals ik bij twee vragen heb aangegevn is de vragenlijst niet goed ontworpen. Stel bij elke vraag één vraag en 
mix geen vooronderstellingen in vragen of stel twee-in-een vragen. 

Zodra de warmte pompen voor een huis kleiner, goedkoper en veiliger worden, sta ik vooraan in de rij. 
Stimuleer dat het technisch onderwijs hierin voorop loopt. 

Zonder dat de VvE mee doet weet ik niet hoe ik het zou moeten aanpakken. Ik ben daarom ook benieuwd of 
het een idee is voor jullie om met de VvE's te gaan praten over mogelijkheden. Dan zou in een keer een hele 
straat/buurt aangepakt kunnen worden! 

Zonnepanelen schijnen slecht voor het milieu te zijn . Zit iets in wat  niet goed us. 

Zonnepanelen zijn geen isolatie en ook geen energie besparende maatregel. Waarom ontbreek bij vraag 
"Hoeveel m3 gas verbruikt u per jaar?" antwoord 'heb geen gas'? 
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	elektrisch verwarmen met airconditioningunit, aangevuld met incidenteel CV op aardgas 
	elektrisch verwarmen met airconditioningunit, aangevuld met incidenteel CV op aardgas 


	elektrische gevelkachels en airconditioning 
	elektrische gevelkachels en airconditioning 
	elektrische gevelkachels en airconditioning 


	Elektrische infraroodstralers in t plafond en de vloer 
	Elektrische infraroodstralers in t plafond en de vloer 
	Elektrische infraroodstralers in t plafond en de vloer 


	Elektrische kachels (2 keer genoemd) 
	Elektrische kachels (2 keer genoemd) 
	Elektrische kachels (2 keer genoemd) 


	elektrische radiator als bijverwarming 
	elektrische radiator als bijverwarming 
	elektrische radiator als bijverwarming 


	elektrische vloerverwarming en infraroodpanelen 
	elektrische vloerverwarming en infraroodpanelen 
	elektrische vloerverwarming en infraroodpanelen 


	Elektrische wandradiatoor 
	Elektrische wandradiatoor 
	Elektrische wandradiatoor 


	Er is een verwarming voor het hele gebouw met leidingen voor het warme water naar alle appartementen. 
	Er is een verwarming voor het hele gebouw met leidingen voor het warme water naar alle appartementen. 
	Er is een verwarming voor het hele gebouw met leidingen voor het warme water naar alle appartementen. 


	flatverwarming via VvE 
	flatverwarming via VvE 
	flatverwarming via VvE 


	Gasketels via VvE 
	Gasketels via VvE 
	Gasketels via VvE 


	Geen idee 
	Geen idee 
	Geen idee 


	Geen idee, centrale verwarming of gaskachel 
	Geen idee, centrale verwarming of gaskachel 
	Geen idee, centrale verwarming of gaskachel 


	gezamenlijk met de buren ketel staat ergens in gebouw ik dacht op Electro 
	gezamenlijk met de buren ketel staat ergens in gebouw ik dacht op Electro 
	gezamenlijk met de buren ketel staat ergens in gebouw ik dacht op Electro 


	hete luchtverwarming 
	hete luchtverwarming 
	hete luchtverwarming 


	heteluchtverwarming 
	heteluchtverwarming 
	heteluchtverwarming 


	hout 
	hout 
	hout 


	Houtkachel (5 keer genoemd) 
	Houtkachel (5 keer genoemd) 
	Houtkachel (5 keer genoemd) 


	Houtkachel, binnenkort Lucht-Water warmtepomp 
	Houtkachel, binnenkort Lucht-Water warmtepomp 
	Houtkachel, binnenkort Lucht-Water warmtepomp 


	Hybride CV ketel 
	Hybride CV ketel 
	Hybride CV ketel 


	ik gebruik geen verwarming 
	ik gebruik geen verwarming 
	ik gebruik geen verwarming 


	Infrarood en elektrische vloerverwarming 
	Infrarood en elektrische vloerverwarming 
	Infrarood en elektrische vloerverwarming 


	Infraroodpanelen (2 keer genoemd) 
	Infraroodpanelen (2 keer genoemd) 
	Infraroodpanelen (2 keer genoemd) 


	IR elektrisch 
	IR elektrisch 
	IR elektrisch 


	klimaat beheersing e;ectrisch. 
	klimaat beheersing e;ectrisch. 
	klimaat beheersing e;ectrisch. 


	luchtverwarming 
	luchtverwarming 
	luchtverwarming 


	Luchtverwarming 
	Luchtverwarming 
	Luchtverwarming 


	niet 
	niet 
	niet 


	open haard 
	open haard 
	open haard 


	Pelletkachel 
	Pelletkachel 
	Pelletkachel 


	stroomkachel boven 
	stroomkachel boven 
	stroomkachel boven 


	ventilatorkachel 
	ventilatorkachel 
	ventilatorkachel 


	verwarming op aardgas 
	verwarming op aardgas 
	verwarming op aardgas 


	Vloerverwarming (3 keer genoemd) 
	Vloerverwarming (3 keer genoemd) 
	Vloerverwarming (3 keer genoemd) 


	Warme trui 
	Warme trui 
	Warme trui 


	WarmteTerugWin Ventilatie 
	WarmteTerugWin Ventilatie 
	WarmteTerugWin Ventilatie 


	Weet ik niet 
	Weet ik niet 
	Weet ik niet 


	weet ik niet, vidomes weet het 
	weet ik niet, vidomes weet het 
	weet ik niet, vidomes weet het 


	Weet niet 
	Weet niet 
	Weet niet 


	wetek 
	wetek 
	wetek 


	Wko 
	Wko 
	Wko 


	WKO van de VvE 
	WKO van de VvE 
	WKO van de VvE 




	wtw, we gebruiken geen gas 
	wtw, we gebruiken geen gas 
	wtw, we gebruiken geen gas 
	wtw, we gebruiken geen gas 
	wtw, we gebruiken geen gas 


	zonneboiler voor warm water 
	zonneboiler voor warm water 
	zonneboiler voor warm water 


	zonnegascombi (zonnepaneel voor boiler voor zowel warm water als verwarming) 
	zonnegascombi (zonnepaneel voor boiler voor zowel warm water als verwarming) 
	zonnegascombi (zonnepaneel voor boiler voor zowel warm water als verwarming) 


	zonnepanelen 
	zonnepanelen 
	zonnepanelen 




	 
	Bij 2.1.6 – Hoe kookt men? 
	Hoe kookt u? - Anders, namelijk: 
	Hoe kookt u? - Anders, namelijk: 
	Hoe kookt u? - Anders, namelijk: 
	Hoe kookt u? - Anders, namelijk: 
	Hoe kookt u? - Anders, namelijk: 


	Aardgas e elektrische oven 
	Aardgas e elektrische oven 
	Aardgas e elektrische oven 


	aardgas en magnetron 
	aardgas en magnetron 
	aardgas en magnetron 


	Aardgas, maar hier willen wij graag van af. Dit mag alleen niet van de wooncorporatie. 
	Aardgas, maar hier willen wij graag van af. Dit mag alleen niet van de wooncorporatie. 
	Aardgas, maar hier willen wij graag van af. Dit mag alleen niet van de wooncorporatie. 


	Aardgas, maar oven en magnetron elektrisch 
	Aardgas, maar oven en magnetron elektrisch 
	Aardgas, maar oven en magnetron elektrisch 


	allerbei 
	allerbei 
	allerbei 


	Deels aardgas en deels elektrisch 
	Deels aardgas en deels elektrisch 
	Deels aardgas en deels elektrisch 


	Gas en een losse inductie kookplaatje 
	Gas en een losse inductie kookplaatje 
	Gas en een losse inductie kookplaatje 


	Ik kook niet. 
	Ik kook niet. 
	Ik kook niet. 


	in 2020 van gas naar inductie 
	in 2020 van gas naar inductie 
	in 2020 van gas naar inductie 


	machnetron 
	machnetron 
	machnetron 


	Magnerton 
	Magnerton 
	Magnerton 


	magnetron/elektrisch 
	magnetron/elektrisch 
	magnetron/elektrisch 


	Mix gas en inductie 
	Mix gas en inductie 
	Mix gas en inductie 


	nu nog op aardgas, maar binnenkortop elektriciteit 
	nu nog op aardgas, maar binnenkortop elektriciteit 
	nu nog op aardgas, maar binnenkortop elektriciteit 


	Omdat we alle twee niets meer kunnen door ziekte gebruiken we allen de magnetron heel soms een eitje bakken of koken. 
	Omdat we alle twee niets meer kunnen door ziekte gebruiken we allen de magnetron heel soms een eitje bakken of koken. 
	Omdat we alle twee niets meer kunnen door ziekte gebruiken we allen de magnetron heel soms een eitje bakken of koken. 


	Sinds kort inductie 
	Sinds kort inductie 
	Sinds kort inductie 


	Vanaf januari van het gas af. 
	Vanaf januari van het gas af. 
	Vanaf januari van het gas af. 


	vanaf maandag 30 november op inductie. Wordt dus as maandag geinstalleerd. 
	vanaf maandag 30 november op inductie. Wordt dus as maandag geinstalleerd. 
	vanaf maandag 30 november op inductie. Wordt dus as maandag geinstalleerd. 


	via magnetron 
	via magnetron 
	via magnetron 


	zowel op aardgas als inductie 
	zowel op aardgas als inductie 
	zowel op aardgas als inductie 




	 
	Bij 2.2.1 – Maatregelen toegepast in huurwoning 
	Kunt u aangeven welke maatregelen u al heeft toegepast in uw woning? - Anders, namelijk: 
	Kunt u aangeven welke maatregelen u al heeft toegepast in uw woning? - Anders, namelijk: 
	Kunt u aangeven welke maatregelen u al heeft toegepast in uw woning? - Anders, namelijk: 
	Kunt u aangeven welke maatregelen u al heeft toegepast in uw woning? - Anders, namelijk: 
	Kunt u aangeven welke maatregelen u al heeft toegepast in uw woning? - Anders, namelijk: 


	Bij renovatie in 2015 is het hele huis geisoleerd. 
	Bij renovatie in 2015 is het hele huis geisoleerd. 
	Bij renovatie in 2015 is het hele huis geisoleerd. 


	De elektrische waterboiler is ingepakt in een isolerende folie. 
	De elektrische waterboiler is ingepakt in een isolerende folie. 
	De elektrische waterboiler is ingepakt in een isolerende folie. 


	De verhuurder weigert elke vorm van isolatie 
	De verhuurder weigert elke vorm van isolatie 
	De verhuurder weigert elke vorm van isolatie 


	dubbel glas 
	dubbel glas 
	dubbel glas 


	Dubbel glas 
	Dubbel glas 
	Dubbel glas 


	dubbel glas, kort douchen, kachel laag 
	dubbel glas, kort douchen, kachel laag 
	dubbel glas, kort douchen, kachel laag 


	dubbele ramen 
	dubbele ramen 
	dubbele ramen 


	een voorzetraam op de slaapkamer 
	een voorzetraam op de slaapkamer 
	een voorzetraam op de slaapkamer 


	Electrische apparaten na gebruik uit het stopcontact 
	Electrische apparaten na gebruik uit het stopcontact 
	Electrische apparaten na gebruik uit het stopcontact 


	elektrische folie op 1 vierkante meter onder kleed in zithoek, cosumeert 100W, de vloer is nl verdomd koud, het verdient aanbeveling om deze goed te isoleren 
	elektrische folie op 1 vierkante meter onder kleed in zithoek, cosumeert 100W, de vloer is nl verdomd koud, het verdient aanbeveling om deze goed te isoleren 
	elektrische folie op 1 vierkante meter onder kleed in zithoek, cosumeert 100W, de vloer is nl verdomd koud, het verdient aanbeveling om deze goed te isoleren 


	Elektronisch gestuurde CV kranen en intelligente besturing van de ww boiler 
	Elektronisch gestuurde CV kranen en intelligente besturing van de ww boiler 
	Elektronisch gestuurde CV kranen en intelligente besturing van de ww boiler 


	enkele centimeters isolatie aan binnenzijde muren (2) woonkamer. 
	enkele centimeters isolatie aan binnenzijde muren (2) woonkamer. 
	enkele centimeters isolatie aan binnenzijde muren (2) woonkamer. 


	Er staat maar in een kamer een verwarming aan 
	Er staat maar in een kamer een verwarming aan 
	Er staat maar in een kamer een verwarming aan 


	Had een zonnepaneel op dak van schuur geplaatst voor tuinverlichting maar moest het weer verwijderen van VESTIA ! 
	Had een zonnepaneel op dak van schuur geplaatst voor tuinverlichting maar moest het weer verwijderen van VESTIA ! 
	Had een zonnepaneel op dak van schuur geplaatst voor tuinverlichting maar moest het weer verwijderen van VESTIA ! 


	het appartement is al zodanig door verhuurder Vestia aangepast dat het vrij zuinig is. 
	het appartement is al zodanig door verhuurder Vestia aangepast dat het vrij zuinig is. 
	het appartement is al zodanig door verhuurder Vestia aangepast dat het vrij zuinig is. 


	HR-ketel van de corporatie 
	HR-ketel van de corporatie 
	HR-ketel van de corporatie 


	Huis is al goed geïsoleerd 
	Huis is al goed geïsoleerd 
	Huis is al goed geïsoleerd 




	ik doe verwarming zelden aan. 
	ik doe verwarming zelden aan. 
	ik doe verwarming zelden aan. 
	ik doe verwarming zelden aan. 
	ik doe verwarming zelden aan. 


	ik gebruik nooit de verwarming, is toch gezonder, beter voor mijn weerstand en immuniteit 
	ik gebruik nooit de verwarming, is toch gezonder, beter voor mijn weerstand en immuniteit 
	ik gebruik nooit de verwarming, is toch gezonder, beter voor mijn weerstand en immuniteit 


	in het gebruik: zo min mogelijk apparaten met een stekker (o.a. geen wasdroger, geen vaatwasser, geen magnetron); alleen verwarmen als nodig, een warme trui werkt ook; lampen alleen aan waar je bent; goed ventileren 
	in het gebruik: zo min mogelijk apparaten met een stekker (o.a. geen wasdroger, geen vaatwasser, geen magnetron); alleen verwarmen als nodig, een warme trui werkt ook; lampen alleen aan waar je bent; goed ventileren 
	in het gebruik: zo min mogelijk apparaten met een stekker (o.a. geen wasdroger, geen vaatwasser, geen magnetron); alleen verwarmen als nodig, een warme trui werkt ook; lampen alleen aan waar je bent; goed ventileren 


	ipv stoken pak ik een extra deken of trui of kruik 
	ipv stoken pak ik een extra deken of trui of kruik 
	ipv stoken pak ik een extra deken of trui of kruik 


	Is huur dus zo goedkoop mogelijk gebouwd, geen vloerisolatie. gewoon verwarming vol open 
	Is huur dus zo goedkoop mogelijk gebouwd, geen vloerisolatie. gewoon verwarming vol open 
	Is huur dus zo goedkoop mogelijk gebouwd, geen vloerisolatie. gewoon verwarming vol open 


	Isolatie aangebracht achter de gipsplaten onder het schuine dak 
	Isolatie aangebracht achter de gipsplaten onder het schuine dak 
	Isolatie aangebracht achter de gipsplaten onder het schuine dak 


	Isolatie en dubbel glas 
	Isolatie en dubbel glas 
	Isolatie en dubbel glas 


	Kachel 
	Kachel 
	Kachel 


	Kou lijden. 
	Kou lijden. 
	Kou lijden. 


	niet stoken op zolder 
	niet stoken op zolder 
	niet stoken op zolder 


	oktober - april in huis warme kleding. 
	oktober - april in huis warme kleding. 
	oktober - april in huis warme kleding. 


	s avonds de gordijnen dicht, en een gordijn achter de voordeur, minder hoog stoken 
	s avonds de gordijnen dicht, en een gordijn achter de voordeur, minder hoog stoken 
	s avonds de gordijnen dicht, en een gordijn achter de voordeur, minder hoog stoken 


	spaarlampen, tochtstrips, gordijnen etc maar Vestia wilde geen kieren dichten of gaten in het dak (van oude schoorstenen) dicht maken.. dus die tochtgaten zijn nog open... 
	spaarlampen, tochtstrips, gordijnen etc maar Vestia wilde geen kieren dichten of gaten in het dak (van oude schoorstenen) dicht maken.. dus die tochtgaten zijn nog open... 
	spaarlampen, tochtstrips, gordijnen etc maar Vestia wilde geen kieren dichten of gaten in het dak (van oude schoorstenen) dicht maken.. dus die tochtgaten zijn nog open... 


	spouwmuurisolatie en HR++ glas 
	spouwmuurisolatie en HR++ glas 
	spouwmuurisolatie en HR++ glas 


	tijdens de renovatie is het een en ander aangepakt m.b.t.het energie zuinig maken van de woning 
	tijdens de renovatie is het een en ander aangepakt m.b.t.het energie zuinig maken van de woning 
	tijdens de renovatie is het een en ander aangepakt m.b.t.het energie zuinig maken van de woning 


	transparant folie op sommige ramen 
	transparant folie op sommige ramen 
	transparant folie op sommige ramen 


	Trui aantrekken. 
	Trui aantrekken. 
	Trui aantrekken. 


	Verwarming altijd uit 
	Verwarming altijd uit 
	Verwarming altijd uit 


	vloerisolatie en voorzetraam in de slaapkamer. 
	vloerisolatie en voorzetraam in de slaapkamer. 
	vloerisolatie en voorzetraam in de slaapkamer. 


	Woning is na-geisoleerd 
	Woning is na-geisoleerd 
	Woning is na-geisoleerd 


	woningbouwcoporatie verzocht tegen een hogere huur, dubbel glas te laten plaatsen 
	woningbouwcoporatie verzocht tegen een hogere huur, dubbel glas te laten plaatsen 
	woningbouwcoporatie verzocht tegen een hogere huur, dubbel glas te laten plaatsen 


	Zit niet de hele dag te streamen op een gsm! 
	Zit niet de hele dag te streamen op een gsm! 
	Zit niet de hele dag te streamen op een gsm! 




	 
	Bij 2.2.2 – Maatregelen toegepast in eigen koopwoning 
	Welke maatregelen heeft u (of de vorige eigenaar) al toegepast om uw woning duurzamer te maken? - Anders, namelijk: 
	Welke maatregelen heeft u (of de vorige eigenaar) al toegepast om uw woning duurzamer te maken? - Anders, namelijk: 
	Welke maatregelen heeft u (of de vorige eigenaar) al toegepast om uw woning duurzamer te maken? - Anders, namelijk: 
	Welke maatregelen heeft u (of de vorige eigenaar) al toegepast om uw woning duurzamer te maken? - Anders, namelijk: 
	Welke maatregelen heeft u (of de vorige eigenaar) al toegepast om uw woning duurzamer te maken? - Anders, namelijk: 


	Aandeel in windmolen 
	Aandeel in windmolen 
	Aandeel in windmolen 


	aandeel in windmolen, teweinig plek op dak voor voldoende zonnepanelen (3500 kWh uit windmolen) 
	aandeel in windmolen, teweinig plek op dak voor voldoende zonnepanelen (3500 kWh uit windmolen) 
	aandeel in windmolen, teweinig plek op dak voor voldoende zonnepanelen (3500 kWh uit windmolen) 


	achterzetvensters 
	achterzetvensters 
	achterzetvensters 


	afdekking bodem kruipruimte 
	afdekking bodem kruipruimte 
	afdekking bodem kruipruimte 


	alles was al aanwezig (epc = 0,4) 
	alles was al aanwezig (epc = 0,4) 
	alles was al aanwezig (epc = 0,4) 


	Als onderdeel van VVE kan ik hier niet zelfstandig over besluiten. 
	Als onderdeel van VVE kan ik hier niet zelfstandig over besluiten. 
	Als onderdeel van VVE kan ik hier niet zelfstandig over besluiten. 


	appartement met keurmerk en energielabel 
	appartement met keurmerk en energielabel 
	appartement met keurmerk en energielabel 


	Binnenisolatie 
	Binnenisolatie 
	Binnenisolatie 


	blokverwarming. balansventilatie 
	blokverwarming. balansventilatie 
	blokverwarming. balansventilatie 


	bodemisolatie 
	bodemisolatie 
	bodemisolatie 


	Boiler op warmtepomp 
	Boiler op warmtepomp 
	Boiler op warmtepomp 


	Cv op 50 graden om te onderzoeken of warmtepomp kan. Installateur raadde het eerder af. 
	Cv op 50 graden om te onderzoeken of warmtepomp kan. Installateur raadde het eerder af. 
	Cv op 50 graden om te onderzoeken of warmtepomp kan. Installateur raadde het eerder af. 


	De VVE is verantwoordelijk voor de de schil van het gebouw. Wij hebben extra gordijnen (zomer en winter) en hebben rollen voor de kieren. Gordijn ook achter de voordeur 
	De VVE is verantwoordelijk voor de de schil van het gebouw. Wij hebben extra gordijnen (zomer en winter) en hebben rollen voor de kieren. Gordijn ook achter de voordeur 
	De VVE is verantwoordelijk voor de de schil van het gebouw. Wij hebben extra gordijnen (zomer en winter) en hebben rollen voor de kieren. Gordijn ook achter de voordeur 


	Deels voorzetramen 
	Deels voorzetramen 
	Deels voorzetramen 


	Deur van inpandige garage geïsoleerd. 
	Deur van inpandige garage geïsoleerd. 
	Deur van inpandige garage geïsoleerd. 


	douche-wtw, enkelsteensbuitenmuren isoleren, kruipruimteisolatie, groen dak 
	douche-wtw, enkelsteensbuitenmuren isoleren, kruipruimteisolatie, groen dak 
	douche-wtw, enkelsteensbuitenmuren isoleren, kruipruimteisolatie, groen dak 


	Dubbel glas 
	Dubbel glas 
	Dubbel glas 


	elektrisch verwarmen 
	elektrisch verwarmen 
	elektrisch verwarmen 


	Elektrische auto en laadpaal 
	Elektrische auto en laadpaal 
	Elektrische auto en laadpaal 


	energie zuinige apparatuur 
	energie zuinige apparatuur 
	energie zuinige apparatuur 


	garagedeur vervangen door geisoleerde deur 
	garagedeur vervangen door geisoleerde deur 
	garagedeur vervangen door geisoleerde deur 


	Gebeurd bij de bouw 
	Gebeurd bij de bouw 
	Gebeurd bij de bouw 




	gedeeltelijk dubbel glas 
	gedeeltelijk dubbel glas 
	gedeeltelijk dubbel glas 
	gedeeltelijk dubbel glas 
	gedeeltelijk dubbel glas 


	Gedeeltelijk vloerisolatie 
	Gedeeltelijk vloerisolatie 
	Gedeeltelijk vloerisolatie 


	Geen spouwmuur: Afgetimmerd muur met gipsplaat tegen noppenfolie. Radiatoren met alu-folie bekleed aan gevelzijde. 
	Geen spouwmuur: Afgetimmerd muur met gipsplaat tegen noppenfolie. Radiatoren met alu-folie bekleed aan gevelzijde. 
	Geen spouwmuur: Afgetimmerd muur met gipsplaat tegen noppenfolie. Radiatoren met alu-folie bekleed aan gevelzijde. 


	Geïsoleerd gekocht in 2004 
	Geïsoleerd gekocht in 2004 
	Geïsoleerd gekocht in 2004 


	Geïsoleerd tijdens bouw (oa dubbel glas en WTWsysteem) 
	Geïsoleerd tijdens bouw (oa dubbel glas en WTWsysteem) 
	Geïsoleerd tijdens bouw (oa dubbel glas en WTWsysteem) 


	geisoleerde voorzetwanden (2 keer genoemd) 
	geisoleerde voorzetwanden (2 keer genoemd) 
	geisoleerde voorzetwanden (2 keer genoemd) 


	gevelisolatie (huis heeft geen spouwmuur) 
	gevelisolatie (huis heeft geen spouwmuur) 
	gevelisolatie (huis heeft geen spouwmuur) 


	Gevelisolatie dmv voorzetwanden 
	Gevelisolatie dmv voorzetwanden 
	Gevelisolatie dmv voorzetwanden 


	Gezamelijke verantwoordelijkheid VVE, niet individueel. 
	Gezamelijke verantwoordelijkheid VVE, niet individueel. 
	Gezamelijke verantwoordelijkheid VVE, niet individueel. 


	gezamenlijk met de VvE zonnepanelen op het dak tbv het stroomverbruik van de liften en de lampen in de trappenhuizen. 
	gezamenlijk met de VvE zonnepanelen op het dak tbv het stroomverbruik van de liften en de lampen in de trappenhuizen. 
	gezamenlijk met de VvE zonnepanelen op het dak tbv het stroomverbruik van de liften en de lampen in de trappenhuizen. 


	Glas deels 
	Glas deels 
	Glas deels 


	groen dak op de schuur 
	groen dak op de schuur 
	groen dak op de schuur 


	groen dak, deels elektrisch verwarmen 
	groen dak, deels elektrisch verwarmen 
	groen dak, deels elektrisch verwarmen 


	Het is een flatgebouw. 
	Het is een flatgebouw. 
	Het is een flatgebouw. 


	het is een nieuwbouwhuis waar alle bovenstaande maatregelen al in zitten 
	het is een nieuwbouwhuis waar alle bovenstaande maatregelen al in zitten 
	het is een nieuwbouwhuis waar alle bovenstaande maatregelen al in zitten 


	het meeste is was bij de koop al van toepassing 
	het meeste is was bij de koop al van toepassing 
	het meeste is was bij de koop al van toepassing 


	Houtvezelplaat-bio-binnenmuur-isolatie (waarvoor geen subsidie aangevraagd kan worden :-(      !!!!! 
	Houtvezelplaat-bio-binnenmuur-isolatie (waarvoor geen subsidie aangevraagd kan worden :-(      !!!!! 
	Houtvezelplaat-bio-binnenmuur-isolatie (waarvoor geen subsidie aangevraagd kan worden :-(      !!!!! 


	HR ketel (2 keer genoemd) 
	HR ketel (2 keer genoemd) 
	HR ketel (2 keer genoemd) 


	HR ketel in plaats van VR ketel 
	HR ketel in plaats van VR ketel 
	HR ketel in plaats van VR ketel 


	HRE ketel 
	HRE ketel 
	HRE ketel 


	Huis is goed geisoleerd zonder gas met warmtepomp opgeleverd 
	Huis is goed geisoleerd zonder gas met warmtepomp opgeleverd 
	Huis is goed geisoleerd zonder gas met warmtepomp opgeleverd 


	Hybride CV ketel 
	Hybride CV ketel 
	Hybride CV ketel 


	Ik heb in 2017 deze nieuwbouwwoning gekocht met veel maatregelen al in de woning. 
	Ik heb in 2017 deze nieuwbouwwoning gekocht met veel maatregelen al in de woning. 
	Ik heb in 2017 deze nieuwbouwwoning gekocht met veel maatregelen al in de woning. 


	ik mag veel maatregelen niet toepassen ivm gemeente monument 
	ik mag veel maatregelen niet toepassen ivm gemeente monument 
	ik mag veel maatregelen niet toepassen ivm gemeente monument 


	Ik woon in het oude Agnetapark en deze huizen zijn bij een renovatie geïsoleerd maar ik weet niet precies wat. Deze huizen vallen onder monumenten en er mogen dus heel veel isolatietechnieken niet. 
	Ik woon in het oude Agnetapark en deze huizen zijn bij een renovatie geïsoleerd maar ik weet niet precies wat. Deze huizen vallen onder monumenten en er mogen dus heel veel isolatietechnieken niet. 
	Ik woon in het oude Agnetapark en deze huizen zijn bij een renovatie geïsoleerd maar ik weet niet precies wat. Deze huizen vallen onder monumenten en er mogen dus heel veel isolatietechnieken niet. 


	Ik woon in nieuwbouwhuis uit 2016 is al energie label A 
	Ik woon in nieuwbouwhuis uit 2016 is al energie label A 
	Ik woon in nieuwbouwhuis uit 2016 is al energie label A 


	Infrarood techniek inzetten 
	Infrarood techniek inzetten 
	Infrarood techniek inzetten 


	IS vanuit de bouw een goed geïsoleerd huis 
	IS vanuit de bouw een goed geïsoleerd huis 
	IS vanuit de bouw een goed geïsoleerd huis 


	Isolatie door voorzetwanden 
	Isolatie door voorzetwanden 
	Isolatie door voorzetwanden 


	Isolatie muren door voorzet muren 
	Isolatie muren door voorzet muren 
	Isolatie muren door voorzet muren 


	Isolatie vloer en muur, plus isolerend glas was aanwezig toen ik dit huis nieuw kocht. 
	Isolatie vloer en muur, plus isolerend glas was aanwezig toen ik dit huis nieuw kocht. 
	Isolatie vloer en muur, plus isolerend glas was aanwezig toen ik dit huis nieuw kocht. 


	isoleren (niet spouw) buitenmuur staat in de planning 
	isoleren (niet spouw) buitenmuur staat in de planning 
	isoleren (niet spouw) buitenmuur staat in de planning 


	Isoleren gevel, douche wtw 
	Isoleren gevel, douche wtw 
	Isoleren gevel, douche wtw 


	isoleren gevelbeplating 
	isoleren gevelbeplating 
	isoleren gevelbeplating 


	Isoleren kruipruimte 
	Isoleren kruipruimte 
	Isoleren kruipruimte 


	Isoleren muren (geen spouw) 
	Isoleren muren (geen spouw) 
	Isoleren muren (geen spouw) 


	isoleren muren:oude woningen hebben geen spouwmuur 
	isoleren muren:oude woningen hebben geen spouwmuur 
	isoleren muren:oude woningen hebben geen spouwmuur 


	Isoleren plafond/vloer tussen zolder en verdieping er onder, gedeeltelijk isolerend glas (niet in schuiframen) 
	Isoleren plafond/vloer tussen zolder en verdieping er onder, gedeeltelijk isolerend glas (niet in schuiframen) 
	Isoleren plafond/vloer tussen zolder en verdieping er onder, gedeeltelijk isolerend glas (niet in schuiframen) 


	Isoleren spouwmuur moet gelezen worden als: isoleren van de eensteens- cq anderhalfsteens buitenmuren en woningscheidende muren.  Mijn (meer dan 100 jaren oude, maar technisch gemoderniseerde) woning heeft energielabel A. 
	Isoleren spouwmuur moet gelezen worden als: isoleren van de eensteens- cq anderhalfsteens buitenmuren en woningscheidende muren.  Mijn (meer dan 100 jaren oude, maar technisch gemoderniseerde) woning heeft energielabel A. 
	Isoleren spouwmuur moet gelezen worden als: isoleren van de eensteens- cq anderhalfsteens buitenmuren en woningscheidende muren.  Mijn (meer dan 100 jaren oude, maar technisch gemoderniseerde) woning heeft energielabel A. 


	Isoleren verwarmingsbuizen en voordeur 
	Isoleren verwarmingsbuizen en voordeur 
	Isoleren verwarmingsbuizen en voordeur 


	isoleren verwarmingsbuizen op zolder, vernieuwen tochtstrips bij de voordeur. 
	isoleren verwarmingsbuizen op zolder, vernieuwen tochtstrips bij de voordeur. 
	isoleren verwarmingsbuizen op zolder, vernieuwen tochtstrips bij de voordeur. 


	isoleren wanden 
	isoleren wanden 
	isoleren wanden 


	isolerende serre, isolerende kelder, lid Deelstroom Delft 
	isolerende serre, isolerende kelder, lid Deelstroom Delft 
	isolerende serre, isolerende kelder, lid Deelstroom Delft 


	Kitten ed 
	Kitten ed 
	Kitten ed 


	Leidingen isolatie 
	Leidingen isolatie 
	Leidingen isolatie 


	Loopt via VVE 
	Loopt via VVE 
	Loopt via VVE 


	mijn huis is 9 jaar oud dus voldoet aan alle eisen 
	mijn huis is 9 jaar oud dus voldoet aan alle eisen 
	mijn huis is 9 jaar oud dus voldoet aan alle eisen 


	Mijn huis is nieuw en helemaal geisoleerd geleverd 
	Mijn huis is nieuw en helemaal geisoleerd geleverd 
	Mijn huis is nieuw en helemaal geisoleerd geleverd 




	Mijn huis is nieuwbouw en goed geisoleerd met A-label energie 
	Mijn huis is nieuwbouw en goed geisoleerd met A-label energie 
	Mijn huis is nieuwbouw en goed geisoleerd met A-label energie 
	Mijn huis is nieuwbouw en goed geisoleerd met A-label energie 
	Mijn huis is nieuwbouw en goed geisoleerd met A-label energie 


	Mijn huis is voldoende geïsoleerd, tijdens de bou 
	Mijn huis is voldoende geïsoleerd, tijdens de bou 
	Mijn huis is voldoende geïsoleerd, tijdens de bou 


	Minder onnodig verbruiken, licht uit, verwarning uit 
	Minder onnodig verbruiken, licht uit, verwarning uit 
	Minder onnodig verbruiken, licht uit, verwarning uit 


	monumentenpand, 1998 
	monumentenpand, 1998 
	monumentenpand, 1998 


	Muren van binnen geïsoleerd - geen spouw 
	Muren van binnen geïsoleerd - geen spouw 
	Muren van binnen geïsoleerd - geen spouw 


	Niet mogelijk ivm wonen in rijksmonument 
	Niet mogelijk ivm wonen in rijksmonument 
	Niet mogelijk ivm wonen in rijksmonument 


	Niets 
	Niets 
	Niets 


	nieuwbouw appartement, goed geïsoleerd, bij oplevering label B 
	nieuwbouw appartement, goed geïsoleerd, bij oplevering label B 
	nieuwbouw appartement, goed geïsoleerd, bij oplevering label B 


	Nieuwbouw dus dit was er allemaal al 
	Nieuwbouw dus dit was er allemaal al 
	Nieuwbouw dus dit was er allemaal al 


	Nieuwbouw was al goed geisoleerd 
	Nieuwbouw was al goed geisoleerd 
	Nieuwbouw was al goed geisoleerd 


	Nieuwe ketel 
	Nieuwe ketel 
	Nieuwe ketel 


	Nul op de Meter woning 
	Nul op de Meter woning 
	Nul op de Meter woning 


	oud huis, dus geen spouwmuur. Maar wel aan binnenzijde muur isolatie geplaatst 
	oud huis, dus geen spouwmuur. Maar wel aan binnenzijde muur isolatie geplaatst 
	oud huis, dus geen spouwmuur. Maar wel aan binnenzijde muur isolatie geplaatst 


	Radiator folie 
	Radiator folie 
	Radiator folie 


	radiatorfolie 
	radiatorfolie 
	radiatorfolie 


	Regenwater voor toilet 
	Regenwater voor toilet 
	Regenwater voor toilet 


	slimme thermostaat 
	slimme thermostaat 
	slimme thermostaat 


	Steens-muren aan de binnenzijde geïsoleerd 
	Steens-muren aan de binnenzijde geïsoleerd 
	Steens-muren aan de binnenzijde geïsoleerd 


	Thermostaat kranen. Centrale thermostaat met klokprogramma. 
	Thermostaat kranen. Centrale thermostaat met klokprogramma. 
	Thermostaat kranen. Centrale thermostaat met klokprogramma. 


	Tochtstrippen geplaatst 
	Tochtstrippen geplaatst 
	Tochtstrippen geplaatst 


	Tochtstrippen, gordijn voor voordeur, rolgordijnen voor de ramen, goed ventileren,warme trui, klokthermostaat, led verlichting, warmer stoken dan 17 graden overdag en 18 graden in de avond 
	Tochtstrippen, gordijn voor voordeur, rolgordijnen voor de ramen, goed ventileren,warme trui, klokthermostaat, led verlichting, warmer stoken dan 17 graden overdag en 18 graden in de avond 
	Tochtstrippen, gordijn voor voordeur, rolgordijnen voor de ramen, goed ventileren,warme trui, klokthermostaat, led verlichting, warmer stoken dan 17 graden overdag en 18 graden in de avond 


	Tochtstrips aanbrengen bij ramen, ketel goed afstellen, LED-verlichting in hele huis, zuiniger apparatuur installeren, 
	Tochtstrips aanbrengen bij ramen, ketel goed afstellen, LED-verlichting in hele huis, zuiniger apparatuur installeren, 
	Tochtstrips aanbrengen bij ramen, ketel goed afstellen, LED-verlichting in hele huis, zuiniger apparatuur installeren, 


	vloer woonkamer is geisoleerd, schuifpui naar de tuin heeft isolerend glas, een slaapkamer heeft geluidsisolatie. De overige vertrekken hebben deze dingen niet. 
	vloer woonkamer is geisoleerd, schuifpui naar de tuin heeft isolerend glas, een slaapkamer heeft geluidsisolatie. De overige vertrekken hebben deze dingen niet. 
	vloer woonkamer is geisoleerd, schuifpui naar de tuin heeft isolerend glas, een slaapkamer heeft geluidsisolatie. De overige vertrekken hebben deze dingen niet. 


	Vloerverwarming 
	Vloerverwarming 
	Vloerverwarming 


	Vloerverwarming (lage Temp) 
	Vloerverwarming (lage Temp) 
	Vloerverwarming (lage Temp) 


	Voorzet ramen 
	Voorzet ramen 
	Voorzet ramen 


	voorzetramen gevel 
	voorzetramen gevel 
	voorzetramen gevel 


	voorzetwanden 
	voorzetwanden 
	voorzetwanden 


	voorzetwanden (Ik heb geen spouwen!!!) 
	voorzetwanden (Ik heb geen spouwen!!!) 
	voorzetwanden (Ik heb geen spouwen!!!) 


	Waar mogelijk de enkel steens muren geïsoleerd. 
	Waar mogelijk de enkel steens muren geïsoleerd. 
	Waar mogelijk de enkel steens muren geïsoleerd. 


	warmte terugwin system 
	warmte terugwin system 
	warmte terugwin system 


	warmwater zoncollector 
	warmwater zoncollector 
	warmwater zoncollector 


	We gaan binnenkort over op electrisch koken. 
	We gaan binnenkort over op electrisch koken. 
	We gaan binnenkort over op electrisch koken. 


	We hebben een  nieuwbouwwoning die supergeisoleerd is 
	We hebben een  nieuwbouwwoning die supergeisoleerd is 
	We hebben een  nieuwbouwwoning die supergeisoleerd is 


	We kookten al electrisch en hadden alles op LED verlichting; bij de bouw is al HR glas en HR ketel gedaan, de VVE heeft zonnepanelen voor de algemene ruimtes  en individueel  kunnen we niets zinnigs doen. 
	We kookten al electrisch en hadden alles op LED verlichting; bij de bouw is al HR glas en HR ketel gedaan, de VVE heeft zonnepanelen voor de algemene ruimtes  en individueel  kunnen we niets zinnigs doen. 
	We kookten al electrisch en hadden alles op LED verlichting; bij de bouw is al HR glas en HR ketel gedaan, de VVE heeft zonnepanelen voor de algemene ruimtes  en individueel  kunnen we niets zinnigs doen. 


	Weet ik niet precies. Ik woon hier net twee maanden. 
	Weet ik niet precies. Ik woon hier net twee maanden. 
	Weet ik niet precies. Ik woon hier net twee maanden. 


	zijn bezig met isolerend glas 
	zijn bezig met isolerend glas 
	zijn bezig met isolerend glas 


	Zonneboiler (6 keer genoemd) 
	Zonneboiler (6 keer genoemd) 
	Zonneboiler (6 keer genoemd) 


	Zonnecollector en zonneboiler, automatische buitenzonwering 
	Zonnecollector en zonneboiler, automatische buitenzonwering 
	Zonnecollector en zonneboiler, automatische buitenzonwering 


	Zonnecollectoren voor warm water 
	Zonnecollectoren voor warm water 
	Zonnecollectoren voor warm water 


	zonnepanelen geplaatst 
	zonnepanelen geplaatst 
	zonnepanelen geplaatst 


	zonwering aangebracht en groendak aangelegd. 
	zonwering aangebracht en groendak aangelegd. 
	zonwering aangebracht en groendak aangelegd. 




	 
	  
	Bij 2.2.3 – Plannen voor aanpassingen in eigen koopwoning 
	Wat wilt u de komende tien jaar nog aanpassen in uw woning? - Anders, namelijk: 
	Wat wilt u de komende tien jaar nog aanpassen in uw woning? - Anders, namelijk: 
	Wat wilt u de komende tien jaar nog aanpassen in uw woning? - Anders, namelijk: 
	Wat wilt u de komende tien jaar nog aanpassen in uw woning? - Anders, namelijk: 
	Wat wilt u de komende tien jaar nog aanpassen in uw woning? - Anders, namelijk: 


	Begroeiing op het dak van schuur 
	Begroeiing op het dak van schuur 
	Begroeiing op het dak van schuur 


	3-dubbel glas 
	3-dubbel glas 
	3-dubbel glas 


	aanbouw, dakopbouw, trap 
	aanbouw, dakopbouw, trap 
	aanbouw, dakopbouw, trap 


	Airco 
	Airco 
	Airco 


	Airco met warmtepomp 
	Airco met warmtepomp 
	Airco met warmtepomp 


	Airco plaatsen 
	Airco plaatsen 
	Airco plaatsen 


	airco wegens loeihete zomers 
	airco wegens loeihete zomers 
	airco wegens loeihete zomers 


	airconditioning 
	airconditioning 
	airconditioning 


	airconditioning voor warmere perioden 
	airconditioning voor warmere perioden 
	airconditioning voor warmere perioden 


	alle glas dubbel maken (glas in lood in dubbel glas is duuuuur, jeetje), meer zonnepanelen (nu alleen zonneboiler) 
	alle glas dubbel maken (glas in lood in dubbel glas is duuuuur, jeetje), meer zonnepanelen (nu alleen zonneboiler) 
	alle glas dubbel maken (glas in lood in dubbel glas is duuuuur, jeetje), meer zonnepanelen (nu alleen zonneboiler) 


	Alle kozijnen vervangen door kunststof. Houten lambrisering buiten eveneens. 
	Alle kozijnen vervangen door kunststof. Houten lambrisering buiten eveneens. 
	Alle kozijnen vervangen door kunststof. Houten lambrisering buiten eveneens. 


	alles wat ik nog kan bedenken. Onze woning is NOM en aardgasvrij, dus er is niet zoveel te doen nog 
	alles wat ik nog kan bedenken. Onze woning is NOM en aardgasvrij, dus er is niet zoveel te doen nog 
	alles wat ik nog kan bedenken. Onze woning is NOM en aardgasvrij, dus er is niet zoveel te doen nog 


	Als ik zonnepanelen plaatst wil ik een batterij voor stroomopslag om s’avonds elektriciteit te hebben. 
	Als ik zonnepanelen plaatst wil ik een batterij voor stroomopslag om s’avonds elektriciteit te hebben. 
	Als ik zonnepanelen plaatst wil ik een batterij voor stroomopslag om s’avonds elektriciteit te hebben. 


	Alternatieve verwarming 
	Alternatieve verwarming 
	Alternatieve verwarming 


	Andere luchtverwarming 
	Andere luchtverwarming 
	Andere luchtverwarming 


	Badkamer (2 keer genoemd) 
	Badkamer (2 keer genoemd) 
	Badkamer (2 keer genoemd) 


	badkamer en keuken staan op de rol, verwarming, gas en mogelijkheden (subsidies) kunnen een rol spelen 
	badkamer en keuken staan op de rol, verwarming, gas en mogelijkheden (subsidies) kunnen een rol spelen 
	badkamer en keuken staan op de rol, verwarming, gas en mogelijkheden (subsidies) kunnen een rol spelen 


	Badkamer vernieuwen 
	Badkamer vernieuwen 
	Badkamer vernieuwen 


	Balansventilatie aanbrengen, kook al elektrisch 
	Balansventilatie aanbrengen, kook al elektrisch 
	Balansventilatie aanbrengen, kook al elektrisch 


	Balkon glasdicht maken, waardoor extra isolatielaag ontstaat 
	Balkon glasdicht maken, waardoor extra isolatielaag ontstaat 
	Balkon glasdicht maken, waardoor extra isolatielaag ontstaat 


	beter isoleren dak 
	beter isoleren dak 
	beter isoleren dak 


	beter sluiten van ramen en deuren. nieuwe achterpui. 
	beter sluiten van ramen en deuren. nieuwe achterpui. 
	beter sluiten van ramen en deuren. nieuwe achterpui. 


	betere isolatie dak 
	betere isolatie dak 
	betere isolatie dak 


	betere kwaliteit glasisolatie , vervangen van pui 
	betere kwaliteit glasisolatie , vervangen van pui 
	betere kwaliteit glasisolatie , vervangen van pui 


	bij aanschaf elektrische auto uitbreiding opp. zonnepanelen, van huidige hybride installatie naar volledig aardgasvrij (wel hoogtemperatuur) 
	bij aanschaf elektrische auto uitbreiding opp. zonnepanelen, van huidige hybride installatie naar volledig aardgasvrij (wel hoogtemperatuur) 
	bij aanschaf elektrische auto uitbreiding opp. zonnepanelen, van huidige hybride installatie naar volledig aardgasvrij (wel hoogtemperatuur) 


	binnenmuren verder isoleren en muurverwarming op warmtepomp aansluiten 
	binnenmuren verder isoleren en muurverwarming op warmtepomp aansluiten 
	binnenmuren verder isoleren en muurverwarming op warmtepomp aansluiten 


	Boiler plaatsen, elektrisch koken, elektrische verwarming 
	Boiler plaatsen, elektrisch koken, elektrische verwarming 
	Boiler plaatsen, elektrisch koken, elektrische verwarming 


	buitenschilderwerk, riolering (gaat kapot door wortels van veel te grote bomen gemeente!!!!!), CV ketel 
	buitenschilderwerk, riolering (gaat kapot door wortels van veel te grote bomen gemeente!!!!!), CV ketel 
	buitenschilderwerk, riolering (gaat kapot door wortels van veel te grote bomen gemeente!!!!!), CV ketel 


	cv van gas naar andere energiebron 
	cv van gas naar andere energiebron 
	cv van gas naar andere energiebron 


	dak beter isoleren 
	dak beter isoleren 
	dak beter isoleren 


	dak nog beter isoleren, van 5 cm minerale wol (R = ca. 1,2 K.m2/W) naar 15 cm (R = ca. 5 K.m2/W), lekkend dubbel glas vervangen door tripel glas 
	dak nog beter isoleren, van 5 cm minerale wol (R = ca. 1,2 K.m2/W) naar 15 cm (R = ca. 5 K.m2/W), lekkend dubbel glas vervangen door tripel glas 
	dak nog beter isoleren, van 5 cm minerale wol (R = ca. 1,2 K.m2/W) naar 15 cm (R = ca. 5 K.m2/W), lekkend dubbel glas vervangen door tripel glas 


	dak- en glasisolatie is deels uitgevoerd, wil ik verder uitvoeren 
	dak- en glasisolatie is deels uitgevoerd, wil ik verder uitvoeren 
	dak- en glasisolatie is deels uitgevoerd, wil ik verder uitvoeren 


	dakbedekking moet vervangen worden binnenkort. Volgens dakdekker hoeft isolatie niet opgehoogd te worden. Mag nog 1 keer 
	dakbedekking moet vervangen worden binnenkort. Volgens dakdekker hoeft isolatie niet opgehoogd te worden. Mag nog 1 keer 
	dakbedekking moet vervangen worden binnenkort. Volgens dakdekker hoeft isolatie niet opgehoogd te worden. Mag nog 1 keer 


	Dakisolatie 
	Dakisolatie 
	Dakisolatie 


	dakisolatie verbeteren 
	dakisolatie verbeteren 
	dakisolatie verbeteren 


	dakisolatie; betere vloerisolatie; HR++; kleine isolatie-maatregelen 
	dakisolatie; betere vloerisolatie; HR++; kleine isolatie-maatregelen 
	dakisolatie; betere vloerisolatie; HR++; kleine isolatie-maatregelen 


	Dakkapel (2 keer genoemd) 
	Dakkapel (2 keer genoemd) 
	Dakkapel (2 keer genoemd) 


	dakleer vervangen en sedumdak aanbrengen 
	dakleer vervangen en sedumdak aanbrengen 
	dakleer vervangen en sedumdak aanbrengen 


	Dakopbouw 
	Dakopbouw 
	Dakopbouw 


	De dakisolatie is ruim onvoldoende. In uw vragenlijst ontbreekt het aangeven van het isolatieniveau. 'Dubbel glas' heeft een U-waarde van 3,0, maar HR++ glas een waarde U-waarde van 1,1. Bijna 3 keer zo goed. Het is belangrijk dat u ook helpt om de inwoners van Delft juist voor te lichten. Mensen denken snel dat ze al klaar zijn, maar er is héél veel isolatie nodig! 
	De dakisolatie is ruim onvoldoende. In uw vragenlijst ontbreekt het aangeven van het isolatieniveau. 'Dubbel glas' heeft een U-waarde van 3,0, maar HR++ glas een waarde U-waarde van 1,1. Bijna 3 keer zo goed. Het is belangrijk dat u ook helpt om de inwoners van Delft juist voor te lichten. Mensen denken snel dat ze al klaar zijn, maar er is héél veel isolatie nodig! 
	De dakisolatie is ruim onvoldoende. In uw vragenlijst ontbreekt het aangeven van het isolatieniveau. 'Dubbel glas' heeft een U-waarde van 3,0, maar HR++ glas een waarde U-waarde van 1,1. Bijna 3 keer zo goed. Het is belangrijk dat u ook helpt om de inwoners van Delft juist voor te lichten. Mensen denken snel dat ze al klaar zijn, maar er is héél veel isolatie nodig! 


	De vraag is niet volledig. Ik heb geen spouwmuur. Daar waar dat mogelijk was heb ik een 'spouwmuur' gemaakt en geïsoleerd. 
	De vraag is niet volledig. Ik heb geen spouwmuur. Daar waar dat mogelijk was heb ik een 'spouwmuur' gemaakt en geïsoleerd. 
	De vraag is niet volledig. Ik heb geen spouwmuur. Daar waar dat mogelijk was heb ik een 'spouwmuur' gemaakt en geïsoleerd. 


	Deel glas. 
	Deel glas. 
	Deel glas. 


	Deurposten vervangen, ramen repareren 
	Deurposten vervangen, ramen repareren 
	Deurposten vervangen, ramen repareren 




	deze maand nog sedum op het dak! 
	deze maand nog sedum op het dak! 
	deze maand nog sedum op het dak! 
	deze maand nog sedum op het dak! 
	deze maand nog sedum op het dak! 


	Dichten van ondichte deuren en ramen 
	Dichten van ondichte deuren en ramen 
	Dichten van ondichte deuren en ramen 


	Doordat de gemeente hoge platanen voor ons huis laat staan kunnen wij geen zonnepanelen plaatsen, dat is erg vervelend 
	Doordat de gemeente hoge platanen voor ons huis laat staan kunnen wij geen zonnepanelen plaatsen, dat is erg vervelend 
	Doordat de gemeente hoge platanen voor ons huis laat staan kunnen wij geen zonnepanelen plaatsen, dat is erg vervelend 


	Douche 
	Douche 
	Douche 


	Dubbel glas 
	Dubbel glas 
	Dubbel glas 


	Dubbel glas maar dat wil het VVE niet 
	Dubbel glas maar dat wil het VVE niet 
	Dubbel glas maar dat wil het VVE niet 


	dubbel glas plaatsen in de 2 logeerkamers en in de werkkamer waar dat nog niet gebeurd is 
	dubbel glas plaatsen in de 2 logeerkamers en in de werkkamer waar dat nog niet gebeurd is 
	dubbel glas plaatsen in de 2 logeerkamers en in de werkkamer waar dat nog niet gebeurd is 


	dubbel glas, hoewel ik dat voor een deel al heb 
	dubbel glas, hoewel ik dat voor een deel al heb 
	dubbel glas, hoewel ik dat voor een deel al heb 


	Dubbele ramen 
	Dubbele ramen 
	Dubbele ramen 


	Dubbelglas bepaalde ramen 
	Dubbelglas bepaalde ramen 
	Dubbelglas bepaalde ramen 


	een betere garagendeur plaatsen zodat de kelder niet zo koud wordt 
	een betere garagendeur plaatsen zodat de kelder niet zo koud wordt 
	een betere garagendeur plaatsen zodat de kelder niet zo koud wordt 


	een nieuwe verwarmingsketel kopen 
	een nieuwe verwarmingsketel kopen 
	een nieuwe verwarmingsketel kopen 


	Electrisch erwarmen 
	Electrisch erwarmen 
	Electrisch erwarmen 


	electrische haard met verwarming 
	electrische haard met verwarming 
	electrische haard met verwarming 


	Elektrische CV Ketel 
	Elektrische CV Ketel 
	Elektrische CV Ketel 


	elektrische vloerverwarming aanleggen 
	elektrische vloerverwarming aanleggen 
	elektrische vloerverwarming aanleggen 


	Enkel glas ramen vervangen voor dubbel glas, incl. kozijnen. 
	Enkel glas ramen vervangen voor dubbel glas, incl. kozijnen. 
	Enkel glas ramen vervangen voor dubbel glas, incl. kozijnen. 


	enkele tochtproblemen oplossen 
	enkele tochtproblemen oplossen 
	enkele tochtproblemen oplossen 


	Er is een belangrijk verschil tussen willen en kunnen. Zo heb ik helaas geen ruimte aan de zonkant voor zonnepanelen 
	Er is een belangrijk verschil tussen willen en kunnen. Zo heb ik helaas geen ruimte aan de zonkant voor zonnepanelen 
	Er is een belangrijk verschil tussen willen en kunnen. Zo heb ik helaas geen ruimte aan de zonkant voor zonnepanelen 


	er is een verduurzamingsplan in de maak maar dit ligt stil door COVID, bewoners kunnen niet fysiek bijelkaar komen om er over te stemmen. Hierin zijn diverse isolatie varianten uitgewerkt. 
	er is een verduurzamingsplan in de maak maar dit ligt stil door COVID, bewoners kunnen niet fysiek bijelkaar komen om er over te stemmen. Hierin zijn diverse isolatie varianten uitgewerkt. 
	er is een verduurzamingsplan in de maak maar dit ligt stil door COVID, bewoners kunnen niet fysiek bijelkaar komen om er over te stemmen. Hierin zijn diverse isolatie varianten uitgewerkt. 


	Er is geen mogelijkheid om aan te geven dat alles min of meer plaats heeft gevonden! 
	Er is geen mogelijkheid om aan te geven dat alles min of meer plaats heeft gevonden! 
	Er is geen mogelijkheid om aan te geven dat alles min of meer plaats heeft gevonden! 


	extra isolatie glas 
	extra isolatie glas 
	extra isolatie glas 


	Extra lage temperatuurverwarming plaatsen, warmtepomp uitbreiden zodat hij al het CV water verwarmt 
	Extra lage temperatuurverwarming plaatsen, warmtepomp uitbreiden zodat hij al het CV water verwarmt 
	Extra lage temperatuurverwarming plaatsen, warmtepomp uitbreiden zodat hij al het CV water verwarmt 


	Extra muurisolatie 
	Extra muurisolatie 
	Extra muurisolatie 


	extra pv panelen 
	extra pv panelen 
	extra pv panelen 


	Extra zonnepanelen 
	Extra zonnepanelen 
	Extra zonnepanelen 


	Gevel achterkant 
	Gevel achterkant 
	Gevel achterkant 


	gevel renovatie 
	gevel renovatie 
	gevel renovatie 


	Gevelbekleding 
	Gevelbekleding 
	Gevelbekleding 


	Gevelpanelen voor en achter vervangen door goed isolerende panelen - ik heb geen spouwmuur 
	Gevelpanelen voor en achter vervangen door goed isolerende panelen - ik heb geen spouwmuur 
	Gevelpanelen voor en achter vervangen door goed isolerende panelen - ik heb geen spouwmuur 


	glas vervangen in hr +++ 
	glas vervangen in hr +++ 
	glas vervangen in hr +++ 


	Grijswater systeem voor toiletten 
	Grijswater systeem voor toiletten 
	Grijswater systeem voor toiletten 


	Groen dak (6 keer genoemd) 
	Groen dak (6 keer genoemd) 
	Groen dak (6 keer genoemd) 


	groen dak/muur 
	groen dak/muur 
	groen dak/muur 


	groen daken in combi met PVT panelen, maar ik ben nog niet helemaal uit wat de juiste installatie wordt voor mijn huis. 
	groen daken in combi met PVT panelen, maar ik ben nog niet helemaal uit wat de juiste installatie wordt voor mijn huis. 
	groen daken in combi met PVT panelen, maar ik ben nog niet helemaal uit wat de juiste installatie wordt voor mijn huis. 


	Groene muur/verticale tuin 
	Groene muur/verticale tuin 
	Groene muur/verticale tuin 


	Grotere radiatoren om verwarmingstemperatuur van het water te verlagen. 
	Grotere radiatoren om verwarmingstemperatuur van het water te verlagen. 
	Grotere radiatoren om verwarmingstemperatuur van het water te verlagen. 


	Hele verwarming op warmtepomp - sterker buitenunit voor nodig, maar alle radiatoren draaien goed op 55C watertemperatuur dus het moet kunnen. 
	Hele verwarming op warmtepomp - sterker buitenunit voor nodig, maar alle radiatoren draaien goed op 55C watertemperatuur dus het moet kunnen. 
	Hele verwarming op warmtepomp - sterker buitenunit voor nodig, maar alle radiatoren draaien goed op 55C watertemperatuur dus het moet kunnen. 


	herontwerpen huis 
	herontwerpen huis 
	herontwerpen huis 


	Het dak is aan de binnenkant geisoleerd, we willen binnen 10 jaar het dak vervangen en dan ook aan de buitenkant isoleren 
	Het dak is aan de binnenkant geisoleerd, we willen binnen 10 jaar het dak vervangen en dan ook aan de buitenkant isoleren 
	Het dak is aan de binnenkant geisoleerd, we willen binnen 10 jaar het dak vervangen en dan ook aan de buitenkant isoleren 


	Het elimineren van warmtelekken, waarvan ik nu/nog niet weet hoe die technisch aan te pakken 
	Het elimineren van warmtelekken, waarvan ik nu/nog niet weet hoe die technisch aan te pakken 
	Het elimineren van warmtelekken, waarvan ik nu/nog niet weet hoe die technisch aan te pakken 


	Home battery pack 
	Home battery pack 
	Home battery pack 


	Hout kachel woonkamer 
	Hout kachel woonkamer 
	Hout kachel woonkamer 


	Huis uit 1995, enkelsteens in Centrum: na de woonkamer buitenmuren isoleren in de overige 5 kamers. 
	Huis uit 1995, enkelsteens in Centrum: na de woonkamer buitenmuren isoleren in de overige 5 kamers. 
	Huis uit 1995, enkelsteens in Centrum: na de woonkamer buitenmuren isoleren in de overige 5 kamers. 


	Huis volledig voorzien van dubbelglas 
	Huis volledig voorzien van dubbelglas 
	Huis volledig voorzien van dubbelglas 


	Hybride verwarmingsketel. 
	Hybride verwarmingsketel. 
	Hybride verwarmingsketel. 


	iets met regenwater opvangen 
	iets met regenwater opvangen 
	iets met regenwater opvangen 




	ik ga begin januari verhuizen, dus we gaan niets aanpassen 
	ik ga begin januari verhuizen, dus we gaan niets aanpassen 
	ik ga begin januari verhuizen, dus we gaan niets aanpassen 
	ik ga begin januari verhuizen, dus we gaan niets aanpassen 
	ik ga begin januari verhuizen, dus we gaan niets aanpassen 


	Ik overweeg de aanschaf van een zonneboiler. 
	Ik overweeg de aanschaf van een zonneboiler. 
	Ik overweeg de aanschaf van een zonneboiler. 


	Ik wil best naar een andere energiebron voor mijn verwarming, maar vind de huidige oplossingen niet volwassen genoeg 
	Ik wil best naar een andere energiebron voor mijn verwarming, maar vind de huidige oplossingen niet volwassen genoeg 
	Ik wil best naar een andere energiebron voor mijn verwarming, maar vind de huidige oplossingen niet volwassen genoeg 


	Ik wil mijn huis zero-energie maken en je hebt batterijen nodig voor elektriciteitopslag 
	Ik wil mijn huis zero-energie maken en je hebt batterijen nodig voor elektriciteitopslag 
	Ik wil mijn huis zero-energie maken en je hebt batterijen nodig voor elektriciteitopslag 


	Indeling en of uitbreiding 
	Indeling en of uitbreiding 
	Indeling en of uitbreiding 


	Infrarood panelen in slaapkamers/studeerkamers 
	Infrarood panelen in slaapkamers/studeerkamers 
	Infrarood panelen in slaapkamers/studeerkamers 


	infrarood verwarming 
	infrarood verwarming 
	infrarood verwarming 


	Interieur opknappen cq verbeteren. 
	Interieur opknappen cq verbeteren. 
	Interieur opknappen cq verbeteren. 


	Intern verbouwen 
	Intern verbouwen 
	Intern verbouwen 


	Isolatie buitenmuur 
	Isolatie buitenmuur 
	Isolatie buitenmuur 


	isolatie glas verbeteren 
	isolatie glas verbeteren 
	isolatie glas verbeteren 


	Isolatie van vloer en dak verbeteren, ventilatie met wtw, voorzetwanden aan de binnenkant (geen spouw) 
	Isolatie van vloer en dak verbeteren, ventilatie met wtw, voorzetwanden aan de binnenkant (geen spouw) 
	Isolatie van vloer en dak verbeteren, ventilatie met wtw, voorzetwanden aan de binnenkant (geen spouw) 


	Isoleren aanbouw en verminderen warmte lekkage (woning uit 1905)  
	Isoleren aanbouw en verminderen warmte lekkage (woning uit 1905)  
	Isoleren aanbouw en verminderen warmte lekkage (woning uit 1905)  


	isoleren achtergevel 
	isoleren achtergevel 
	isoleren achtergevel 


	isoleren gehele voorgevel 
	isoleren gehele voorgevel 
	isoleren gehele voorgevel 


	isoleren leidingen kruipruimte 
	isoleren leidingen kruipruimte 
	isoleren leidingen kruipruimte 


	isoleren muren (geen spouw) 
	isoleren muren (geen spouw) 
	isoleren muren (geen spouw) 


	isoleren ramen aan de voorkant van het huis 
	isoleren ramen aan de voorkant van het huis 
	isoleren ramen aan de voorkant van het huis 


	Isoleren vloer en muren is niet mogelijk door afwezigheid kruipruimte en spouwmuren. Plat dak geïsoleerd met een sedumdak. Verder ben ik op zoek naar betaalbare alternatieve voor woning uit 1900 in het beschermde stadsgezicht.alternatiev 
	Isoleren vloer en muren is niet mogelijk door afwezigheid kruipruimte en spouwmuren. Plat dak geïsoleerd met een sedumdak. Verder ben ik op zoek naar betaalbare alternatieve voor woning uit 1900 in het beschermde stadsgezicht.alternatiev 
	Isoleren vloer en muren is niet mogelijk door afwezigheid kruipruimte en spouwmuren. Plat dak geïsoleerd met een sedumdak. Verder ben ik op zoek naar betaalbare alternatieve voor woning uit 1900 in het beschermde stadsgezicht.alternatiev 


	Isoleren waar nog nodig 
	Isoleren waar nog nodig 
	Isoleren waar nog nodig 


	Isolerende kozijnen 
	Isolerende kozijnen 
	Isolerende kozijnen 


	kamers beter scheiden 
	kamers beter scheiden 
	kamers beter scheiden 


	kapel geisoleerd 
	kapel geisoleerd 
	kapel geisoleerd 


	Kelder lekvrij maken 
	Kelder lekvrij maken 
	Kelder lekvrij maken 


	Keuken, badkamer 
	Keuken, badkamer 
	Keuken, badkamer 


	Kleine maatregelen zoals radiatorfolie, kieren, enz. 
	Kleine maatregelen zoals radiatorfolie, kieren, enz. 
	Kleine maatregelen zoals radiatorfolie, kieren, enz. 


	Koude ruggen oplossen, nieuwe kozijnen en ramen op de verdiepingen, zon wering, topkoeling door de vloerverwarming pijpen 
	Koude ruggen oplossen, nieuwe kozijnen en ramen op de verdiepingen, zon wering, topkoeling door de vloerverwarming pijpen 
	Koude ruggen oplossen, nieuwe kozijnen en ramen op de verdiepingen, zon wering, topkoeling door de vloerverwarming pijpen 


	Kozijnen 
	Kozijnen 
	Kozijnen 


	kozijnen vervangen, dakbedekking vervangen en daarbij evt warmte-isolatie verbeteren. maar misschien moet de hele schil op termijn wel aangepakt worden. Overschakelen op elektrisch koken lijkt me "peanuts", wat betreft bijdrage aan duurzaamheid. 
	kozijnen vervangen, dakbedekking vervangen en daarbij evt warmte-isolatie verbeteren. maar misschien moet de hele schil op termijn wel aangepakt worden. Overschakelen op elektrisch koken lijkt me "peanuts", wat betreft bijdrage aan duurzaamheid. 
	kozijnen vervangen, dakbedekking vervangen en daarbij evt warmte-isolatie verbeteren. maar misschien moet de hele schil op termijn wel aangepakt worden. Overschakelen op elektrisch koken lijkt me "peanuts", wat betreft bijdrage aan duurzaamheid. 


	Kruipruimte isoleren 
	Kruipruimte isoleren 
	Kruipruimte isoleren 


	Kruipruimte vullen met isolatiechipjes en vloer en wandverwarming 
	Kruipruimte vullen met isolatiechipjes en vloer en wandverwarming 
	Kruipruimte vullen met isolatiechipjes en vloer en wandverwarming 


	Kunstig kozijnen met hr +++ glas trippel glas en vervangen dakpannen zodat er zonnepanelen op kunnen 
	Kunstig kozijnen met hr +++ glas trippel glas en vervangen dakpannen zodat er zonnepanelen op kunnen 
	Kunstig kozijnen met hr +++ glas trippel glas en vervangen dakpannen zodat er zonnepanelen op kunnen 


	Laadpaal elektrische auto. 
	Laadpaal elektrische auto. 
	Laadpaal elektrische auto. 


	Laatste stuk dubbel glas naar HR glas 
	Laatste stuk dubbel glas naar HR glas 
	Laatste stuk dubbel glas naar HR glas 


	lage temperatuur verwarming 
	lage temperatuur verwarming 
	lage temperatuur verwarming 


	led verlichting 
	led verlichting 
	led verlichting 


	led verlichting in centrale ruimtes complex 
	led verlichting in centrale ruimtes complex 
	led verlichting in centrale ruimtes complex 


	leeftijdbestendig maken 
	leeftijdbestendig maken 
	leeftijdbestendig maken 


	lekkage kelder aanpakken 
	lekkage kelder aanpakken 
	lekkage kelder aanpakken 


	liefst isoleren en zonnepanelen maar afhankelijk van grote vve (105 woningen) 
	liefst isoleren en zonnepanelen maar afhankelijk van grote vve (105 woningen) 
	liefst isoleren en zonnepanelen maar afhankelijk van grote vve (105 woningen) 


	liftinstallatie/maatregelen tegen hoge temperatuur van ca 30 c 
	liftinstallatie/maatregelen tegen hoge temperatuur van ca 30 c 
	liftinstallatie/maatregelen tegen hoge temperatuur van ca 30 c 


	Ligt eraan wat de vve doet, buitengevels vallen daaronder net als glas. 
	Ligt eraan wat de vve doet, buitengevels vallen daaronder net als glas. 
	Ligt eraan wat de vve doet, buitengevels vallen daaronder net als glas. 


	maar niets wat energiewinst kan opleveren 
	maar niets wat energiewinst kan opleveren 
	maar niets wat energiewinst kan opleveren 


	Meer dubbel glas waar het nog ontbreekt en betere dakisolatie 
	Meer dubbel glas waar het nog ontbreekt en betere dakisolatie 
	Meer dubbel glas waar het nog ontbreekt en betere dakisolatie 


	Meer glas op zuidkant 
	Meer glas op zuidkant 
	Meer glas op zuidkant 


	meer HR++ glas 
	meer HR++ glas 
	meer HR++ glas 


	meer zonnepanelen (4 keer genoemd) 
	meer zonnepanelen (4 keer genoemd) 
	meer zonnepanelen (4 keer genoemd) 




	Meer zonnepanelen, liggen er nu 2 voor test 
	Meer zonnepanelen, liggen er nu 2 voor test 
	Meer zonnepanelen, liggen er nu 2 voor test 
	Meer zonnepanelen, liggen er nu 2 voor test 
	Meer zonnepanelen, liggen er nu 2 voor test 


	Meer zonnepanelen, mogelijk warmtebuffer ondergronds 
	Meer zonnepanelen, mogelijk warmtebuffer ondergronds 
	Meer zonnepanelen, mogelijk warmtebuffer ondergronds 


	Misschien een elektrische cv 
	Misschien een elektrische cv 
	Misschien een elektrische cv 


	Misschien een zonneboiler 
	Misschien een zonneboiler 
	Misschien een zonneboiler 


	Misschien houtkachel die aan de huidige normen voldoet. 
	Misschien houtkachel die aan de huidige normen voldoet. 
	Misschien houtkachel die aan de huidige normen voldoet. 


	misschien kleine windmolen 
	misschien kleine windmolen 
	misschien kleine windmolen 


	misschien nog meer isolerend glas 
	misschien nog meer isolerend glas 
	misschien nog meer isolerend glas 


	Modernisering 
	Modernisering 
	Modernisering 


	Mogelijk extra verdieping 
	Mogelijk extra verdieping 
	Mogelijk extra verdieping 


	mogelijk nieuwere zonnepanelen, de huidige zijn 7 jaar oud. 
	mogelijk nieuwere zonnepanelen, de huidige zijn 7 jaar oud. 
	mogelijk nieuwere zonnepanelen, de huidige zijn 7 jaar oud. 


	Mogelijk zonneboiler icm wamtepomp 
	Mogelijk zonneboiler icm wamtepomp 
	Mogelijk zonneboiler icm wamtepomp 


	mos sedum op het dak 
	mos sedum op het dak 
	mos sedum op het dak 


	Na isoleren van spouwmuren 
	Na isoleren van spouwmuren 
	Na isoleren van spouwmuren 


	Nieuw dubbel glas, bij ons al 20 jaar oud 
	Nieuw dubbel glas, bij ons al 20 jaar oud 
	Nieuw dubbel glas, bij ons al 20 jaar oud 


	Nieuw glas 
	Nieuw glas 
	Nieuw glas 


	Nieuw glas in de achtergevel 
	Nieuw glas in de achtergevel 
	Nieuw glas in de achtergevel 


	Nieuwe gasketel nu het nog kan, evt koken op flessengas 
	Nieuwe gasketel nu het nog kan, evt koken op flessengas 
	Nieuwe gasketel nu het nog kan, evt koken op flessengas 


	Nieuwe houtkachel 
	Nieuwe houtkachel 
	Nieuwe houtkachel 


	nieuwe ketel 
	nieuwe ketel 
	nieuwe ketel 


	nieuwe keuken 
	nieuwe keuken 
	nieuwe keuken 


	Nieuwe keuken, nieuwe cv ketel, geijser verwijderen, elektrisch komen 
	Nieuwe keuken, nieuwe cv ketel, geijser verwijderen, elektrisch komen 
	Nieuwe keuken, nieuwe cv ketel, geijser verwijderen, elektrisch komen 


	Nieuwe kozijnen met dikker glas; zijmuur isoleren (geen spouwmuur); zonnepanelen 
	Nieuwe kozijnen met dikker glas; zijmuur isoleren (geen spouwmuur); zonnepanelen 
	Nieuwe kozijnen met dikker glas; zijmuur isoleren (geen spouwmuur); zonnepanelen 


	Nieuwe trap en schuifpui huiskamer , daardoor ook andere verwarmingsmethode in huiskamer 
	Nieuwe trap en schuifpui huiskamer , daardoor ook andere verwarmingsmethode in huiskamer 
	Nieuwe trap en schuifpui huiskamer , daardoor ook andere verwarmingsmethode in huiskamer 


	nieuwe verwarmingsketel 
	nieuwe verwarmingsketel 
	nieuwe verwarmingsketel 


	nog beter isolerende ramen 
	nog beter isolerende ramen 
	nog beter isolerende ramen 


	nog meer zonnepanelen 
	nog meer zonnepanelen 
	nog meer zonnepanelen 


	nog niet alle vloeren zijn geïsoleerd, gaan we wel doen 
	nog niet alle vloeren zijn geïsoleerd, gaan we wel doen 
	nog niet alle vloeren zijn geïsoleerd, gaan we wel doen 


	Onderhoud (2 keer genoemd) 
	Onderhoud (2 keer genoemd) 
	Onderhoud (2 keer genoemd) 


	Onderhoud van dak, etc. 
	Onderhoud van dak, etc. 
	Onderhoud van dak, etc. 


	Opbouw 
	Opbouw 
	Opbouw 


	opbouw realiseren 
	opbouw realiseren 
	opbouw realiseren 


	Openslaande deuren vernieuwen met HR ++ en glas in lood in HR ++ 
	Openslaande deuren vernieuwen met HR ++ en glas in lood in HR ++ 
	Openslaande deuren vernieuwen met HR ++ en glas in lood in HR ++ 


	oud isolatieglas vervangen door HR+++ 
	oud isolatieglas vervangen door HR+++ 
	oud isolatieglas vervangen door HR+++ 


	Oude dubbelglas vervangen door beter isolerend glas achterkant woning 
	Oude dubbelglas vervangen door beter isolerend glas achterkant woning 
	Oude dubbelglas vervangen door beter isolerend glas achterkant woning 


	Overal dubbel glas 
	Overal dubbel glas 
	Overal dubbel glas 


	overstappen naar geheel led licht 
	overstappen naar geheel led licht 
	overstappen naar geheel led licht 


	Powerwall 
	Powerwall 
	Powerwall 


	PV op het dak 
	PV op het dak 
	PV op het dak 


	PVT panelen, deuren vervangen 
	PVT panelen, deuren vervangen 
	PVT panelen, deuren vervangen 


	ramen meer isoleren (HR+++ of vacuume of....), betere isolatie maar helaas geen bedrijf doet dit al. Warmteterugwindouche, regenwater opvang/recycle in tuin etc. 
	ramen meer isoleren (HR+++ of vacuume of....), betere isolatie maar helaas geen bedrijf doet dit al. Warmteterugwindouche, regenwater opvang/recycle in tuin etc. 
	ramen meer isoleren (HR+++ of vacuume of....), betere isolatie maar helaas geen bedrijf doet dit al. Warmteterugwindouche, regenwater opvang/recycle in tuin etc. 


	recirculatie douche (xenz upfall shower) 
	recirculatie douche (xenz upfall shower) 
	recirculatie douche (xenz upfall shower) 


	Roosters in de ramen 
	Roosters in de ramen 
	Roosters in de ramen 


	Schilderen en houtrot aanpakken, maar 'van gas af' doen we niet zo lang we daar zelf ook maar 1 Euro van moeten betalen. Dat moet echt jullie probleem zijn. 
	Schilderen en houtrot aanpakken, maar 'van gas af' doen we niet zo lang we daar zelf ook maar 1 Euro van moeten betalen. Dat moet echt jullie probleem zijn. 
	Schilderen en houtrot aanpakken, maar 'van gas af' doen we niet zo lang we daar zelf ook maar 1 Euro van moeten betalen. Dat moet echt jullie probleem zijn. 


	Sedum dak 
	Sedum dak 
	Sedum dak 


	Sedum dak op de uitbouw en schuur 
	Sedum dak op de uitbouw en schuur 
	Sedum dak op de uitbouw en schuur 


	Sedumdak (2 keer genoemd) 
	Sedumdak (2 keer genoemd) 
	Sedumdak (2 keer genoemd) 


	slaapkamer hoogrendementglas 
	slaapkamer hoogrendementglas 
	slaapkamer hoogrendementglas 


	toiletten vervangen 
	toiletten vervangen 
	toiletten vervangen 


	triple glas 
	triple glas 
	triple glas 


	trippel beglazing BG 
	trippel beglazing BG 
	trippel beglazing BG 


	Uitbouw 
	Uitbouw 
	Uitbouw 




	uitbouwen 
	uitbouwen 
	uitbouwen 
	uitbouwen 
	uitbouwen 


	uitbreiden 
	uitbreiden 
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	Uitbreiden aantal zonnepanelen 
	Uitbreiden aantal zonnepanelen 
	Uitbreiden aantal zonnepanelen 


	van alles, als de vve maar mee werkt. de administrateur werkt niet mee om de eigenaren te overtuigen 
	van alles, als de vve maar mee werkt. de administrateur werkt niet mee om de eigenaren te overtuigen 
	van alles, als de vve maar mee werkt. de administrateur werkt niet mee om de eigenaren te overtuigen 


	van de gas af en electrischeketel aanschaffen omdat we de zonnepanelen hebben 
	van de gas af en electrischeketel aanschaffen omdat we de zonnepanelen hebben 
	van de gas af en electrischeketel aanschaffen omdat we de zonnepanelen hebben 


	van het gas af 
	van het gas af 
	van het gas af 


	Veel meer zonnepanelen 
	Veel meer zonnepanelen 
	Veel meer zonnepanelen 


	Ventilatie met wtw en evt voorzetwanden (nb ik zou deze optie opnemen in de enquete) 
	Ventilatie met wtw en evt voorzetwanden (nb ik zou deze optie opnemen in de enquete) 
	Ventilatie met wtw en evt voorzetwanden (nb ik zou deze optie opnemen in de enquete) 


	Ventilatie systeem 
	Ventilatie systeem 
	Ventilatie systeem 


	Verbeteren wandisolatie 
	Verbeteren wandisolatie 
	Verbeteren wandisolatie 


	verbouwen 
	verbouwen 
	verbouwen 


	Verbouwen keuken, badkamer, vernieuwen schuur 
	Verbouwen keuken, badkamer, vernieuwen schuur 
	Verbouwen keuken, badkamer, vernieuwen schuur 


	verbouwen van de bgg 
	verbouwen van de bgg 
	verbouwen van de bgg 


	verbouwing keuken en badkamer en wc, nieuwe vloer 
	verbouwing keuken en badkamer en wc, nieuwe vloer 
	verbouwing keuken en badkamer en wc, nieuwe vloer 


	verder afdichten schuiframen. 
	verder afdichten schuiframen. 
	verder afdichten schuiframen. 


	Verder isoleren gevels, MV op timer zetten met CO2 monitoring binnenshuis en verder overschakelen naar laagtemperatuur verwarmingsafgifte (wandverwarming ipv radiatoren) 
	Verder isoleren gevels, MV op timer zetten met CO2 monitoring binnenshuis en verder overschakelen naar laagtemperatuur verwarmingsafgifte (wandverwarming ipv radiatoren) 
	Verder isoleren gevels, MV op timer zetten met CO2 monitoring binnenshuis en verder overschakelen naar laagtemperatuur verwarmingsafgifte (wandverwarming ipv radiatoren) 


	verdere glas- en dakisolatie 
	verdere glas- en dakisolatie 
	verdere glas- en dakisolatie 


	Vergroting badkamer 
	Vergroting badkamer 
	Vergroting badkamer 


	vernieuwen dubbel glas en voorzet wanden. 
	vernieuwen dubbel glas en voorzet wanden. 
	vernieuwen dubbel glas en voorzet wanden. 


	Vernieuwen spouwmuurisolatie 
	Vernieuwen spouwmuurisolatie 
	Vernieuwen spouwmuurisolatie 


	vernieuwen Zonnepanelen 
	vernieuwen Zonnepanelen 
	vernieuwen Zonnepanelen 


	Vervangen kozijnen 
	Vervangen kozijnen 
	Vervangen kozijnen 


	Vervangen tuindeuren 
	Vervangen tuindeuren 
	Vervangen tuindeuren 


	Vervanging van twee van de drie pui-en 
	Vervanging van twee van de drie pui-en 
	Vervanging van twee van de drie pui-en 


	Verwarming en warm water 
	Verwarming en warm water 
	Verwarming en warm water 


	Vloerverwarming (2 keer genoemd) 
	Vloerverwarming (2 keer genoemd) 
	Vloerverwarming (2 keer genoemd) 


	vloerverwarming, zonnepanelen vernieuwen en uitbreiden en op groen dak leggen, zonneboiler, wateropvang, verwarming via infrarood, maar eerst ketel nog verder inregelen en terugschroeven 
	vloerverwarming, zonnepanelen vernieuwen en uitbreiden en op groen dak leggen, zonneboiler, wateropvang, verwarming via infrarood, maar eerst ketel nog verder inregelen en terugschroeven 
	vloerverwarming, zonnepanelen vernieuwen en uitbreiden en op groen dak leggen, zonneboiler, wateropvang, verwarming via infrarood, maar eerst ketel nog verder inregelen en terugschroeven 


	voegen gevel, regulier onderhoud 
	voegen gevel, regulier onderhoud 
	voegen gevel, regulier onderhoud 


	Voordeur vervangen 
	Voordeur vervangen 
	Voordeur vervangen 


	voorzetramen 
	voorzetramen 
	voorzetramen 


	Waar mogelijk door monumentale status 
	Waar mogelijk door monumentale status 
	Waar mogelijk door monumentale status 


	Warmt boiler 
	Warmt boiler 
	Warmt boiler 


	Warmte terug win installatie hebben we al 
	Warmte terug win installatie hebben we al 
	Warmte terug win installatie hebben we al 


	warmtewering voor de zomerse hitte 
	warmtewering voor de zomerse hitte 
	warmtewering voor de zomerse hitte 


	waterbesparing 
	waterbesparing 
	waterbesparing 


	Wellicht nog extra zonnepanelen plaatsen. 
	Wellicht nog extra zonnepanelen plaatsen. 
	Wellicht nog extra zonnepanelen plaatsen. 


	Wellicht via vereniging van eigenaren mogelijkheid onderzoeken voor warmtepomp in ons appartementgebouw 
	Wellicht via vereniging van eigenaren mogelijkheid onderzoeken voor warmtepomp in ons appartementgebouw 
	Wellicht via vereniging van eigenaren mogelijkheid onderzoeken voor warmtepomp in ons appartementgebouw 


	Woning betreft monument, dus veel van bovengenoemde opties zijn niet mogelijk (spouwmuur, vloerisolatie) en/of toegestaan (dubbel glas, zonnepanelen). Maar zou wel graag indien mogelijk minder gas willen verbruiken 
	Woning betreft monument, dus veel van bovengenoemde opties zijn niet mogelijk (spouwmuur, vloerisolatie) en/of toegestaan (dubbel glas, zonnepanelen). Maar zou wel graag indien mogelijk minder gas willen verbruiken 
	Woning betreft monument, dus veel van bovengenoemde opties zijn niet mogelijk (spouwmuur, vloerisolatie) en/of toegestaan (dubbel glas, zonnepanelen). Maar zou wel graag indien mogelijk minder gas willen verbruiken 


	woning is vrij nieuw, geen isolatie noodzakelijk. 
	woning is vrij nieuw, geen isolatie noodzakelijk. 
	woning is vrij nieuw, geen isolatie noodzakelijk. 


	Woonkamer stuccen 
	Woonkamer stuccen 
	Woonkamer stuccen 


	Zo mogelijk aansluiten op warmtenet 
	Zo mogelijk aansluiten op warmtenet 
	Zo mogelijk aansluiten op warmtenet 


	Zonneboiler (2 keer genoemd) 
	Zonneboiler (2 keer genoemd) 
	Zonneboiler (2 keer genoemd) 


	zonneboiler laten plaatsen 
	zonneboiler laten plaatsen 
	zonneboiler laten plaatsen 


	zonneboiler plaatsen 
	zonneboiler plaatsen 
	zonneboiler plaatsen 


	Zonneboiler plaatsen 
	Zonneboiler plaatsen 
	Zonneboiler plaatsen 


	zonneboiler, hybride warmtepomp 
	zonneboiler, hybride warmtepomp 
	zonneboiler, hybride warmtepomp 


	Zonnecollectoren/pvt en zonneboiler. 
	Zonnecollectoren/pvt en zonneboiler. 
	Zonnecollectoren/pvt en zonneboiler. 


	Zonnepanelen (2 keer genoemd) 
	Zonnepanelen (2 keer genoemd) 
	Zonnepanelen (2 keer genoemd) 




	Zou spouwmuur of zonnepanelen of dubbelglas in kleine Amsterdamse stijl ramen willen plaatsen maar mijn huis is monument waardoor dat niet zomaar mag/kan. 
	Zou spouwmuur of zonnepanelen of dubbelglas in kleine Amsterdamse stijl ramen willen plaatsen maar mijn huis is monument waardoor dat niet zomaar mag/kan. 
	Zou spouwmuur of zonnepanelen of dubbelglas in kleine Amsterdamse stijl ramen willen plaatsen maar mijn huis is monument waardoor dat niet zomaar mag/kan. 
	Zou spouwmuur of zonnepanelen of dubbelglas in kleine Amsterdamse stijl ramen willen plaatsen maar mijn huis is monument waardoor dat niet zomaar mag/kan. 
	Zou spouwmuur of zonnepanelen of dubbelglas in kleine Amsterdamse stijl ramen willen plaatsen maar mijn huis is monument waardoor dat niet zomaar mag/kan. 


	zou veel van bovenstaande willen maar mag niet van de gemeente 
	zou veel van bovenstaande willen maar mag niet van de gemeente 
	zou veel van bovenstaande willen maar mag niet van de gemeente 




	 
	Bij 2.2.4 – Bekendheid met en betrokkenheid bij duurzame initiatieven en/of plannen  
	Bent u bekend met duurzame initiatieven en/of plannen in uw wijk? - Anders, namelijk: 
	Bent u bekend met duurzame initiatieven en/of plannen in uw wijk? - Anders, namelijk: 
	Bent u bekend met duurzame initiatieven en/of plannen in uw wijk? - Anders, namelijk: 
	Bent u bekend met duurzame initiatieven en/of plannen in uw wijk? - Anders, namelijk: 
	Bent u bekend met duurzame initiatieven en/of plannen in uw wijk? - Anders, namelijk: 


	015duurzaam 
	015duurzaam 
	015duurzaam 


	Aanbiedingen zonnepanelen bijv. 
	Aanbiedingen zonnepanelen bijv. 
	Aanbiedingen zonnepanelen bijv. 


	Aankoop via sporthal dak 
	Aankoop via sporthal dak 
	Aankoop via sporthal dak 


	aanleg warmtenet 
	aanleg warmtenet 
	aanleg warmtenet 


	Aansluiting op warmtenet 
	Aansluiting op warmtenet 
	Aansluiting op warmtenet 


	Aardgasvrij Voorhof/Buitenhof 
	Aardgasvrij Voorhof/Buitenhof 
	Aardgasvrij Voorhof/Buitenhof 


	Aarsdgasvrije wijk 
	Aarsdgasvrije wijk 
	Aarsdgasvrije wijk 


	Abusive beslissingen met de moto: Ardgasvrij van Gemeente Delft, zonder dat de mening van mensen wordt meegeteld ! 
	Abusive beslissingen met de moto: Ardgasvrij van Gemeente Delft, zonder dat de mening van mensen wordt meegeteld ! 
	Abusive beslissingen met de moto: Ardgasvrij van Gemeente Delft, zonder dat de mening van mensen wordt meegeteld ! 


	Als VvE zijn er op het dak van de gezamenlijke parkeergarage 80 zonnepanelen geplaatst. 
	Als VvE zijn er op het dak van de gezamenlijke parkeergarage 80 zonnepanelen geplaatst. 
	Als VvE zijn er op het dak van de gezamenlijke parkeergarage 80 zonnepanelen geplaatst. 


	bekijken wat de mogelijkheden zijn om zonder aardgas verder te gaan 
	bekijken wat de mogelijkheden zijn om zonder aardgas verder te gaan 
	bekijken wat de mogelijkheden zijn om zonder aardgas verder te gaan 


	Ben deelnemer Deelstroom 
	Ben deelnemer Deelstroom 
	Ben deelnemer Deelstroom 


	Ben lid van Platform energietransitie Delft en opgeleid tot energiecoach 
	Ben lid van Platform energietransitie Delft en opgeleid tot energiecoach 
	Ben lid van Platform energietransitie Delft en opgeleid tot energiecoach 


	ben trekken van de kennisgroep Platform Energietransitie Delft en zit in Deelstroom 
	ben trekken van de kennisgroep Platform Energietransitie Delft en zit in Deelstroom 
	ben trekken van de kennisgroep Platform Energietransitie Delft en zit in Deelstroom 


	Bestuur van onze VVE heeft contact met andere VVE's voor gezamenlijke acties 
	Bestuur van onze VVE heeft contact met andere VVE's voor gezamenlijke acties 
	Bestuur van onze VVE heeft contact met andere VVE's voor gezamenlijke acties 


	Bij renovatie 2021, wordt de flat voor aardgas vrij geschikt gemaakt 
	Bij renovatie 2021, wordt de flat voor aardgas vrij geschikt gemaakt 
	Bij renovatie 2021, wordt de flat voor aardgas vrij geschikt gemaakt 


	binnenkort worden we afgesloten van het gas 
	binnenkort worden we afgesloten van het gas 
	binnenkort worden we afgesloten van het gas 


	bodemwarmte 
	bodemwarmte 
	bodemwarmte 


	buren gaan zonnen panelen plaatsen 
	buren gaan zonnen panelen plaatsen 
	buren gaan zonnen panelen plaatsen 


	Buren zijn al bezig met zonnepanelen en elektrische autos maar niet gezamenlijk. 
	Buren zijn al bezig met zonnepanelen en elektrische autos maar niet gezamenlijk. 
	Buren zijn al bezig met zonnepanelen en elektrische autos maar niet gezamenlijk. 


	Collectieve inkoop zonnepanellen 
	Collectieve inkoop zonnepanellen 
	Collectieve inkoop zonnepanellen 


	Daar lees ik wel eens over in de stadskrant. Dit zal echter moeten lopen via de VVE. ( vereniging van eigenaren) 
	Daar lees ik wel eens over in de stadskrant. Dit zal echter moeten lopen via de VVE. ( vereniging van eigenaren) 
	Daar lees ik wel eens over in de stadskrant. Dit zal echter moeten lopen via de VVE. ( vereniging van eigenaren) 


	dat de coorporatie niets wilt doen de komende jaren omdat zij op de gemeente willen wachten voor een plan voor de wijk 
	dat de coorporatie niets wilt doen de komende jaren omdat zij op de gemeente willen wachten voor een plan voor de wijk 
	dat de coorporatie niets wilt doen de komende jaren omdat zij op de gemeente willen wachten voor een plan voor de wijk 


	Dat de gemeente plannen heeft voor stadsverwarming, hierdoor zijn kostbare investeringen van bewoners voor niets geweest! 
	Dat de gemeente plannen heeft voor stadsverwarming, hierdoor zijn kostbare investeringen van bewoners voor niets geweest! 
	Dat de gemeente plannen heeft voor stadsverwarming, hierdoor zijn kostbare investeringen van bewoners voor niets geweest! 


	de buren hebben zonnepanelen 
	de buren hebben zonnepanelen 
	de buren hebben zonnepanelen 


	De flat hiernaast wordt grondig aangepakt (Betere isolatie). Er zijn voorbereidingen voor een warmtenet. Maar voor de rijtjeshuizen, waarin ik woon, zijn me geen gezamenlijke initiatieven, vanuit de straat, bekend. 
	De flat hiernaast wordt grondig aangepakt (Betere isolatie). Er zijn voorbereidingen voor een warmtenet. Maar voor de rijtjeshuizen, waarin ik woon, zijn me geen gezamenlijke initiatieven, vanuit de straat, bekend. 
	De flat hiernaast wordt grondig aangepakt (Betere isolatie). Er zijn voorbereidingen voor een warmtenet. Maar voor de rijtjeshuizen, waarin ik woon, zijn me geen gezamenlijke initiatieven, vanuit de straat, bekend. 


	De gezamelijke zonnepanelen in Delft 
	De gezamelijke zonnepanelen in Delft 
	De gezamelijke zonnepanelen in Delft 


	De Kuijperwijk was door de gemeente geselecteerd als voorloperswijk om van het gas af te gaan en daarom hebben we met een aantal bewoners overlegd hierover met de gemeente eind 2019. Begin 2020 verslofte dit echter vanuit de gemeente en in de zomer heeft de gemeente aangegeven onze wijk toch niet meer als voorloper te zien en ze heeft het overleg gestopt. Heel teleurstellend en vreemd 
	De Kuijperwijk was door de gemeente geselecteerd als voorloperswijk om van het gas af te gaan en daarom hebben we met een aantal bewoners overlegd hierover met de gemeente eind 2019. Begin 2020 verslofte dit echter vanuit de gemeente en in de zomer heeft de gemeente aangegeven onze wijk toch niet meer als voorloper te zien en ze heeft het overleg gestopt. Heel teleurstellend en vreemd 
	De Kuijperwijk was door de gemeente geselecteerd als voorloperswijk om van het gas af te gaan en daarom hebben we met een aantal bewoners overlegd hierover met de gemeente eind 2019. Begin 2020 verslofte dit echter vanuit de gemeente en in de zomer heeft de gemeente aangegeven onze wijk toch niet meer als voorloper te zien en ze heeft het overleg gestopt. Heel teleurstellend en vreemd 


	Deelnemer in Deelstroom 14 panelen 
	Deelnemer in Deelstroom 14 panelen 
	Deelnemer in Deelstroom 14 panelen 


	deelstroom delft 
	deelstroom delft 
	deelstroom delft 


	Deelstroom Delft 
	Deelstroom Delft 
	Deelstroom Delft 


	Deelstroom delft en 015 Duurzaam 
	Deelstroom delft en 015 Duurzaam 
	Deelstroom delft en 015 Duurzaam 


	Deelstroom Delft: collectieve PV systemen en ook andere initiatieven op het gebied van duurzame energie 
	Deelstroom Delft: collectieve PV systemen en ook andere initiatieven op het gebied van duurzame energie 
	Deelstroom Delft: collectieve PV systemen en ook andere initiatieven op het gebied van duurzame energie 


	deelstroom zonne energie 
	deelstroom zonne energie 
	deelstroom zonne energie 


	Delfts energiecooperatie zonnepanelen sporthal buitenhof 
	Delfts energiecooperatie zonnepanelen sporthal buitenhof 
	Delfts energiecooperatie zonnepanelen sporthal buitenhof 


	Delftse daken 
	Delftse daken 
	Delftse daken 


	doe mee aan Deelstroom Delft, heb zonnepanelen op het HNK 
	doe mee aan Deelstroom Delft, heb zonnepanelen op het HNK 
	doe mee aan Deelstroom Delft, heb zonnepanelen op het HNK 


	Door 015 duurzaam 
	Door 015 duurzaam 
	Door 015 duurzaam 


	Door delftse post 
	Door delftse post 
	Door delftse post 




	DSM gaat haalbaarheidsonderzoek doen of zonnepanelen op terrein kunnen. Ik zou daar indien mogelijk graag in willen participeren. 
	DSM gaat haalbaarheidsonderzoek doen of zonnepanelen op terrein kunnen. Ik zou daar indien mogelijk graag in willen participeren. 
	DSM gaat haalbaarheidsonderzoek doen of zonnepanelen op terrein kunnen. Ik zou daar indien mogelijk graag in willen participeren. 
	DSM gaat haalbaarheidsonderzoek doen of zonnepanelen op terrein kunnen. Ik zou daar indien mogelijk graag in willen participeren. 
	DSM gaat haalbaarheidsonderzoek doen of zonnepanelen op terrein kunnen. Ik zou daar indien mogelijk graag in willen participeren. 


	Duurzaam Nieuwbouwproject, Nul op de Meter 
	Duurzaam Nieuwbouwproject, Nul op de Meter 
	Duurzaam Nieuwbouwproject, Nul op de Meter 


	energietransitie 
	energietransitie 
	energietransitie 


	Enerrgietips en elkaars energieverbruik vergelijken 
	Enerrgietips en elkaars energieverbruik vergelijken 
	Enerrgietips en elkaars energieverbruik vergelijken 


	Er is een onderzoeksgroep van de gezamenlijke vve’s 
	Er is een onderzoeksgroep van de gezamenlijke vve’s 
	Er is een onderzoeksgroep van de gezamenlijke vve’s 


	Er is iets, weet niet wat 
	Er is iets, weet niet wat 
	Er is iets, weet niet wat 


	er zijn plannen om van gas af te komen, maar realistisch zijn deze niet als je naar de kostprijs kijkt. 
	er zijn plannen om van gas af te komen, maar realistisch zijn deze niet als je naar de kostprijs kijkt. 
	er zijn plannen om van gas af te komen, maar realistisch zijn deze niet als je naar de kostprijs kijkt. 


	er zin bij ons geen dubbele muren, er is al dubbel glas waar het mag voor ern rijksmonument, de isolatie is al asngepast en vloeverwarming (aardwarmte) is godsonmogelijk in dit monument. Ik wil best aanpassen maar het moet wel kunnen hoor! 
	er zin bij ons geen dubbele muren, er is al dubbel glas waar het mag voor ern rijksmonument, de isolatie is al asngepast en vloeverwarming (aardwarmte) is godsonmogelijk in dit monument. Ik wil best aanpassen maar het moet wel kunnen hoor! 
	er zin bij ons geen dubbele muren, er is al dubbel glas waar het mag voor ern rijksmonument, de isolatie is al asngepast en vloeverwarming (aardwarmte) is godsonmogelijk in dit monument. Ik wil best aanpassen maar het moet wel kunnen hoor! 


	Gasloze wijk (Nieuw Delft) 
	Gasloze wijk (Nieuw Delft) 
	Gasloze wijk (Nieuw Delft) 


	Gebruik zonnepanelen dak gemeentekantoor 
	Gebruik zonnepanelen dak gemeentekantoor 
	Gebruik zonnepanelen dak gemeentekantoor 


	geen idee, dit verandert veel te vaak om nog tijd aan te besteden, en het verschijnt ook op teveel verschillende plaatsen 
	geen idee, dit verandert veel te vaak om nog tijd aan te besteden, en het verschijnt ook op teveel verschillende plaatsen 
	geen idee, dit verandert veel te vaak om nog tijd aan te besteden, en het verschijnt ook op teveel verschillende plaatsen 


	Gemeente overleg gehad, maar niet voortgezet 
	Gemeente overleg gehad, maar niet voortgezet 
	Gemeente overleg gehad, maar niet voortgezet 


	gemeente wil wijk aardgasvrij maken als voorbeeldproject 
	gemeente wil wijk aardgasvrij maken als voorbeeldproject 
	gemeente wil wijk aardgasvrij maken als voorbeeldproject 


	Gezamelijk sedum en zonnepanelen kopen 
	Gezamelijk sedum en zonnepanelen kopen 
	Gezamelijk sedum en zonnepanelen kopen 


	gezamelijke inkoop zonnepanelen voor op een andere locatie. 
	gezamelijke inkoop zonnepanelen voor op een andere locatie. 
	gezamelijke inkoop zonnepanelen voor op een andere locatie. 


	gezamenlijk gebruik maken van zonnepanelen elders 
	gezamenlijk gebruik maken van zonnepanelen elders 
	gezamenlijk gebruik maken van zonnepanelen elders 


	gezamenlijk groedak aanleggen; planten in de buurt planten 
	gezamenlijk groedak aanleggen; planten in de buurt planten 
	gezamenlijk groedak aanleggen; planten in de buurt planten 


	Gezamenlijk inkoop zonnepanelen 
	Gezamenlijk inkoop zonnepanelen 
	Gezamenlijk inkoop zonnepanelen 


	gezamenlijk inkoop zonnepanelen, subsidie naisolatie 
	gezamenlijk inkoop zonnepanelen, subsidie naisolatie 
	gezamenlijk inkoop zonnepanelen, subsidie naisolatie 


	Gezamenlijk warmtenet 
	Gezamenlijk warmtenet 
	Gezamenlijk warmtenet 


	Gezamenlijk zonnedak 
	Gezamenlijk zonnedak 
	Gezamenlijk zonnedak 


	gezamenlijke "inkoop" van zonnepanelen op een andere locatie die je niet zomaar kan terugverkopen 
	gezamenlijke "inkoop" van zonnepanelen op een andere locatie die je niet zomaar kan terugverkopen 
	gezamenlijke "inkoop" van zonnepanelen op een andere locatie die je niet zomaar kan terugverkopen 


	Gezamenlijke aanschaf sedumdak. Verdere initiatieven zijn mij niet bekend. 
	Gezamenlijke aanschaf sedumdak. Verdere initiatieven zijn mij niet bekend. 
	Gezamenlijke aanschaf sedumdak. Verdere initiatieven zijn mij niet bekend. 


	Gezamenlijke inkoop zonnepanelen en isoleren van de muren 
	Gezamenlijke inkoop zonnepanelen en isoleren van de muren 
	Gezamenlijke inkoop zonnepanelen en isoleren van de muren 


	gezamenlijke inkoop zonnepanelen wordt regelmatig aangeboden 
	gezamenlijke inkoop zonnepanelen wordt regelmatig aangeboden 
	gezamenlijke inkoop zonnepanelen wordt regelmatig aangeboden 


	gezamenlijke zonnepanelen inkopen 
	gezamenlijke zonnepanelen inkopen 
	gezamenlijke zonnepanelen inkopen 


	gratis advies hoe monumentale panden te isoleren 
	gratis advies hoe monumentale panden te isoleren 
	gratis advies hoe monumentale panden te isoleren 


	groene daken voor op schuurtjes zijn gezamenlijk ingekocht 
	groene daken voor op schuurtjes zijn gezamenlijk ingekocht 
	groene daken voor op schuurtjes zijn gezamenlijk ingekocht 


	Grootonderhoud door woningcoöperatie waar we deel aan gaan nemen. 
	Grootonderhoud door woningcoöperatie waar we deel aan gaan nemen. 
	Grootonderhoud door woningcoöperatie waar we deel aan gaan nemen. 


	Grootschalige renovatie 
	Grootschalige renovatie 
	Grootschalige renovatie 


	Grootschalige renovatie in 2021 waarbij er betere isolatie toegepast gaat worden. 
	Grootschalige renovatie in 2021 waarbij er betere isolatie toegepast gaat worden. 
	Grootschalige renovatie in 2021 waarbij er betere isolatie toegepast gaat worden. 


	Heb al panelen geplaatst samen met buren 
	Heb al panelen geplaatst samen met buren 
	Heb al panelen geplaatst samen met buren 


	Heb hier in 2012 gebruik van gemaakt 
	Heb hier in 2012 gebruik van gemaakt 
	Heb hier in 2012 gebruik van gemaakt 


	heb via een cooperatief zonnepanelen op een andere dak 
	heb via een cooperatief zonnepanelen op een andere dak 
	heb via een cooperatief zonnepanelen op een andere dak 


	Hebben we al 
	Hebben we al 
	Hebben we al 


	herstructurering, geschikt maken voor elektrisch koken, en geiser weg en aftap-apparaat voor in de toekomst stadsverwarming 
	herstructurering, geschikt maken voor elektrisch koken, en geiser weg en aftap-apparaat voor in de toekomst stadsverwarming 
	herstructurering, geschikt maken voor elektrisch koken, en geiser weg en aftap-apparaat voor in de toekomst stadsverwarming 


	herstructureringsplannen vestia, en eerste wijk die van het gas afmoet, onzinnig iets, bespaart nauwelijks, en elektra is ook belastend 
	herstructureringsplannen vestia, en eerste wijk die van het gas afmoet, onzinnig iets, bespaart nauwelijks, en elektra is ook belastend 
	herstructureringsplannen vestia, en eerste wijk die van het gas afmoet, onzinnig iets, bespaart nauwelijks, en elektra is ook belastend 


	Het huis zijn ze nu duurzaam aan het maken! 
	Het huis zijn ze nu duurzaam aan het maken! 
	Het huis zijn ze nu duurzaam aan het maken! 


	huurderraad Vidomes 
	huurderraad Vidomes 
	huurderraad Vidomes 
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	Suggestie dat aansluiting op een warmtenet mogelijk zou zijn; echter huidige cv-leidingen systeem voor appartementsgebouwen uit 1968 zijn hiervoor ongeschikt (1-pijpssysteem); ombouw naar 2-pijpssysteem is niet realistisch!!! 
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	Veel innitiatieven gericht of  kennsiverbreding/delen, vaak overlappend en gebaseerd op veel praten, subsidie krijgen maar met nul-komma-nul resultaat. Nou ja, we weten nu ondertussen wel dat er energiezuinige lampen zijn, dat dubbelglas helpt maar ja zolang er nog veel woningen in de E of D categorie zitten en corporaties niets doen zet het weinig zooiden aan de dijk. Zeker als de gemeente de kreet aardgas vrij als ultime doel ziet, bruinkool elektra als millieu vriendelijk en betere isolatie als doel nauw
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	Bij 2.3.1 – Mening bewoners over doelstelling aardgasvrij en energieneutraal in 2050  
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	Aardgas is juist een duurzame manier. We kunnen nog niet zonder. Dus zo laat mogelijk overschakelen en graag gebruik maken van de infrastructuur door bv over te stappen op waterstof maar dat moet dan eerst verder doorontwikkeld worden. Zeker voor jaren 30 woningen zoals wij hebben zijn er weinig andere opties aangezien we weinig kunnen isoleren ( zo hebben we bv geen spouwmuur) 
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	aardgasvrij is geen doel, maar een van de middelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Zolang er niet genoeg echt groene stroom of warmtenetten zijn is aardgas een prima en relatief schone energiedrager 
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	Aardgasvrij js prima. Gasvrij niet. Ons aardgasnetis geschikt voor waterstofgas. We moeten lokaal elekticiteit opwekken en de fluktuaties in behoefte met waterstof oplossen. Het elekticiteitsnet is niet geschikt om fluktuaties op te vangen. 
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	De focus is teveel op vervangen van aardgas door electrische voorzieningen (warmtepomp etc) terwijl andere gasopties niet goed onderzocht worden 
	De focus is teveel op vervangen van aardgas door electrische voorzieningen (warmtepomp etc) terwijl andere gasopties niet goed onderzocht worden 
	De focus is teveel op vervangen van aardgas door electrische voorzieningen (warmtepomp etc) terwijl andere gasopties niet goed onderzocht worden 


	De gemeente legt de verantwoordelijkheid bij de bewoners en niet bij de industrie waar het meest gas gebruikt wordt en de kosten zijn te hoog, dit moet anders. 
	De gemeente legt de verantwoordelijkheid bij de bewoners en niet bij de industrie waar het meest gas gebruikt wordt en de kosten zijn te hoog, dit moet anders. 
	De gemeente legt de verantwoordelijkheid bij de bewoners en niet bij de industrie waar het meest gas gebruikt wordt en de kosten zijn te hoog, dit moet anders. 


	de historische binnenstad moet wel historisch kunne blijven en eerst de kinderziekten uit de aardgasvrij/warmtepomp e.d. en daarna aansluiten 
	de historische binnenstad moet wel historisch kunne blijven en eerst de kinderziekten uit de aardgasvrij/warmtepomp e.d. en daarna aansluiten 
	de historische binnenstad moet wel historisch kunne blijven en eerst de kinderziekten uit de aardgasvrij/warmtepomp e.d. en daarna aansluiten 


	De investeringen zijn te hoog en de delfse industrie/middenstand is kompleet afwezig en ze zijn de meeste verbruikers. 
	De investeringen zijn te hoog en de delfse industrie/middenstand is kompleet afwezig en ze zijn de meeste verbruikers. 
	De investeringen zijn te hoog en de delfse industrie/middenstand is kompleet afwezig en ze zijn de meeste verbruikers. 


	de uitstoot van de opwekking van electra is wellicht hoger dan het gebruik van aardgas 
	de uitstoot van de opwekking van electra is wellicht hoger dan het gebruik van aardgas 
	de uitstoot van de opwekking van electra is wellicht hoger dan het gebruik van aardgas 


	Deel van energie komt uit kolen/olie of alsnog aardgas, zonder dat dat veranderd vind ik het niet echt een praktisch streven al ben ik het er wel mee eens dat het nodig is.. 
	Deel van energie komt uit kolen/olie of alsnog aardgas, zonder dat dat veranderd vind ik het niet echt een praktisch streven al ben ik het er wel mee eens dat het nodig is.. 
	Deel van energie komt uit kolen/olie of alsnog aardgas, zonder dat dat veranderd vind ik het niet echt een praktisch streven al ben ik het er wel mee eens dat het nodig is.. 


	Delft kan nooit energie neutraal worden als ze werkelijk gaan bekijken hoeveel 35.000 studenten verbruiken. Delft heeft niet genoeg opwek mogelijkheden. 
	Delft kan nooit energie neutraal worden als ze werkelijk gaan bekijken hoeveel 35.000 studenten verbruiken. Delft heeft niet genoeg opwek mogelijkheden. 
	Delft kan nooit energie neutraal worden als ze werkelijk gaan bekijken hoeveel 35.000 studenten verbruiken. Delft heeft niet genoeg opwek mogelijkheden. 


	Elektrisch koken stoken is veel duurder en hoe gaan we al die elektriciteit opwekken met windmolens dacht het niet. 
	Elektrisch koken stoken is veel duurder en hoe gaan we al die elektriciteit opwekken met windmolens dacht het niet. 
	Elektrisch koken stoken is veel duurder en hoe gaan we al die elektriciteit opwekken met windmolens dacht het niet. 


	En hoe gaan we dat dan doen? Wat kost dergelijke aanpassingen per huishouden? Hoe krijgen we een ieder mee? De subsidies zijn altijd zo goed als op... 
	En hoe gaan we dat dan doen? Wat kost dergelijke aanpassingen per huishouden? Hoe krijgen we een ieder mee? De subsidies zijn altijd zo goed als op... 
	En hoe gaan we dat dan doen? Wat kost dergelijke aanpassingen per huishouden? Hoe krijgen we een ieder mee? De subsidies zijn altijd zo goed als op... 


	Er zijn nog onvoldoende duurzame alternatieven voor het opwekken van de stroom. De benodigde capaciteit voor een gasvrij Nederland, vraagt om een véel hogere capaciteit van duurzame energie. Beetje dweilen met de kraan open. 
	Er zijn nog onvoldoende duurzame alternatieven voor het opwekken van de stroom. De benodigde capaciteit voor een gasvrij Nederland, vraagt om een véel hogere capaciteit van duurzame energie. Beetje dweilen met de kraan open. 
	Er zijn nog onvoldoende duurzame alternatieven voor het opwekken van de stroom. De benodigde capaciteit voor een gasvrij Nederland, vraagt om een véel hogere capaciteit van duurzame energie. Beetje dweilen met de kraan open. 


	Gaat ook wat de kosten voor eigenaren van huizen zijn. Goed om milieu vriendelijker te zijn maar niet over de rug van bewoners 
	Gaat ook wat de kosten voor eigenaren van huizen zijn. Goed om milieu vriendelijker te zijn maar niet over de rug van bewoners 
	Gaat ook wat de kosten voor eigenaren van huizen zijn. Goed om milieu vriendelijker te zijn maar niet over de rug van bewoners 


	Gebrek aan concrete plannen dus geen oordeel mogelijk 
	Gebrek aan concrete plannen dus geen oordeel mogelijk 
	Gebrek aan concrete plannen dus geen oordeel mogelijk 


	Gebrek aan specifieke informatie en desinteresse bij Vereniging van Eigenaars 
	Gebrek aan specifieke informatie en desinteresse bij Vereniging van Eigenaars 
	Gebrek aan specifieke informatie en desinteresse bij Vereniging van Eigenaars 


	Geen voorstander van stadsverwarming 
	Geen voorstander van stadsverwarming 
	Geen voorstander van stadsverwarming 


	Groene energie is nog niet in voldoende mate voorhanden zijn teveel  afhankelijk van het buitenland met hun vervuilende manier van energieopwekking hun vervuilende manie 
	Groene energie is nog niet in voldoende mate voorhanden zijn teveel  afhankelijk van het buitenland met hun vervuilende manier van energieopwekking hun vervuilende manie 
	Groene energie is nog niet in voldoende mate voorhanden zijn teveel  afhankelijk van het buitenland met hun vervuilende manier van energieopwekking hun vervuilende manie 


	Grootste dwaling is aardgasvrij 
	Grootste dwaling is aardgasvrij 
	Grootste dwaling is aardgasvrij 


	Het dient mijn tijd wel uit 
	Het dient mijn tijd wel uit 
	Het dient mijn tijd wel uit 


	Het is doodzonde de uistekende Nederlandse gasinfrastructuur te vernietigen.  Ook in de toekomst kan die prima gebruikt worden om 100% energie te distribueren!  Bijvoorbeeld door groen opgewekt/gemaakt gas (middels chemisch processen) of door bijmengen van bv. waterstof. 
	Het is doodzonde de uistekende Nederlandse gasinfrastructuur te vernietigen.  Ook in de toekomst kan die prima gebruikt worden om 100% energie te distribueren!  Bijvoorbeeld door groen opgewekt/gemaakt gas (middels chemisch processen) of door bijmengen van bv. waterstof. 
	Het is doodzonde de uistekende Nederlandse gasinfrastructuur te vernietigen.  Ook in de toekomst kan die prima gebruikt worden om 100% energie te distribueren!  Bijvoorbeeld door groen opgewekt/gemaakt gas (middels chemisch processen) of door bijmengen van bv. waterstof. 


	het is wel een fijn streven van de gemeente Delft om voorop te lopen, maar zonder financiële tegemoetkoming vanuit de gemeente is dit geen realistisch toekomstbeeld. Kort om: geen woorden maar daden. 
	het is wel een fijn streven van de gemeente Delft om voorop te lopen, maar zonder financiële tegemoetkoming vanuit de gemeente is dit geen realistisch toekomstbeeld. Kort om: geen woorden maar daden. 
	het is wel een fijn streven van de gemeente Delft om voorop te lopen, maar zonder financiële tegemoetkoming vanuit de gemeente is dit geen realistisch toekomstbeeld. Kort om: geen woorden maar daden. 


	Het kan niet in oude wijken rond 1900 
	Het kan niet in oude wijken rond 1900 
	Het kan niet in oude wijken rond 1900 


	Het landelijke doel is niet realistisch. Er is geen goed en voordelig alternatief . Warmtepomp verbruikt meer energie om het zelfde doel te behalen. Men denkt dat electra groen is maar de meeste Electra is grijs tot zwart. Zonnepanelen en windmolens zijn nu en in de nabij toekomst nog niet toereikend. Laat staan wat voor een stempel zonnepanelen op het milieu drukken als ze zijn versleten. 
	Het landelijke doel is niet realistisch. Er is geen goed en voordelig alternatief . Warmtepomp verbruikt meer energie om het zelfde doel te behalen. Men denkt dat electra groen is maar de meeste Electra is grijs tot zwart. Zonnepanelen en windmolens zijn nu en in de nabij toekomst nog niet toereikend. Laat staan wat voor een stempel zonnepanelen op het milieu drukken als ze zijn versleten. 
	Het landelijke doel is niet realistisch. Er is geen goed en voordelig alternatief . Warmtepomp verbruikt meer energie om het zelfde doel te behalen. Men denkt dat electra groen is maar de meeste Electra is grijs tot zwart. Zonnepanelen en windmolens zijn nu en in de nabij toekomst nog niet toereikend. Laat staan wat voor een stempel zonnepanelen op het milieu drukken als ze zijn versleten. 


	het om de voetprint gaat die we achter laten. bij nieuwbouw kan het dus heel goed zijn om wijken zonder aardgas te bouwen maar bij betsaande wijken zit dit inegwikkleter. ik zou op prijs stellen als we niet koste van wat van aardgas afwillen maar wel de voetprint verklijnen. dat is maatwerk. et. 
	het om de voetprint gaat die we achter laten. bij nieuwbouw kan het dus heel goed zijn om wijken zonder aardgas te bouwen maar bij betsaande wijken zit dit inegwikkleter. ik zou op prijs stellen als we niet koste van wat van aardgas afwillen maar wel de voetprint verklijnen. dat is maatwerk. et. 
	het om de voetprint gaat die we achter laten. bij nieuwbouw kan het dus heel goed zijn om wijken zonder aardgas te bouwen maar bij betsaande wijken zit dit inegwikkleter. ik zou op prijs stellen als we niet koste van wat van aardgas afwillen maar wel de voetprint verklijnen. dat is maatwerk. et. 


	https://www.ed.nl/eindhoven/hoogleraar-tu-eindhoven-nu-van-het-gas-af-leidt-alleen-tot-meer-co2-uitstoot~ac68cdb4/ 
	https://www.ed.nl/eindhoven/hoogleraar-tu-eindhoven-nu-van-het-gas-af-leidt-alleen-tot-meer-co2-uitstoot~ac68cdb4/ 
	https://www.ed.nl/eindhoven/hoogleraar-tu-eindhoven-nu-van-het-gas-af-leidt-alleen-tot-meer-co2-uitstoot~ac68cdb4/ 


	Ik ben 77 jaar en dan ga ik toch liever in de laatste jaren genieten van mijn spaarcenten en wij zijn al zuinig met vooral gas. 
	Ik ben 77 jaar en dan ga ik toch liever in de laatste jaren genieten van mijn spaarcenten en wij zijn al zuinig met vooral gas. 
	Ik ben 77 jaar en dan ga ik toch liever in de laatste jaren genieten van mijn spaarcenten en wij zijn al zuinig met vooral gas. 


	Ik ben 78 j. Ik heb hier geen zin meer in. 
	Ik ben 78 j. Ik heb hier geen zin meer in. 
	Ik ben 78 j. Ik heb hier geen zin meer in. 


	Ik ben een groot voorstander van kernenergie , De schoonste en meest zuinige energie bron 
	Ik ben een groot voorstander van kernenergie , De schoonste en meest zuinige energie bron 
	Ik ben een groot voorstander van kernenergie , De schoonste en meest zuinige energie bron 


	Ik ben er nog niet over uit, ik hoor zoveel verschillende miningen 
	Ik ben er nog niet over uit, ik hoor zoveel verschillende miningen 
	Ik ben er nog niet over uit, ik hoor zoveel verschillende miningen 


	Ik ben nu 85 jr. en die verre toekomst is er voor mij niet meer. 
	Ik ben nu 85 jr. en die verre toekomst is er voor mij niet meer. 
	Ik ben nu 85 jr. en die verre toekomst is er voor mij niet meer. 




	Ik ben op zich voor de doelstelling, maar maak me zorgen over de manier waarop en de hoeveelheid elektriciteit die we daarvoor nodig hebben. Hoe gaan we die opwekken??? 
	Ik ben op zich voor de doelstelling, maar maak me zorgen over de manier waarop en de hoeveelheid elektriciteit die we daarvoor nodig hebben. Hoe gaan we die opwekken??? 
	Ik ben op zich voor de doelstelling, maar maak me zorgen over de manier waarop en de hoeveelheid elektriciteit die we daarvoor nodig hebben. Hoe gaan we die opwekken??? 
	Ik ben op zich voor de doelstelling, maar maak me zorgen over de manier waarop en de hoeveelheid elektriciteit die we daarvoor nodig hebben. Hoe gaan we die opwekken??? 
	Ik ben op zich voor de doelstelling, maar maak me zorgen over de manier waarop en de hoeveelheid elektriciteit die we daarvoor nodig hebben. Hoe gaan we die opwekken??? 


	Ik ben voorstander van aardgasvrij, maar als bewoner van de binnenstad lijkt me het vervangen van noodzakelijke infrastructuur zeer ingewikkeld. Ik zou hier liever opteren voor waterstofgas in het ardgasnet. 
	Ik ben voorstander van aardgasvrij, maar als bewoner van de binnenstad lijkt me het vervangen van noodzakelijke infrastructuur zeer ingewikkeld. Ik zou hier liever opteren voor waterstofgas in het ardgasnet. 
	Ik ben voorstander van aardgasvrij, maar als bewoner van de binnenstad lijkt me het vervangen van noodzakelijke infrastructuur zeer ingewikkeld. Ik zou hier liever opteren voor waterstofgas in het ardgasnet. 


	Ik ben wel van mening dat het noodzakelijk is maar denk dat het niet haalbaar is 
	Ik ben wel van mening dat het noodzakelijk is maar denk dat het niet haalbaar is 
	Ik ben wel van mening dat het noodzakelijk is maar denk dat het niet haalbaar is 


	ik bewoon een appartement en beslis dus niks zelf 
	ik bewoon een appartement en beslis dus niks zelf 
	ik bewoon een appartement en beslis dus niks zelf 


	Ik denk dat aardgas een vrij goed alternatief is om te gebruiken. Het kan ons de benodigde tijd geven om over te stappen op duurzame energiebronnen. Een woning aardgasvrij maken is voor de meeste huishoudens erg prijzig en daarom niet realiseerbaar. 
	Ik denk dat aardgas een vrij goed alternatief is om te gebruiken. Het kan ons de benodigde tijd geven om over te stappen op duurzame energiebronnen. Een woning aardgasvrij maken is voor de meeste huishoudens erg prijzig en daarom niet realiseerbaar. 
	Ik denk dat aardgas een vrij goed alternatief is om te gebruiken. Het kan ons de benodigde tijd geven om over te stappen op duurzame energiebronnen. Een woning aardgasvrij maken is voor de meeste huishoudens erg prijzig en daarom niet realiseerbaar. 


	Ik denk dat er veel meer winst te behalen valt met het isoleren van slecht geïsoleerde woningen dan volledig te focussen op van het aardgas af te gaan. 
	Ik denk dat er veel meer winst te behalen valt met het isoleren van slecht geïsoleerde woningen dan volledig te focussen op van het aardgas af te gaan. 
	Ik denk dat er veel meer winst te behalen valt met het isoleren van slecht geïsoleerde woningen dan volledig te focussen op van het aardgas af te gaan. 


	Ik heb al een aardgasvrij appartement met een hoog energie label. 
	Ik heb al een aardgasvrij appartement met een hoog energie label. 
	Ik heb al een aardgasvrij appartement met een hoog energie label. 


	Ik heb de indruk dat dit een verplaatsen van een probleem is als niet de gehele cyclus milieuvriendelijk is. 
	Ik heb de indruk dat dit een verplaatsen van een probleem is als niet de gehele cyclus milieuvriendelijk is. 
	Ik heb de indruk dat dit een verplaatsen van een probleem is als niet de gehele cyclus milieuvriendelijk is. 


	Ik heb geen intresse 
	Ik heb geen intresse 
	Ik heb geen intresse 


	Ik kook graag op gas 
	Ik kook graag op gas 
	Ik kook graag op gas 


	Ik sta een geleidelijke overgang voor, de vraag is waar de meeste winst te behalen is. Te grote stappen lijkt me niet slim 
	Ik sta een geleidelijke overgang voor, de vraag is waar de meeste winst te behalen is. Te grote stappen lijkt me niet slim 
	Ik sta een geleidelijke overgang voor, de vraag is waar de meeste winst te behalen is. Te grote stappen lijkt me niet slim 


	Ik verhuis binnen 3 mnd naar nieuwbouwappartement 
	Ik verhuis binnen 3 mnd naar nieuwbouwappartement 
	Ik verhuis binnen 3 mnd naar nieuwbouwappartement 


	Ik vind aardgas wel een goede oplossing 
	Ik vind aardgas wel een goede oplossing 
	Ik vind aardgas wel een goede oplossing 


	Ik vind aardgasvrij een prima idee . Maar ik woon in een huurapp. en ik heb geen idee hoe de huiseigenaar hier over denkt ... 
	Ik vind aardgasvrij een prima idee . Maar ik woon in een huurapp. en ik heb geen idee hoe de huiseigenaar hier over denkt ... 
	Ik vind aardgasvrij een prima idee . Maar ik woon in een huurapp. en ik heb geen idee hoe de huiseigenaar hier over denkt ... 


	Ik vind betaalbare, duurzame oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan belangrijk. Aardgasvrij pas op het moment dat het beste kan. 
	Ik vind betaalbare, duurzame oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan belangrijk. Aardgasvrij pas op het moment dat het beste kan. 
	Ik vind betaalbare, duurzame oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan belangrijk. Aardgasvrij pas op het moment dat het beste kan. 


	ik vind dat het duurzamer is om aardgas te blijven gebruiken, als we daarmee voorkomen dat we op niet-duurzame wijze extra elektriciteit moeten opwekken (bijvoorbeeld met kolencentrales). 
	ik vind dat het duurzamer is om aardgas te blijven gebruiken, als we daarmee voorkomen dat we op niet-duurzame wijze extra elektriciteit moeten opwekken (bijvoorbeeld met kolencentrales). 
	ik vind dat het duurzamer is om aardgas te blijven gebruiken, als we daarmee voorkomen dat we op niet-duurzame wijze extra elektriciteit moeten opwekken (bijvoorbeeld met kolencentrales). 


	Ik vind dat zolang nog niet alle elektriciteit op een duurzame manier wordt opgewekt het zinloos is om van het gas af te gaan. Ik denk dat er beter plekken zijn om te beginnen bij een energietransitie dan het gasverbruik van woningen. 
	Ik vind dat zolang nog niet alle elektriciteit op een duurzame manier wordt opgewekt het zinloos is om van het gas af te gaan. Ik denk dat er beter plekken zijn om te beginnen bij een energietransitie dan het gasverbruik van woningen. 
	Ik vind dat zolang nog niet alle elektriciteit op een duurzame manier wordt opgewekt het zinloos is om van het gas af te gaan. Ik denk dat er beter plekken zijn om te beginnen bij een energietransitie dan het gasverbruik van woningen. 


	Ik vind de landel8jke aardgasprijs doelstellingen niet realistisch maar ik zie wel graag dat Delft hierin voorop loopt voor zever mogelijk. Ik ben alleen bang dat het niet lukt om dat in 2050 te realiseren 
	Ik vind de landel8jke aardgasprijs doelstellingen niet realistisch maar ik zie wel graag dat Delft hierin voorop loopt voor zever mogelijk. Ik ben alleen bang dat het niet lukt om dat in 2050 te realiseren 
	Ik vind de landel8jke aardgasprijs doelstellingen niet realistisch maar ik zie wel graag dat Delft hierin voorop loopt voor zever mogelijk. Ik ben alleen bang dat het niet lukt om dat in 2050 te realiseren 


	Ik vind deels goed dat Delft deze ambitie heeft. Wat ik niet begrijp is dat de daken in onze nieuwe wijk vol zonnepanelen liggen en er waarschijnlijk een hoge flat wordt gebouwd die deels de zon zal wegnemen. Dat lijkt nogal tegenstrijdig en is erg zonde van de investering die burgers hebben gedaan in nieuwe woning met duurzame kenmerken zoals een dak met zonnepanelen en warmtepomp. 
	Ik vind deels goed dat Delft deze ambitie heeft. Wat ik niet begrijp is dat de daken in onze nieuwe wijk vol zonnepanelen liggen en er waarschijnlijk een hoge flat wordt gebouwd die deels de zon zal wegnemen. Dat lijkt nogal tegenstrijdig en is erg zonde van de investering die burgers hebben gedaan in nieuwe woning met duurzame kenmerken zoals een dak met zonnepanelen en warmtepomp. 
	Ik vind deels goed dat Delft deze ambitie heeft. Wat ik niet begrijp is dat de daken in onze nieuwe wijk vol zonnepanelen liggen en er waarschijnlijk een hoge flat wordt gebouwd die deels de zon zal wegnemen. Dat lijkt nogal tegenstrijdig en is erg zonde van de investering die burgers hebben gedaan in nieuwe woning met duurzame kenmerken zoals een dak met zonnepanelen en warmtepomp. 


	Ik vind het een goede doelstelling waar Delft zeker zijn best voor moet doen. Maar voor sommige huizen, zoals de oude grachtenpanden, vind ik het onrealistisch. 
	Ik vind het een goede doelstelling waar Delft zeker zijn best voor moet doen. Maar voor sommige huizen, zoals de oude grachtenpanden, vind ik het onrealistisch. 
	Ik vind het een goede doelstelling waar Delft zeker zijn best voor moet doen. Maar voor sommige huizen, zoals de oude grachtenpanden, vind ik het onrealistisch. 


	Ik vind het heel reëel om naar aardgasvrij te gaan, maar ik vind het onverstandig dat iedereen voorbij gaat aan de productie en het transport van de extra elek-vraag die dit met zich mee gaat brengen 
	Ik vind het heel reëel om naar aardgasvrij te gaan, maar ik vind het onverstandig dat iedereen voorbij gaat aan de productie en het transport van de extra elek-vraag die dit met zich mee gaat brengen 
	Ik vind het heel reëel om naar aardgasvrij te gaan, maar ik vind het onverstandig dat iedereen voorbij gaat aan de productie en het transport van de extra elek-vraag die dit met zich mee gaat brengen 


	ik vind het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van iedereen zelf. 
	ik vind het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van iedereen zelf. 
	ik vind het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van iedereen zelf. 


	Ik weet niet of dit de juiste oplossing is. Er zijn betere alternatieven waar ik op wil wachten. 
	Ik weet niet of dit de juiste oplossing is. Er zijn betere alternatieven waar ik op wil wachten. 
	Ik weet niet of dit de juiste oplossing is. Er zijn betere alternatieven waar ik op wil wachten. 


	Ik wil dat Delft voorop loopt omdat we een TU-stad zijn. Die kennis moet dus ook goed gebruikt worden! 
	Ik wil dat Delft voorop loopt omdat we een TU-stad zijn. Die kennis moet dus ook goed gebruikt worden! 
	Ik wil dat Delft voorop loopt omdat we een TU-stad zijn. Die kennis moet dus ook goed gebruikt worden! 


	Ik wil op aardgas blijven koken en ondertussen duurzame energie realiseren 
	Ik wil op aardgas blijven koken en ondertussen duurzame energie realiseren 
	Ik wil op aardgas blijven koken en ondertussen duurzame energie realiseren 


	Ik wil wel meedoen, maar dat is bij een monument lastig en veel duurder heb ik gemerkt bij isoleren ramen en je moet overal toestemming voor vragen 
	Ik wil wel meedoen, maar dat is bij een monument lastig en veel duurder heb ik gemerkt bij isoleren ramen en je moet overal toestemming voor vragen 
	Ik wil wel meedoen, maar dat is bij een monument lastig en veel duurder heb ik gemerkt bij isoleren ramen en je moet overal toestemming voor vragen 


	Ik wil zo zuinig mogelijk worden om het gasverbruik te minimaliseren en ook over op elektrisch koken maar zolang er elektriciteit wordt opgewekt met aardgas lijkt me het erg inefficiënt en duur om daar zelf helemaal vanaf te gaan. Daarnaast zijn er ook onderzoeken naar waterstof waar ik meer waarde in zie door de betere opslag van energie en het gebruik van het bestaande leidingnet en de minimale aanpassingen tov de huidige situatie. Ook omdat accu’s een grote belasting voor het milieu zijn wat ook voor wat
	Ik wil zo zuinig mogelijk worden om het gasverbruik te minimaliseren en ook over op elektrisch koken maar zolang er elektriciteit wordt opgewekt met aardgas lijkt me het erg inefficiënt en duur om daar zelf helemaal vanaf te gaan. Daarnaast zijn er ook onderzoeken naar waterstof waar ik meer waarde in zie door de betere opslag van energie en het gebruik van het bestaande leidingnet en de minimale aanpassingen tov de huidige situatie. Ook omdat accu’s een grote belasting voor het milieu zijn wat ook voor wat
	Ik wil zo zuinig mogelijk worden om het gasverbruik te minimaliseren en ook over op elektrisch koken maar zolang er elektriciteit wordt opgewekt met aardgas lijkt me het erg inefficiënt en duur om daar zelf helemaal vanaf te gaan. Daarnaast zijn er ook onderzoeken naar waterstof waar ik meer waarde in zie door de betere opslag van energie en het gebruik van het bestaande leidingnet en de minimale aanpassingen tov de huidige situatie. Ook omdat accu’s een grote belasting voor het milieu zijn wat ook voor wat


	ik zie graag dat Delft vooroploopt om aardgasvrij te worden, maar dan wel alleen als de elektriciteit écht duurzaam wordt ingekocht en niet via schimmige constructies als certificaten ed, waardoor er alsnog veel CO2 vrijkomt. 
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	ik zie het als een ernstige vorm van kapitaalvernietiging als wij het bestaande gasnet opofferen terwijl het prima (na kleine aanpassingen) gebruikt kan worden als waterstof distributienet 
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	ik zie het belang van de gasvrij doelstelling, maar vind het lastig om op mezelf toe te passen 
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	Ik zie wel graag dat Delft zich aansluit bij de landelijke normen, maar het is met de huidige oude huizen en voorzieningen niet mogelijk om dit voor elkaar te krijgen 
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	ik zou graag zien dat Delft op verwarming met duurzaam waterstof realiseert 
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	in 2050 leef ik niet meer waarschijnlijk 
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	in de ons omringende landen wordt aansluiting op aardgas juist gestimuleerd. 
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	In veel landen wordt aardgas gezien als de ultieme 'milieu-vriendelijke' optie. Aardgasvrij is weer een Nederlandse dorpsgekte. Verminderen van het aardgasgebruik is prima, maar volledig naar nul kan het net ook helemaal niet aan. 
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	Is het alternatief voor aardgas wel echt duurzamer? Of is dat nog niet voldoende beschikbaar? Kolen voor elektriciteit is ook niet goed. Ik vraag me af of helemaal aardgasvrij willen worden wel egoed idee is. Zag op televisie een programma waarbij je Ag dat ze in Duitsland juist over gaan op gas als tussenstap naar meer duurzaamheid. Is deze drastische stap van Nederland dan wel een goed idee? 
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	Met duurzame energie gesynthetiseerd methaan is voor oudere woningen mogelijk een interessant alternatief omdat bestaande infrastructuur gebruikt kan worden 
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	mijn leeftijd is te hoog 
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	Mooie doelstelling, maar holle frase, want er is nog geen deugdelijk alternatief; wind en zon is niet rendabel zonder kernenergie. In dat laatste moet geinvesteerd worden. Eerst kernenergie, daarna praten we verder. 
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	naieve feelgood benadering; co2 bij 20000km auto is 2000-3000kg per persoon, huis nu 1000kg p.p. 
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	Natuurlijk zie ik graag, dat Delft zo snel mogelijk aardgasvrij wordt, maar aangezien ik in de binnenstad woon in een oud huis zie ik daar als oplossing: zo god mogelijk isoleren om vervolgens te verwarmen met waterstof en toepassing van zonnepanelen. 
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	Nieuwbouw aardgasvrij is prima, mits de stadsverwarming duurzaam is.  Bestaande woningen/wijken ombouwen is NIET doelmatig en sluit niet aan bij Europa. Delft zou dit dan ook niet moeten doen. 
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	nieuwbouwhuizen of nieuwere huizen zijn gemakkelijker aardgasvrij te maken.  Mijn zeer oude en hoge woning laat dat niet toe. 
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	Plan moet realistisch zijn voor huizenbezitters. 
	Plan moet realistisch zijn voor huizenbezitters. 
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	Stimuleringsmaatregelen zo veel als mogelijk doorvoeren, m.n. bij nieuwbouw/bouwvergunning/renovatie; geen dwang tot aansluiting bij landelijke doelstellingen 
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	Van het gas af is een utopie en een grote geldverspiller en achteruitgang van comfort. Isoleer op een zinnige manier je huis. Breng hrt gasverbruik terug. Van het gas af, is WAANZIN. 
	Van het gas af is een utopie en een grote geldverspiller en achteruitgang van comfort. Isoleer op een zinnige manier je huis. Breng hrt gasverbruik terug. Van het gas af, is WAANZIN. 
	Van het gas af is een utopie en een grote geldverspiller en achteruitgang van comfort. Isoleer op een zinnige manier je huis. Breng hrt gasverbruik terug. Van het gas af, is WAANZIN. 


	voor energieopwekking is gas de 'next best' oplossing. In Duitsland wordt gas gestimuleerd als transitie naar volledig fossielvrij. dus eerst alle kolen- en biomassiecentrales dicht, dan alle buitenlands datacenters weren die met overheidssubsidie nederlandse windenergie opsoeperen,  grote industriele energiegebruikers (als Tata) pas op waterstof laten overstappen als waterstof fossielvrij kan worden geproduceerd. Natuurlijk is het belangrijk dat alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij maar laten we vooral integ
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	voor energieopwekking is gas de 'next best' oplossing. In Duitsland wordt gas gestimuleerd als transitie naar volledig fossielvrij. dus eerst alle kolen- en biomassiecentrales dicht, dan alle buitenlands datacenters weren die met overheidssubsidie nederlandse windenergie opsoeperen,  grote industriele energiegebruikers (als Tata) pas op waterstof laten overstappen als waterstof fossielvrij kan worden geproduceerd. Natuurlijk is het belangrijk dat alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij maar laten we vooral integ


	wat mij betreft mag de focus veel meer liggen bij 'verlagen van het verbruik', dan voor veel mensen 'klakkeloos van aardgas afstappen'. 
	wat mij betreft mag de focus veel meer liggen bij 'verlagen van het verbruik', dan voor veel mensen 'klakkeloos van aardgas afstappen'. 
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	Waterstofgas is de toekomst voor oude huizen met cv ketels 
	Waterstofgas is de toekomst voor oude huizen met cv ketels 
	Waterstofgas is de toekomst voor oude huizen met cv ketels 


	We zijn te laat, het klimaat kan niet gered worden, slimme airco ontwikkelen is slimmer 
	We zijn te laat, het klimaat kan niet gered worden, slimme airco ontwikkelen is slimmer 
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	Wie betaald de rekening? Ik ben morgen van het gas, indien het betaalbaar is. 
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	Wij wonen in een rijksmonument en mogen niets aanpassen volgens monumentenzorg 
	Wij wonen in een rijksmonument en mogen niets aanpassen volgens monumentenzorg 
	Wij wonen in een rijksmonument en mogen niets aanpassen volgens monumentenzorg 


	Woningen en huishoudens gebruiken maar 1/3 van het totale gasverbruik en industrie en tuinbouw 2/3. Kijk wat er daar bespaart kan worden dat zet veel meer zoden aan de dijk dan alle huishoudens op kosten te jagen. Warmte-pompen is een slecht en beperkt alternatief. Dit kost veel te veel stroom. Een alternatief voor gas is waterstof, bijmengen in het bestaande netwerk. Dat is toekomstplanning. 
	Woningen en huishoudens gebruiken maar 1/3 van het totale gasverbruik en industrie en tuinbouw 2/3. Kijk wat er daar bespaart kan worden dat zet veel meer zoden aan de dijk dan alle huishoudens op kosten te jagen. Warmte-pompen is een slecht en beperkt alternatief. Dit kost veel te veel stroom. Een alternatief voor gas is waterstof, bijmengen in het bestaande netwerk. Dat is toekomstplanning. 
	Woningen en huishoudens gebruiken maar 1/3 van het totale gasverbruik en industrie en tuinbouw 2/3. Kijk wat er daar bespaart kan worden dat zet veel meer zoden aan de dijk dan alle huishoudens op kosten te jagen. Warmte-pompen is een slecht en beperkt alternatief. Dit kost veel te veel stroom. Een alternatief voor gas is waterstof, bijmengen in het bestaande netwerk. Dat is toekomstplanning. 


	zie Zondag met Lubach aflevering over aardgas 
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	Zolang elektriciteit niet groen gewonnen wordt, is het niet slim om van aardgas af te stappen. 
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	zowel de rijksoverheid als de gemeente hebben hier geen mandaat voor gehad van de kiezer. Dat is zeker nodig daar dit nogal ingrijpend is zeker voor wat de kosten betreft. 
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	Bij 2.3.2 – Status aardgasvrij onder bewoners  
	Hoe staat het bij u? - Kunt u uw antwoord toelichten? 
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	ik heb me er nog helemaal niet in verdiept 
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	Bij een huurwoning heeft de eigenaar de beslissing 
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	1; niet in verdiept omdat ik als inwoner van Delft de ervaring heb dat de gemeente Delft toch doet waar ze zelf zin in heeft. 2; isoleren lijkt me een zaak voor de woningbouw vereniging 
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	2050 dan ben ik al dood 
	2050 dan ben ik al dood 
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	4 jaar oude cv ketel 
	4 jaar oude cv ketel 
	4 jaar oude cv ketel 


	Aangezien ik in een appartementencomplex woon, waar ik huur ben ik afhankelijk van mijn huiseigenaar 
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	Aangezien ik in een huurhuis woon verwacht ik dat de verhuurder met initiatieven moet komen. 
	Aangezien ik in een huurhuis woon verwacht ik dat de verhuurder met initiatieven moet komen. 
	Aangezien ik in een huurhuis woon verwacht ik dat de verhuurder met initiatieven moet komen. 


	Aangezien ons stroomverbruik gasverbruik lager is dan een 1 persoons huishouden door gewoon op te letten denk ik dat we al goed bezig zijn. De vraag blijft of van het aardgas af wel beter is voor het milieu! Is het verbranden van hout wel beter voor het milieu en waar halen we in Nederland het hout vandaan? Wat voor een milieu belasting is het vervoeren van het hout naar Nederland en wat is de milieu schade in de landen waar het  hout vandaan komt? Of is dat niet belangrijk!! En hoe zit het met de gezondhei
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	aanpassingen zijn nu nog te duur. 
	aanpassingen zijn nu nog te duur. 
	aanpassingen zijn nu nog te duur. 


	Aardgas is een schone energie vorm vandaar 
	Aardgas is een schone energie vorm vandaar 
	Aardgas is een schone energie vorm vandaar 


	Aardgas is goedkoop en schoon, we moeten er niet mee stoppen. Elektriciteit wordt niet gratis geproduceerd, er zijn ook milieukosten aan verbonden. Heb je het verhaal gehoord van de nieuwe kleren van de keizer? 
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	Aardgas is prima, veel landen schakelen hier juist op over. Met ons aadgasleidingennet hebben we goud in handen om tzt over te stappen op waterstof als die techniek beschikbaar komt. Nu alles elektrisch maken kan helemaal niet omdat ons net dat nooit aan kan. 
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	aardgas vrij  =waanzin 
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	Aardgas vrij maken woning is niet realistisch 
	Aardgas vrij maken woning is niet realistisch 
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	Aardgasvrij is totale flauwekul. Uitgebreid bewezen. 
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	Aardgasvrij maken is aan de verhuurder. 
	Aardgasvrij maken is aan de verhuurder. 
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	Aardgasvrij maken is een taak van de verhuurder/corporatie. 
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	Aardgasvrij maken is nu niet realistisch voor mijn huis. Zou hooguit met stadsverwarming kunnen. 
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	afhankelijk van beleid van verhuurder (winingbouwcorporatie) 
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	Afhankelijk van de woning corporatie. 
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	Afhankelijk van huurcooperatie 
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	Afhankelijk van verhuurder 
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	alleen omdat we in een huurhuis wonen. Als het een koopwoning was geweest had ik er zeker al over nagedacht 
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	alles loopt nu aanvaardbaar 
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	Alles werkt prima. Waarom zou ik een hoop geld uot geven. 
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	Als bewoner van een huurwoning van DUWO heb ik geen inspraak in de keuze voor/tegen aardgas. 
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	Als bij de buren nog sprake is van de overgang van bruinkool naar gas, dan vraag ik me soms af waar we mee bezig zijn. 
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	als de c.v. ketel kapot gaat, of het gasfornuis... dan gaan we deze gasvrij vervangen 
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	Als huurder ben ik afhankelijk van verhuurder (DUWO), en heb geen idee hoe zij met aardgas omgaan 
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	Ik ben het niet eens met het aardgas vrij maken van de huizen. Het is een huurwoning en het kost me veel te veel geld 


	Ik ben het niet eens met het aardgasbeleid. Vergeleken met andere vormen van fossiele energie is aardgas zeer schoon. Bovendien is een overstap op elektrische alternatieven niet alleen erg duur, maar het is ook lamg niet altijd groen omdat de benodigde energie uit een fossiele elektriciteitscentrale komt. 
	Ik ben het niet eens met het aardgasbeleid. Vergeleken met andere vormen van fossiele energie is aardgas zeer schoon. Bovendien is een overstap op elektrische alternatieven niet alleen erg duur, maar het is ook lamg niet altijd groen omdat de benodigde energie uit een fossiele elektriciteitscentrale komt. 
	Ik ben het niet eens met het aardgasbeleid. Vergeleken met andere vormen van fossiele energie is aardgas zeer schoon. Bovendien is een overstap op elektrische alternatieven niet alleen erg duur, maar het is ook lamg niet altijd groen omdat de benodigde energie uit een fossiele elektriciteitscentrale komt. 


	Ik ben hier fel op tegen. 
	Ik ben hier fel op tegen. 
	Ik ben hier fel op tegen. 


	ik ben huurder, geen eigenaar 
	ik ben huurder, geen eigenaar 
	ik ben huurder, geen eigenaar 


	Ik ben niet de huisbaas, dus beslis daar niet over 
	Ik ben niet de huisbaas, dus beslis daar niet over 
	Ik ben niet de huisbaas, dus beslis daar niet over 


	Ik denk dat het een stom idee is om te focussen op aardgasvrij. Laten we eerst eens kijken of we van kolen en aardolie af kunnen komen. Daar is veel meer winst te halen. 
	Ik denk dat het een stom idee is om te focussen op aardgasvrij. Laten we eerst eens kijken of we van kolen en aardolie af kunnen komen. Daar is veel meer winst te halen. 
	Ik denk dat het een stom idee is om te focussen op aardgasvrij. Laten we eerst eens kijken of we van kolen en aardolie af kunnen komen. Daar is veel meer winst te halen. 


	Ik denk dat het heel duur is en ik heb daar geen geld voor. 
	Ik denk dat het heel duur is en ik heb daar geen geld voor. 
	Ik denk dat het heel duur is en ik heb daar geen geld voor. 


	Ik denk dat t niet voldoende -Zal helpen nu 
	Ik denk dat t niet voldoende -Zal helpen nu 
	Ik denk dat t niet voldoende -Zal helpen nu 


	ik denk dat vestia dat voor ons regelt 
	ik denk dat vestia dat voor ons regelt 
	ik denk dat vestia dat voor ons regelt 


	ik ga er vanuit dat de woningcooporatie met een plan komt. 25 woningen zijn aangesloten op dezelfde cv-ketel die in een eigen hok zit. isolatie van met name de houten muur/dakdelen zou in zomer en winter veel helpen. of lekke ramen nalopen, want dat werd niet meegenomen in de grote onderhoudsronde. 
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	Ik ga het ook niet doen. Aardgas is een zeer schone brandstof en de infrastructuur ligt er al. Bizar om dat te slopen. 
	Ik ga het ook niet doen. Aardgas is een zeer schone brandstof en de infrastructuur ligt er al. Bizar om dat te slopen. 
	Ik ga het ook niet doen. Aardgas is een zeer schone brandstof en de infrastructuur ligt er al. Bizar om dat te slopen. 


	Ik ga hier niets aan doen - waarom staat dat antwoord er niet bij? 
	Ik ga hier niets aan doen - waarom staat dat antwoord er niet bij? 
	Ik ga hier niets aan doen - waarom staat dat antwoord er niet bij? 


	ik ga mijn woning niet aardgasvrij maken. 
	ik ga mijn woning niet aardgasvrij maken. 
	ik ga mijn woning niet aardgasvrij maken. 


	Ik ga verhuizen naar een nieuwere woning waar aardgasvrij naar verwachting eenvoudiger is te realiseren 
	Ik ga verhuizen naar een nieuwere woning waar aardgasvrij naar verwachting eenvoudiger is te realiseren 
	Ik ga verhuizen naar een nieuwere woning waar aardgasvrij naar verwachting eenvoudiger is te realiseren 


	ik ga voor waterstofgas 
	ik ga voor waterstofgas 
	ik ga voor waterstofgas 




	Ik gebruik alleen gas voor koken. 
	Ik gebruik alleen gas voor koken. 
	Ik gebruik alleen gas voor koken. 
	Ik gebruik alleen gas voor koken. 
	Ik gebruik alleen gas voor koken. 


	ik gebruik vrij weinig gas 
	ik gebruik vrij weinig gas 
	ik gebruik vrij weinig gas 


	Ik geloof er niet in 
	Ik geloof er niet in 
	Ik geloof er niet in 


	Ik had net een nieuwe cv-ketel gekocht toen dat hele aardgasvrij-gedoe begon, dus voor mij is dit geen realistisch gegeven 
	Ik had net een nieuwe cv-ketel gekocht toen dat hele aardgasvrij-gedoe begon, dus voor mij is dit geen realistisch gegeven 
	Ik had net een nieuwe cv-ketel gekocht toen dat hele aardgasvrij-gedoe begon, dus voor mij is dit geen realistisch gegeven 


	Ik heb begrepen dat het nog lastig is voor ons type huis 
	Ik heb begrepen dat het nog lastig is voor ons type huis 
	Ik heb begrepen dat het nog lastig is voor ons type huis 


	Ik heb de keuze niet over mijn huidige woning 
	Ik heb de keuze niet over mijn huidige woning 
	Ik heb de keuze niet over mijn huidige woning 


	ik heb een 3 jaar oude verwarmingsketel, op gas 
	ik heb een 3 jaar oude verwarmingsketel, op gas 
	ik heb een 3 jaar oude verwarmingsketel, op gas 


	ik heb een huurhuis via Woonbron 
	ik heb een huurhuis via Woonbron 
	ik heb een huurhuis via Woonbron 


	Ik heb een huurwoning bij een wooncorporatie. Ik verwacht actie van de wooncorporatie 
	Ik heb een huurwoning bij een wooncorporatie. Ik verwacht actie van de wooncorporatie 
	Ik heb een huurwoning bij een wooncorporatie. Ik verwacht actie van de wooncorporatie 


	Ik heb een huurwoning dus ligt het aan de verhuurder 
	Ik heb een huurwoning dus ligt het aan de verhuurder 
	Ik heb een huurwoning dus ligt het aan de verhuurder 


	Ik heb een huurwoning en ben niet van plan deze woning aardgasvrij de maken. 
	Ik heb een huurwoning en ben niet van plan deze woning aardgasvrij de maken. 
	Ik heb een huurwoning en ben niet van plan deze woning aardgasvrij de maken. 


	Ik heb een huurwoning in een appartementen gebouw. Kan zelf weinig doen aan aardgasvrij maken. Heb wel een inductie kookplaat. 
	Ik heb een huurwoning in een appartementen gebouw. Kan zelf weinig doen aan aardgasvrij maken. Heb wel een inductie kookplaat. 
	Ik heb een huurwoning in een appartementen gebouw. Kan zelf weinig doen aan aardgasvrij maken. Heb wel een inductie kookplaat. 


	Ik heb een huurwoning. Dus mijn mogelijkheden zijn beperkt en ik ben afhankelijk van de verhuurder (corporatie). 
	Ik heb een huurwoning. Dus mijn mogelijkheden zijn beperkt en ik ben afhankelijk van de verhuurder (corporatie). 
	Ik heb een huurwoning. Dus mijn mogelijkheden zijn beperkt en ik ben afhankelijk van de verhuurder (corporatie). 


	Ik heb een huurwoning. Ik wil, kan en mag waarschijnlijk niks aanpassen. 
	Ik heb een huurwoning. Ik wil, kan en mag waarschijnlijk niks aanpassen. 
	Ik heb een huurwoning. Ik wil, kan en mag waarschijnlijk niks aanpassen. 


	Ik heb een nieuwbouw huis dus op korte termijn geen aanpassingen nodig. 
	Ik heb een nieuwbouw huis dus op korte termijn geen aanpassingen nodig. 
	Ik heb een nieuwbouw huis dus op korte termijn geen aanpassingen nodig. 


	Ik heb een warm huis 
	Ik heb een warm huis 
	Ik heb een warm huis 


	ik heb hier geen invloed op 
	ik heb hier geen invloed op 
	ik heb hier geen invloed op 


	Ik heb ooit gekeken naar zonnepanelen, maar mijn dak zit aan de verkeerde kant (niet genoeg zon). 
	Ik heb ooit gekeken naar zonnepanelen, maar mijn dak zit aan de verkeerde kant (niet genoeg zon). 
	Ik heb ooit gekeken naar zonnepanelen, maar mijn dak zit aan de verkeerde kant (niet genoeg zon). 


	Ik heb verhuis plannen 
	Ik heb verhuis plannen 
	Ik heb verhuis plannen 


	ik hoop de het bestuur van de VVE met plannen en voorstellen komt 
	ik hoop de het bestuur van de VVE met plannen en voorstellen komt 
	ik hoop de het bestuur van de VVE met plannen en voorstellen komt 


	Ik hoop het allemaal nog mee te maken, maar ik twijfel wel. 
	Ik hoop het allemaal nog mee te maken, maar ik twijfel wel. 
	Ik hoop het allemaal nog mee te maken, maar ik twijfel wel. 


	ik hoop in de aankomende jaren te verhuizen naar een koopwoning en hier dan in te investeren 
	ik hoop in de aankomende jaren te verhuizen naar een koopwoning en hier dan in te investeren 
	ik hoop in de aankomende jaren te verhuizen naar een koopwoning en hier dan in te investeren 


	Ik huur bij een coorperatie. Als die wat gaan doen moet ik mee. Het is een hoop troep voor een paar weken. De CV-ketel is gehuurd, dus dat wordt voor me opgelost. Ik zal een nieuw kookfornuis aan moeten schaffen. Al met al kan ik dus afwachten. 
	Ik huur bij een coorperatie. Als die wat gaan doen moet ik mee. Het is een hoop troep voor een paar weken. De CV-ketel is gehuurd, dus dat wordt voor me opgelost. Ik zal een nieuw kookfornuis aan moeten schaffen. Al met al kan ik dus afwachten. 
	Ik huur bij een coorperatie. Als die wat gaan doen moet ik mee. Het is een hoop troep voor een paar weken. De CV-ketel is gehuurd, dus dat wordt voor me opgelost. Ik zal een nieuw kookfornuis aan moeten schaffen. Al met al kan ik dus afwachten. 


	ik huur dat betekent de verhuurder zal eerst aanpassingen moeten maken voordat ik over zou kunnen stappen 
	ik huur dat betekent de verhuurder zal eerst aanpassingen moeten maken voordat ik over zou kunnen stappen 
	ik huur dat betekent de verhuurder zal eerst aanpassingen moeten maken voordat ik over zou kunnen stappen 


	Ik huur een appartement, ik laat een eventueel iniatief aan de verhuurder 
	Ik huur een appartement, ik laat een eventueel iniatief aan de verhuurder 
	Ik huur een appartement, ik laat een eventueel iniatief aan de verhuurder 


	Ik huur het huis, ik ga daar geen kosten insteken. 
	Ik huur het huis, ik ga daar geen kosten insteken. 
	Ik huur het huis, ik ga daar geen kosten insteken. 


	ik huur, dus heb zelf weinig invloed. De investeringen die ik zelf zou mogen doen ben ik kwijt op het moment dat ik verhuis. 
	ik huur, dus heb zelf weinig invloed. De investeringen die ik zelf zou mogen doen ben ik kwijt op het moment dat ik verhuis. 
	ik huur, dus heb zelf weinig invloed. De investeringen die ik zelf zou mogen doen ben ik kwijt op het moment dat ik verhuis. 


	Ik huur, ik ga er vanuit dat de woningcorporatie zich hiermee bezig houdt. 
	Ik huur, ik ga er vanuit dat de woningcorporatie zich hiermee bezig houdt. 
	Ik huur, ik ga er vanuit dat de woningcorporatie zich hiermee bezig houdt. 


	Ik kan niet zelf iets veranderen, aangezien ik een huurwoning heb. 
	Ik kan niet zelf iets veranderen, aangezien ik een huurwoning heb. 
	Ik kan niet zelf iets veranderen, aangezien ik een huurwoning heb. 


	Ik kook met gas en vind dat prettige dan met elektrisch. 
	Ik kook met gas en vind dat prettige dan met elektrisch. 
	Ik kook met gas en vind dat prettige dan met elektrisch. 


	Ik merk het wel als de 'aardgasvrij-Gestapo' voor de deur staat. Als ik word gedwongen dan moet het maar. 
	Ik merk het wel als de 'aardgasvrij-Gestapo' voor de deur staat. Als ik word gedwongen dan moet het maar. 
	Ik merk het wel als de 'aardgasvrij-Gestapo' voor de deur staat. Als ik word gedwongen dan moet het maar. 


	Ik verwacht niet dat in in 2050 nog in dit huis woon. 
	Ik verwacht niet dat in in 2050 nog in dit huis woon. 
	Ik verwacht niet dat in in 2050 nog in dit huis woon. 


	Ik vind aardgasvrij onzin terwijl het veel kost en het de vraag is of in een oud huis het leefcomfort hetzelfde blijft 
	Ik vind aardgasvrij onzin terwijl het veel kost en het de vraag is of in een oud huis het leefcomfort hetzelfde blijft 
	Ik vind aardgasvrij onzin terwijl het veel kost en het de vraag is of in een oud huis het leefcomfort hetzelfde blijft 


	Ik vind de aardgas plannen niet realistisch, aangezien andere landen juist op aardgas zetten (Duitsland) 
	Ik vind de aardgas plannen niet realistisch, aangezien andere landen juist op aardgas zetten (Duitsland) 
	Ik vind de aardgas plannen niet realistisch, aangezien andere landen juist op aardgas zetten (Duitsland) 




	Ik vind de alternatieven niet goed doordacht en versnipperd, niet eenduidig. Bovendien is het niet voor ieder huis, iedere buurt eenvoudig op te lossen. Moet er niet aan denken dat ik in mijn dichtbebouwde buurt straks in de zomer alleen maar gezoem van warmtepompen hoor in de tuin. Ik ben meer voor stadsverwarming via de bestaande kanalen. Bovendien kan ik de kosten van al die toch grootscheepse aanpassingen niet 1,2,3 ophoesten. Eigenlijk snap ik het hele idee van  van het aardgas af niet. Duurzaamheid zi
	Ik vind de alternatieven niet goed doordacht en versnipperd, niet eenduidig. Bovendien is het niet voor ieder huis, iedere buurt eenvoudig op te lossen. Moet er niet aan denken dat ik in mijn dichtbebouwde buurt straks in de zomer alleen maar gezoem van warmtepompen hoor in de tuin. Ik ben meer voor stadsverwarming via de bestaande kanalen. Bovendien kan ik de kosten van al die toch grootscheepse aanpassingen niet 1,2,3 ophoesten. Eigenlijk snap ik het hele idee van  van het aardgas af niet. Duurzaamheid zi
	Ik vind de alternatieven niet goed doordacht en versnipperd, niet eenduidig. Bovendien is het niet voor ieder huis, iedere buurt eenvoudig op te lossen. Moet er niet aan denken dat ik in mijn dichtbebouwde buurt straks in de zomer alleen maar gezoem van warmtepompen hoor in de tuin. Ik ben meer voor stadsverwarming via de bestaande kanalen. Bovendien kan ik de kosten van al die toch grootscheepse aanpassingen niet 1,2,3 ophoesten. Eigenlijk snap ik het hele idee van  van het aardgas af niet. Duurzaamheid zi
	Ik vind de alternatieven niet goed doordacht en versnipperd, niet eenduidig. Bovendien is het niet voor ieder huis, iedere buurt eenvoudig op te lossen. Moet er niet aan denken dat ik in mijn dichtbebouwde buurt straks in de zomer alleen maar gezoem van warmtepompen hoor in de tuin. Ik ben meer voor stadsverwarming via de bestaande kanalen. Bovendien kan ik de kosten van al die toch grootscheepse aanpassingen niet 1,2,3 ophoesten. Eigenlijk snap ik het hele idee van  van het aardgas af niet. Duurzaamheid zi
	Ik vind de alternatieven niet goed doordacht en versnipperd, niet eenduidig. Bovendien is het niet voor ieder huis, iedere buurt eenvoudig op te lossen. Moet er niet aan denken dat ik in mijn dichtbebouwde buurt straks in de zomer alleen maar gezoem van warmtepompen hoor in de tuin. Ik ben meer voor stadsverwarming via de bestaande kanalen. Bovendien kan ik de kosten van al die toch grootscheepse aanpassingen niet 1,2,3 ophoesten. Eigenlijk snap ik het hele idee van  van het aardgas af niet. Duurzaamheid zi


	Ik vind dit aan de woningbouw. Betaal genoeg huur 
	Ik vind dit aan de woningbouw. Betaal genoeg huur 
	Ik vind dit aan de woningbouw. Betaal genoeg huur 


	ik vind het allemaal onzin, het is een hype, en wordt ons door een stel radicalen door de strot geduwd, niks mis met gas 
	ik vind het allemaal onzin, het is een hype, en wordt ons door een stel radicalen door de strot geduwd, niks mis met gas 
	ik vind het allemaal onzin, het is een hype, en wordt ons door een stel radicalen door de strot geduwd, niks mis met gas 


	ik vind het gebruik van aardgas niet verkeerd, ik probeer wel zo zuinig mogelijk met energie om te gaan 
	ik vind het gebruik van aardgas niet verkeerd, ik probeer wel zo zuinig mogelijk met energie om te gaan 
	ik vind het gebruik van aardgas niet verkeerd, ik probeer wel zo zuinig mogelijk met energie om te gaan 


	Ik vind het het vaak tegenstrijdig wat ze erover zeggen 
	Ik vind het het vaak tegenstrijdig wat ze erover zeggen 
	Ik vind het het vaak tegenstrijdig wat ze erover zeggen 


	ik vind het onzin 
	ik vind het onzin 
	ik vind het onzin 


	Ik vind Nederland aardgasvrij complete onzin. 
	Ik vind Nederland aardgasvrij complete onzin. 
	Ik vind Nederland aardgasvrij complete onzin. 


	Ik wacht af tot de plannen van de gemeente duidelijk zijn: komt er een aanpak per wijk of buurt en kan ik daarbij aansluiten of ben ik op mezelf aangewezen? 
	Ik wacht af tot de plannen van de gemeente duidelijk zijn: komt er een aanpak per wijk of buurt en kan ik daarbij aansluiten of ben ik op mezelf aangewezen? 
	Ik wacht af tot de plannen van de gemeente duidelijk zijn: komt er een aanpak per wijk of buurt en kan ik daarbij aansluiten of ben ik op mezelf aangewezen? 


	Ik wacht af wat de opties zijn. 
	Ik wacht af wat de opties zijn. 
	Ik wacht af wat de opties zijn. 


	ik wacht eerst op renovatie van woningbouwcoöperatie 
	ik wacht eerst op renovatie van woningbouwcoöperatie 
	ik wacht eerst op renovatie van woningbouwcoöperatie 


	Ik wacht ontwikkelingen af. Voor nu geen extra kosten om eea te veranderen 
	Ik wacht ontwikkelingen af. Voor nu geen extra kosten om eea te veranderen 
	Ik wacht ontwikkelingen af. Voor nu geen extra kosten om eea te veranderen 


	Ik wacht op de gemeente. 
	Ik wacht op de gemeente. 
	Ik wacht op de gemeente. 


	ik wacht op de VVE 
	ik wacht op de VVE 
	ik wacht op de VVE 


	Ik wacht op de woningbouwcorporatie 
	Ik wacht op de woningbouwcorporatie 
	Ik wacht op de woningbouwcorporatie 


	ik wacht op info vanuit de gemeente 
	ik wacht op info vanuit de gemeente 
	ik wacht op info vanuit de gemeente 


	Ik wacht op Vestia 
	Ik wacht op Vestia 
	Ik wacht op Vestia 


	ik weet alleen dat het veel geld kost. de zonnepanelen die we vorig jaar op het dak hebben gelegd waren meer behapbaar qua kosten. 
	ik weet alleen dat het veel geld kost. de zonnepanelen die we vorig jaar op het dak hebben gelegd waren meer behapbaar qua kosten. 
	ik weet alleen dat het veel geld kost. de zonnepanelen die we vorig jaar op het dak hebben gelegd waren meer behapbaar qua kosten. 


	Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn 
	Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn 
	Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn 


	ik wil graag in de toekomst maatregelen nemen 
	ik wil graag in de toekomst maatregelen nemen 
	ik wil graag in de toekomst maatregelen nemen 


	Ik woon in 'n huurhuis, dus hoe doe ik dat dan? Verwarming is van de huisbaas, dus dat is sowieso niet aan mij. 
	Ik woon in 'n huurhuis, dus hoe doe ik dat dan? Verwarming is van de huisbaas, dus dat is sowieso niet aan mij. 
	Ik woon in 'n huurhuis, dus hoe doe ik dat dan? Verwarming is van de huisbaas, dus dat is sowieso niet aan mij. 


	Ik woon in een huurhuis dat gebouwd is met een 'individuele' aardgasketel-cv: Woonbron moet de boel aanpassen, wat m.i. niet zó kan! 
	Ik woon in een huurhuis dat gebouwd is met een 'individuele' aardgasketel-cv: Woonbron moet de boel aanpassen, wat m.i. niet zó kan! 
	Ik woon in een huurhuis dat gebouwd is met een 'individuele' aardgasketel-cv: Woonbron moet de boel aanpassen, wat m.i. niet zó kan! 


	Ik woon in een huurhuis, en denk dat het beter als algemeen project vanuit de wooncorporatie geregeld kan worden (waarschijnlijk goedkoper en efficienter) 
	Ik woon in een huurhuis, en denk dat het beter als algemeen project vanuit de wooncorporatie geregeld kan worden (waarschijnlijk goedkoper en efficienter) 
	Ik woon in een huurhuis, en denk dat het beter als algemeen project vanuit de wooncorporatie geregeld kan worden (waarschijnlijk goedkoper en efficienter) 


	ik woon pas net in dit huis, andere zaken hadden prioriteit qua verbouwing 
	ik woon pas net in dit huis, andere zaken hadden prioriteit qua verbouwing 
	ik woon pas net in dit huis, andere zaken hadden prioriteit qua verbouwing 


	Ik zal er niet van afgaan zonder goed en betaalbaar alternatief 
	Ik zal er niet van afgaan zonder goed en betaalbaar alternatief 
	Ik zal er niet van afgaan zonder goed en betaalbaar alternatief 


	Ik zie dit voor mijn woning voor de komende tijd niet als optie 
	Ik zie dit voor mijn woning voor de komende tijd niet als optie 
	Ik zie dit voor mijn woning voor de komende tijd niet als optie 


	Ik zie graag initiatieven om het gasnetwerk te gebruiken voor andere brandstoffen zoals waterstof oid. en de gasketel hierop aan te passen. Oude huizen zijn veel moeilijker aan te passen, en het kost veel te veel geld. 
	Ik zie graag initiatieven om het gasnetwerk te gebruiken voor andere brandstoffen zoals waterstof oid. en de gasketel hierop aan te passen. Oude huizen zijn veel moeilijker aan te passen, en het kost veel te veel geld. 
	Ik zie graag initiatieven om het gasnetwerk te gebruiken voor andere brandstoffen zoals waterstof oid. en de gasketel hierop aan te passen. Oude huizen zijn veel moeilijker aan te passen, en het kost veel te veel geld. 


	Ik zie het afschaffen van aardgas eerder politiek dan effectief. Het buitenland schakelt juist over naar aardgas als (tussen)oplossing. En wij hebben het gewoon al. 
	Ik zie het afschaffen van aardgas eerder politiek dan effectief. Het buitenland schakelt juist over naar aardgas als (tussen)oplossing. En wij hebben het gewoon al. 
	Ik zie het afschaffen van aardgas eerder politiek dan effectief. Het buitenland schakelt juist over naar aardgas als (tussen)oplossing. En wij hebben het gewoon al. 


	ik zie nog te weinig vooral technische ontwikkeling om me te beginnen druk te maken. 
	ik zie nog te weinig vooral technische ontwikkeling om me te beginnen druk te maken. 
	ik zie nog te weinig vooral technische ontwikkeling om me te beginnen druk te maken. 


	Ik zit momenteel in een huurwoning. Dit zijn behoorlijke veranderingen en continue komt de coorperatie met een ander verhaal of de woningen gesloopt of gerenoveerd worden. Ik vind het zonde om hier dan in te investeren. 
	Ik zit momenteel in een huurwoning. Dit zijn behoorlijke veranderingen en continue komt de coorperatie met een ander verhaal of de woningen gesloopt of gerenoveerd worden. Ik vind het zonde om hier dan in te investeren. 
	Ik zit momenteel in een huurwoning. Dit zijn behoorlijke veranderingen en continue komt de coorperatie met een ander verhaal of de woningen gesloopt of gerenoveerd worden. Ik vind het zonde om hier dan in te investeren. 


	Ik zou een initiatief voor installatie zonnepanelen wel toejuichen maar ik heb mij nog niet verdiept in de mogelijkheden 
	Ik zou een initiatief voor installatie zonnepanelen wel toejuichen maar ik heb mij nog niet verdiept in de mogelijkheden 
	Ik zou een initiatief voor installatie zonnepanelen wel toejuichen maar ik heb mij nog niet verdiept in de mogelijkheden 


	Ik zou er graag aan meewerken maar ben geen eigenaar van de woning 
	Ik zou er graag aan meewerken maar ben geen eigenaar van de woning 
	Ik zou er graag aan meewerken maar ben geen eigenaar van de woning 




	Ik zou graag een onafhankelijke website hebben waar alle informatie bij elkaar staat. Dit wil ik ook graag met alle mogelijke subsidies. 
	Ik zou graag een onafhankelijke website hebben waar alle informatie bij elkaar staat. Dit wil ik ook graag met alle mogelijke subsidies. 
	Ik zou graag een onafhankelijke website hebben waar alle informatie bij elkaar staat. Dit wil ik ook graag met alle mogelijke subsidies. 
	Ik zou graag een onafhankelijke website hebben waar alle informatie bij elkaar staat. Dit wil ik ook graag met alle mogelijke subsidies. 
	Ik zou graag een onafhankelijke website hebben waar alle informatie bij elkaar staat. Dit wil ik ook graag met alle mogelijke subsidies. 


	Ik zou niet weten waar ik betrouwbare informatie kan vinden. Ook kosten zijn onduidelijk 
	Ik zou niet weten waar ik betrouwbare informatie kan vinden. Ook kosten zijn onduidelijk 
	Ik zou niet weten waar ik betrouwbare informatie kan vinden. Ook kosten zijn onduidelijk 
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	Met een jong gezin hebben we geen geld over om nu grote maatregelen te nemen. Ook weet ik niet of aardgas nu zoveel beter is dan elektrisch, aangezien elektriciteit nog nirt ‘groen’ wordt opgewekt. 
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	wij wonnen in appartement begane grond. M.a.w. we kunnen dak dus niet isoleren, ook geen zonnepanelen. Bovendien zijn we 75 en 78 jaar oud. 
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	Wij zijn afhankelijk van mogelijke faciliteiten die VvE's worden aangeboden. Als individuele eigenaar os het erg kostbaar ca niet mogelijk om aanpassingen te doen. 
	Wij zijn afhankelijk van mogelijke faciliteiten die VvE's worden aangeboden. Als individuele eigenaar os het erg kostbaar ca niet mogelijk om aanpassingen te doen. 
	Wij zijn afhankelijk van mogelijke faciliteiten die VvE's worden aangeboden. Als individuele eigenaar os het erg kostbaar ca niet mogelijk om aanpassingen te doen. 


	Wij zijn bejaard en gaan 2050 niet mee maken 
	Wij zijn bejaard en gaan 2050 niet mee maken 
	Wij zijn bejaard en gaan 2050 niet mee maken 


	Wij zijn in 2020 verhuisd naar dit huis en zijn bezig met afronding verbouwing waarbij de vloer, HR++ glas en dakisolatie regelen. Wel vloerverwarming aangelegd met oog op lage temperatuurverwarming in de toekomst. Maar daar laten we 't nu even bij. Ik wacht de (technische) ontwikkelingen eerst nog een aantal jaren af. Ik wil hierin geen voorloper zijn. Er moet eerst meer ervaring zijn om te zien of jaren '30 huizen wel warm te krijgen zijn met een warmtepomp. En wellicht komt er nog waterstof door het netw
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	Als het doel is om CO2 te reduceren, dan is het m.i. veel beter om juist te investeren in het verminderen van het energieverbruik (door bijvoorbeeld isolatie), dan door te streven naar minder aardgas verbruiken. Aardas is relatief schoon in vergelijking met andere energiebronnen, dus tenzij het energienet 100% groen is heeft het geen zin om over te stappen op aardgas. 
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	Als huurder afhankelijk van verhuurder. Gezien onze leeftijden ook niet erg opportune. 
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	Als huurder ben ik afhankelijk van de plannen van de verhuurder om naar aardgasvrije woningen te gaan. 
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	Als huurder heb ik me niet erg beziggehouden met de aardgasvrije opties. 
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	als huurder kan ik niet zo veel; laatst was er een 'aanbod' van de corporatie (Woonbron) mijn gaskachel en geiser te vervangen door een combiketel (voor 'slechts' € 27,50 per maand, maar wel vooir de komende decennia); en wat denkl je? dat apparaat werkt op ...... gas 
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	Als huurder van een wooncorporatie heb ik maar beperkte mogelijkheden. 
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	Als mede eigenaar van een appartementen complex zijn individuele acties niet zomaar mogelijk. 
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	Als wij elektrisch gaan koken moet de elektrische installatie worden aangepast. Dat is nogal een ingreep. 
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	Appartement is veel moeilijker om aan te passen. Warmtepomp bv op balkon zijn de buren niet blij mee. 
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	Behalve elektrisch koken zou alleen een warmtepomp nog een optie zijn. Vooralsnog vind ik die veel te duur om dat alleen te doen. Zou fijn als gemeente buurtinitiatieven in deze zou ondersteunen/faciliteren. 
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	Ben 73... niet meer zo energiek wat dit betreft 
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	Ben goed bekend met energie transitie. Overstappen op gas in een huis uit 1918 is niet te doen. Zien het niet zitten om De ventilatie van een warmtepomp in de tuin of op het dak te plaatsen. 
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	Ben huurder van Vestia. Wordt m.i. centraal geregeld 
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	Ben student, eigen woning later graag aardgasvrij maar ben nog niet zo ver 
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	Ben tot de conclusie gekomen dat als het allemaal duurzamer moet je het best kunt inzetten op kernenergie. Zolang dit niet lukt vanwege gebrek aan draagvlak of om technische redenen ( afvalproblematiek) doen we er beter aan een langjarige gasdeal met bijv. Rusland af te sluiten. Dit is goedkoop en vrij schoon!!! 
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	Bij bestaande huizen vind ik het een te grote investering, bij nieuwbouw vind ik het verplicht 
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	Bij een huurwoning is het niet zo relevant wat je zelf wilt, aangezien de keus grotendeels bij de verhuurder ligt.  Ook zie ik de meerwaarde in afstappen van aardgas niet zo in wanneer er geen goed duurzaam alternatief is. Dit staat overigens los van het feit dat ik groot voorstander ben van duurzame energie opwekken. Het stoken van biomassa e.d. valt daar niet onder. 
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	COllectieve aanpak levert meer op. Neem bijv. zonnepanelen. Nu doet men het individueel. Het aangezicht van de huizen/straten/wijken ziet er niet uit. Jammer. Eenheid is mooier, collectiviteit duurzamer en voordeliger. 
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	Dat moet onze verhuurder (de woningcorporatie) aanpassen 
	Dat moet onze verhuurder (de woningcorporatie) aanpassen 


	Dat zal afhangen van Vestia. Huis heeft blokverwarming 
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	De aardgasvrij doelstelling onderschrijf ik niet. ik denk dat dit de komende jaren nog aangepast gaat worden. 
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	De alternatieven zijn vele malen duurder en in mijn mening helemaal niet milieu vriendelijk. De techniek is er nog niet klaar voor. Aardgas is op dit moment en in de nabije toekomst het meest efficiënte alternatief. 
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	De beleidsmakers die nu bezig zijn hebben te weinig technisch verstand van zaken om op een realistisch punt te starten en realistisch doel te kunnen stellen. Zolang 'Den Haag' te weinig begrijpt van thermodynamica lossen we dit niet op. Als NL liggen we op koers om te falen, dat lagen we al jaren en met het aardgasvrij plan is het nog erger geworden! 
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	De energie transitie is onrealistisch, onhaalbaar en onbetaalbaar voor 90% van de bevolking. 
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	De gemeente komt niet over de brug met wat het alternatief voor aardgas moet zijn. Zo lang niet duidelijk is dat we niet afgescheept worden met een onnodig dure oplossing, verandert er helemaal niks. 
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	De gemeente moet eerst maar eens duidelijk maken wat voor nutsvoorziening er komt. Warm water, waterstof i.p.v. aardgas, biogas, etc. Alleen met elektriciteit is mijn huis niet te verwarmen. (ik heb b.v. geen spouwmuren) 
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	De grote volgende stap is warmtepomp (met eventueel zonnepanelen). Maar die warmtepompen zijn nog zo duur en zo groot 
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	De huidige maatregelen voor verduurzaming zijn inefficiënt. Plus het kostenplaatje: we willen in de huis nog slechts een paar jaar wonen. 
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	De investeringen zijn enorm en niet rendabel. Bovendien is aardgas al relatief schoon en is er op andere fronten veel meer winst te behalen. 
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	De investeringen zijn te hoog om dit te doen. 
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	De kosten die we moeten maken zijn veel te hoog. Dat halen we er niet meer uit en we zijn over 30 jaar dood of verhuisd. 
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	De kosten wegen niet op tegen de noodzaak 
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	De kosten wegen niet op tegen de voordelen. En ook het gasvrij leven is niet gasvrij zolang we fossiel blijven stoken in Nederland. 
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	De kosten zijn vreselijk hoog. En een warmtebron is voor ons huis uit ca. 1918 misschien ook niet toepasbaar. 
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	De leefgemeenschap waarin ik woon heeft gekeken naar de mogelijkheid van het vervangen van aardgas in ons huis. Maar met de grootte van ons huis, was het een te grote investering voor ons 
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	de plannen van de gemeente zijn nog te onduidelijk. Ik wil niet investeren in iets dat later door gemeentelijke besluiten overbodig of verkeerd blijkt 
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	De te kiezen antwoorden zijn vooringenomen. U gaat er al vanuit dat iedereen aardgasvrij wil zijn (heb NOG niks gedaan). Mijn antwoord staat er dus niet bij. 
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	de transitie is erg duur terwijl de technieken nog steeds ontwikkelen. Te vroeg overschakelen is een hele grote desinvestering. 
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	De verwarming en heet water is via aardgas de warmtepomp ontwikkelen zijn nog niet zover dat dat eenvoudig toepasbaar is een (klein) appartement. 
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	De vraagstelling is incorrect. Bijvoorbeeld "wel in verdiept, en bewust nog niets gedaan" is geen mogelijke keuze. Dat is van toepassing op mij. 
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	De VvE is aktief op dit gebied...er is een commissie groen/milieu gevormd 
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	De woning is een monument in een beschermd stadsgezicht. De mogelijkheden zijn daarom beperkt 
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	De woning is van Vestia. Ik had gevraagd om een extra groep in de meterkast voor een elektrische kookplaat maar hier wilden ze nog geen gehoor aan geven 
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	Dit hangt er vanaf of de gemeente bereid is te luisteren naar de bewoners en niet de plannen voorleggen terwijl ze al hebben besloten. 
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	Dit is een grachtenpand. Zoiets vraagt nu enorme investeringen 
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	Dit is een kostbare zaak 
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	Dit is eigenlijk een vraag voor huiseigenaren; huurders zijn immers afhankelijk van wat de verhuurder wil. Mijn verhuurder heeft 200 miljoen in een bootje geïnvesteerd, dus die zal wel geen geld hebben voor renovaties. 
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	Dit loot via de VVE en di plannen heb ik bekeken 
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	Documentaire gezien op tv maar nog niet overtuigd van het milieu-voordeel en kostenaspect 
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	Doordat ik me erin verdiept heb ben ik tegen aardgasvrij. 
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	Druk met werken 
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	Een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de overheid: het initiatief voor het aanbieden van alternatieven voor aardgas is en blijft een taak van de overheid! 
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	Een geschikt alternatief voor aardgas weet ik niet. Een warmtepomp lijkt mij niet realistisch. Waterstof in de bestaande gasleiding? Stadswarmte uit industrie in de omgeving? 
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	Een huis in de binnenstad is naar mijn mening niet gasvrij te maken alleen met waterstof 
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	Een huis uit 1930 kan niet zomaar over op een warmtepomp 
	Een huis uit 1930 kan niet zomaar over op een warmtepomp 
	Een huis uit 1930 kan niet zomaar over op een warmtepomp 


	Een huurwoning wordt toch nooit helemaal je eigen huis, daardoor voel je je ook minder verantwoordelijk. 
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	Een oud huis is zeeeeeer moeilijk gasvrij te verwarmen. Alleen rendabel bij nieuwbouw 
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	Een verspilling van geld. Vaak is aardgasvrij helemaal niet milieuvriendelijker 
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	Een warmtepomp werkt in de praktijk meestal slecht, huis wordt nauwelijks meer geventileerd en maakt herrie, voorbeelden te over... 
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	eerst moeten de alternatieven voor waterstof verder ontwikkeld zijn. Ook moet de gemeente eerst duidelijkheid geven welke energiegroepen (aardwarmte/wind etc.) ze hoe willen winnen/ruilen etc. 
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	eigendom van corporatie, die moet welwillend zijn, keuze nieuw fornuis niet inductie maar gas vanwege extra ingrepen, teveel gedoe met corporatie 
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	eigenlijk vind ik het belachelijk dat men zo gedwongen aardgas wil terugdringen 
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	electriciteit opwekken is met al zijn verlies niet mileuvriendelijker dan gas gebruik. 100% groene stroom is helaas niet haalbaar in Nederland. Van het gas af is sociaal naar groningers, maar niet beter voor het milieu 
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	Electrisch koken na verbouwen keuken 
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	Electrisch koken te duur. Nieuwe meterkast. Nieuw stopcontact en bedrading naar de meterkast 
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	Electrische verwarming en een boiler 
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	Enkele jaren geleden een HR ketel op gas aangeschaft en nog geen plannen om deze te vervangen. 
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	Er hangt een prijskaartje aan 
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	Er is geen rendabel alternatief voor het marginale gebruik. Investeringen in het fossiel vrij maken van elektriciteit en industrie zijn vele malen rendabeler 
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	Er is nog geen alternatief om aardgasprijs te zijn in de Wippolder 
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	Er is nog geen goed alternatief 
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	Er is nog geen goed alternatief voor het soort wijk waarin ik woon. Ik hoop dat er de komende jaren nieuwe innovaties komen die goed werken. 
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	Er is nog geen reëel alternatief 
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	Er is vooralsnog voor verwarming geen economisch alternatief 
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	Er ontbreekt een categorie: ik heb me erin verdiept en zie niets in de huidige mogelijkheden. 
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	Er past in ons huis 86 m2 geen warmtepomp 
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	Er wordt nog te weinig onderzocht of het (aardgas)net op andere wijze gebruikt kan worden (alternatieven). Het huidige systeem van stadsverwarming is te duur en verspillend door machtpositie leverancier. 
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	Er zijn wel opties maar ons huis is van 1926 dus niet alles kan. We kijken wat de beste oplossing kan zijn. 
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	Financiele gevolgen te groot 
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	Fornuis en CV zijn nog niet aan vervanging toe 
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	Ga niet van gas af voor er een betaalbaar en goed compact systeem is voor cv en warm water in de douche 
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	gaan volgend jaar elektrisch koken, maar de cv blijft nog wel even op aardgas, want een elektrisch is niet te betalen en warmtepompen zijn hier niet aangelegt 
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	Gaat om huurwoning van woningcorporaties 
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	Gaat. Neem ik aan via de verhuurvereniging 
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	Gebruik zeer weinig gas en alle initiatieven kosten meer dan de terugverdientijd. 
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	Geen financiele middelen voor 
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	Geen plaats voor een warmte pomp, in Duitsland krijg je subsidie om op gas over te gaan: wij blijven op t gas. 
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	Geen rendement bij aardgasvrij worden, kost te veel geld 
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	Gekeken naar enkele mogelijkheden. Teveel gedoe en zo belangrijk vind ik mij minuscule co2 bijdrage niet. 
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	Gekeken naar mogelijkheden voor zonneboiler of warmtepomp 
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	gekeken naar mogelijkheid zonnepanelen (vlgs leveranciers niet mogelijk/rendabel ivm klein/ongunstig formaat dak) en warmtepomp (te duur) 
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	geld gebrek en tegenwerking van de vve 
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	Geloof niet in warmtepompen, wel in waterstof vanwege het kunnen gebruiken van bestaande infrastructuur, en beperkte kosten voor bewoners. 
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	Gezien bouw van de woning (ouderdom) is deze niet geschikt voor lage temperatuurverwarming (vloerverwarming): houten constructievloeren 
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	Gezien de complexe constructie van ons appartementengebouw lijkt het vervangen van aardgas door bijvoorbeeld waterstof een beter optie. 
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	gezien de leeftijd van mijn echtgenote en mij (77-80), willen wij geen haast maken 
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	Gezien mijn leeftijd en conditie ben ik geen grote projecten van plan 
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	Groot flatgebouw. Ben afhankelijk van vve 
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	Hangt af vande verhuurder 
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	heb aan verhuurder (Vestia) voorgesteld, door het plaatse van een nieuwe keuken raison (6.000 )euro alles electric te gaan doen. En of zij dan een extra groepenkast willen plaatsen, aangezien dit noodzakelijk is raison (1.000 ) euro .  GEEN RESPONS dus ga blijf ik gewoon op gas,!! P.S. zou ik wel electriek gaan moet ik ook nog voor de kosten van de GASMETER op draaien. al met al geen goede verdeling. 
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	Heb een huurwoning dus mogelijkheden zijn beperkt 
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	Heb een nieuwe oven nodig 
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	Heb hier het geld niet voor, woon niet voor niets in een sociale huurwoning 
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	heb me er zeer in verdiept, maar vind het een beperkte oplossing waarvan de effecten tamelijk minimaal zijn t.o.v. het totale energieverbruik in Nederland 
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	Helaas is het huis uit 1900 erg complex om te isoleren... (monument; zeer smal, dus lastig van binnenuit; 16 grote kierende schuiframen...). 
	Helaas is het huis uit 1900 erg complex om te isoleren... (monument; zeer smal, dus lastig van binnenuit; 16 grote kierende schuiframen...). 
	Helaas is het huis uit 1900 erg complex om te isoleren... (monument; zeer smal, dus lastig van binnenuit; 16 grote kierende schuiframen...). 


	Helaas kan ik niks (Woonbron) 
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	Het aardgasvrij maken is gewoon een idioot plan. 
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	Het complex heeft in 2015 nieuwe gasketels gekregen. Er is geen draagvlak bij de bewoners om peperdure investeringen te doen. 
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	Het doel lijkt mij niet aardgasloos maar CO2 reductie. 
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	Het hangt af van de mogelijkheden die de energietransitie biedt, op korte en middellange termijn. Bv het gasnet blijft liggen voor een evt  gasmix die geen CO2 produceert 
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	Het hangt er sterk van af of aardgas vervangen kan worden door waterstof of dat we over moeten schakelen naar o.m. elektrisch 
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	Het huis is van vestia 
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	Het huis waarin ik woon is een rijksmonument. Zonnepanelen of dubbel glas zijn dus niet mogelijk en daarom blijft gas noodzakelijk. 
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	Het initatief ligt bij de verhuurder 
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	Het is (op dit moment) onzinnig want andere bronnen zijn niet toereikend. 
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	Het is aan de VvE, ik zit in de werkgroep maar wonen in een Rijksmonument maakt het heel moeilijk! 
	Het is aan de VvE, ik zit in de werkgroep maar wonen in een Rijksmonument maakt het heel moeilijk! 
	Het is aan de VvE, ik zit in de werkgroep maar wonen in een Rijksmonument maakt het heel moeilijk! 


	het is allemaal nog te onduidelijk wat de beste keus voor de toekomst is en wat er voor betaalbare mogelijkheden zijn 
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	Het is dom om nu al over te gaan op aardgasvrij zonder dat de gevolgen (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid) in beeld zijn. Gooi geen oude schoenen weg voordat er een gelijkwaardig dan wel beter alternatief is. En stimuleer eigenaren tot isoleren. Scheelt al 30% 
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	Het is een bizarre investering die we niet terugverdienen en mensen snappen niet dat de technologie nog lang niet ver genoeg is. Eerst moet er grootschalige opslag van wind- en zonne-energie mogelijk zijn. Burger initiatief is prachtig, ik doe er graag aan mee, maar het is kleinschalig. 
	Het is een bizarre investering die we niet terugverdienen en mensen snappen niet dat de technologie nog lang niet ver genoeg is. Eerst moet er grootschalige opslag van wind- en zonne-energie mogelijk zijn. Burger initiatief is prachtig, ik doe er graag aan mee, maar het is kleinschalig. 
	Het is een bizarre investering die we niet terugverdienen en mensen snappen niet dat de technologie nog lang niet ver genoeg is. Eerst moet er grootschalige opslag van wind- en zonne-energie mogelijk zijn. Burger initiatief is prachtig, ik doe er graag aan mee, maar het is kleinschalig. 


	Het is een huurhuis, ga ik niet in investeren 
	Het is een huurhuis, ga ik niet in investeren 
	Het is een huurhuis, ga ik niet in investeren 


	Het is een mooi streven, wat er gaat gebeuren is nog niet duidelijk waterstof? elektrisch? eerst maar een duidelijk en financieel goed haalbaar plan op tafel voor oudere woningen. 
	Het is een mooi streven, wat er gaat gebeuren is nog niet duidelijk waterstof? elektrisch? eerst maar een duidelijk en financieel goed haalbaar plan op tafel voor oudere woningen. 
	Het is een mooi streven, wat er gaat gebeuren is nog niet duidelijk waterstof? elektrisch? eerst maar een duidelijk en financieel goed haalbaar plan op tafel voor oudere woningen. 


	Het is een probleerm dat je merkt dat het bedrijfsleven er nog niet klaar voor is. 
	Het is een probleerm dat je merkt dat het bedrijfsleven er nog niet klaar voor is. 
	Het is een probleerm dat je merkt dat het bedrijfsleven er nog niet klaar voor is. 


	Het is geldklopperij, ik ben niet van plan er geld in te investeren. Dat gebruik ik liever voor leuke vrijetijdsbesteding. 
	Het is geldklopperij, ik ben niet van plan er geld in te investeren. Dat gebruik ik liever voor leuke vrijetijdsbesteding. 
	Het is geldklopperij, ik ben niet van plan er geld in te investeren. Dat gebruik ik liever voor leuke vrijetijdsbesteding. 




	Het is mij nog onduidelijk waarom de doelstelling is gesteld en wat we ermee willen bereiken. Het komt over als politieke keuze terwijl buurlanden juist op aardgas overschakelen. 
	Het is mij nog onduidelijk waarom de doelstelling is gesteld en wat we ermee willen bereiken. Het komt over als politieke keuze terwijl buurlanden juist op aardgas overschakelen. 
	Het is mij nog onduidelijk waarom de doelstelling is gesteld en wat we ermee willen bereiken. Het komt over als politieke keuze terwijl buurlanden juist op aardgas overschakelen. 
	Het is mij nog onduidelijk waarom de doelstelling is gesteld en wat we ermee willen bereiken. Het komt over als politieke keuze terwijl buurlanden juist op aardgas overschakelen. 
	Het is mij nog onduidelijk waarom de doelstelling is gesteld en wat we ermee willen bereiken. Het komt over als politieke keuze terwijl buurlanden juist op aardgas overschakelen. 


	Het is niet rendabel binnen de tijd dat ik verwacht in dit appartment te wonen. 
	Het is niet rendabel binnen de tijd dat ik verwacht in dit appartment te wonen. 
	Het is niet rendabel binnen de tijd dat ik verwacht in dit appartment te wonen. 


	Het is niet rendabel en het kost mij meer geld 
	Het is niet rendabel en het kost mij meer geld 
	Het is niet rendabel en het kost mij meer geld 


	Het is nogal ingewikkeld bij een rijksmonument met een VVE 
	Het is nogal ingewikkeld bij een rijksmonument met een VVE 
	Het is nogal ingewikkeld bij een rijksmonument met een VVE 


	HEt is nogal ingewikkeld. De loodgieter gaf aan dat iedereen maar op warmte... kan overstappen. Kan het electriciteitsnet helemaal niet aan. Flink bedrag daarnaast. Enn ik kook elektrisch. De vragen hiervoor houden daar geen rekening mee 
	HEt is nogal ingewikkeld. De loodgieter gaf aan dat iedereen maar op warmte... kan overstappen. Kan het electriciteitsnet helemaal niet aan. Flink bedrag daarnaast. Enn ik kook elektrisch. De vragen hiervoor houden daar geen rekening mee 
	HEt is nogal ingewikkeld. De loodgieter gaf aan dat iedereen maar op warmte... kan overstappen. Kan het electriciteitsnet helemaal niet aan. Flink bedrag daarnaast. Enn ik kook elektrisch. De vragen hiervoor houden daar geen rekening mee 


	Het is onhaalbaar, onbetaalbaar, logistiek onmogelijk, kortom een krankzinnig plan, België gaat 4 gascentrale bouwen omdat er nog voor 5 eeuwen gas beschikbaar is. 
	Het is onhaalbaar, onbetaalbaar, logistiek onmogelijk, kortom een krankzinnig plan, België gaat 4 gascentrale bouwen omdat er nog voor 5 eeuwen gas beschikbaar is. 
	Het is onhaalbaar, onbetaalbaar, logistiek onmogelijk, kortom een krankzinnig plan, België gaat 4 gascentrale bouwen omdat er nog voor 5 eeuwen gas beschikbaar is. 


	Het is onrealistisch en milieu onvriendelijk om van het gas af te gaan. Gas is heel efficiënt om een huis te verwarmen. In Duitsland wordt het nu als een tussenoplossing gezien. Ik denk dat het te vroeg is om voor 2050 zonder gas te kunnen. 
	Het is onrealistisch en milieu onvriendelijk om van het gas af te gaan. Gas is heel efficiënt om een huis te verwarmen. In Duitsland wordt het nu als een tussenoplossing gezien. Ik denk dat het te vroeg is om voor 2050 zonder gas te kunnen. 
	Het is onrealistisch en milieu onvriendelijk om van het gas af te gaan. Gas is heel efficiënt om een huis te verwarmen. In Duitsland wordt het nu als een tussenoplossing gezien. Ik denk dat het te vroeg is om voor 2050 zonder gas te kunnen. 


	Het is op dit moment te duur om aardgasvrij te worden. Daarnaast heb ik twijfels bij het daadwerkelijke voordeel op het milieu van aardgasvrij worden, gezien de alternatieven en de manier waarop stroom geproduceerd wordt. 
	Het is op dit moment te duur om aardgasvrij te worden. Daarnaast heb ik twijfels bij het daadwerkelijke voordeel op het milieu van aardgasvrij worden, gezien de alternatieven en de manier waarop stroom geproduceerd wordt. 
	Het is op dit moment te duur om aardgasvrij te worden. Daarnaast heb ik twijfels bij het daadwerkelijke voordeel op het milieu van aardgasvrij worden, gezien de alternatieven en de manier waarop stroom geproduceerd wordt. 


	Het is te kostbaar en het verdient zich voorlopig nog niet terug. We hebben diverse maatregelen genomen om zo energiezuinig mogelijk te zijn maar om van het gas af te gaan is nu niet aan de orde 
	Het is te kostbaar en het verdient zich voorlopig nog niet terug. We hebben diverse maatregelen genomen om zo energiezuinig mogelijk te zijn maar om van het gas af te gaan is nu niet aan de orde 
	Het is te kostbaar en het verdient zich voorlopig nog niet terug. We hebben diverse maatregelen genomen om zo energiezuinig mogelijk te zijn maar om van het gas af te gaan is nu niet aan de orde 


	Het is technisch nog niet haalbaar om onze beeldbepalende woning uit ca. 1900 betaalbaar op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. 
	Het is technisch nog niet haalbaar om onze beeldbepalende woning uit ca. 1900 betaalbaar op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. 
	Het is technisch nog niet haalbaar om onze beeldbepalende woning uit ca. 1900 betaalbaar op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. 


	Het is voor mij nog onduidelijk wat de beste alternatieven zijn. 
	Het is voor mij nog onduidelijk wat de beste alternatieven zijn. 
	Het is voor mij nog onduidelijk wat de beste alternatieven zijn. 


	Het is zeer onduidelijk vanuit de overheid wat en wanneer er iets van  de burger verwacht wordt. Verde r zijn de subsidie regelingen niet helder. 
	Het is zeer onduidelijk vanuit de overheid wat en wanneer er iets van  de burger verwacht wordt. Verde r zijn de subsidie regelingen niet helder. 
	Het is zeer onduidelijk vanuit de overheid wat en wanneer er iets van  de burger verwacht wordt. Verde r zijn de subsidie regelingen niet helder. 


	Het juiste antwoord, ik wil niet van het gas af staar er NIET bij!!!!!!! 
	Het juiste antwoord, ik wil niet van het gas af staar er NIET bij!!!!!!! 
	Het juiste antwoord, ik wil niet van het gas af staar er NIET bij!!!!!!! 


	Het overgrote deel van evt. aanpassingen appartementencomplex/huis lopen via VvE 
	Het overgrote deel van evt. aanpassingen appartementencomplex/huis lopen via VvE 
	Het overgrote deel van evt. aanpassingen appartementencomplex/huis lopen via VvE 


	Het plaatsen van een warmtepomp kost veel ruimte, die er eigenlijk niet is in de huidige indeling van ons jaren 30 huis. De buitenunit van een luchtwarmtepomp levert ook nog eens geluidsoverlast op, zo dicht als onze huizen en tuinen op elkaar staan. Er moet een beter alternatief komen, wellicht een collectieve oplossing. 
	Het plaatsen van een warmtepomp kost veel ruimte, die er eigenlijk niet is in de huidige indeling van ons jaren 30 huis. De buitenunit van een luchtwarmtepomp levert ook nog eens geluidsoverlast op, zo dicht als onze huizen en tuinen op elkaar staan. Er moet een beter alternatief komen, wellicht een collectieve oplossing. 
	Het plaatsen van een warmtepomp kost veel ruimte, die er eigenlijk niet is in de huidige indeling van ons jaren 30 huis. De buitenunit van een luchtwarmtepomp levert ook nog eens geluidsoverlast op, zo dicht als onze huizen en tuinen op elkaar staan. Er moet een beter alternatief komen, wellicht een collectieve oplossing. 


	Het zou goed zijn om TU noord op aardwarmte net TU aan te sluiten 
	Het zou goed zijn om TU noord op aardwarmte net TU aan te sluiten 
	Het zou goed zijn om TU noord op aardwarmte net TU aan te sluiten 


	hier geen alternativ mogelijk, warmtepomp kan alleen op het dak en dit is te veel herrie. 
	hier geen alternativ mogelijk, warmtepomp kan alleen op het dak en dit is te veel herrie. 
	hier geen alternativ mogelijk, warmtepomp kan alleen op het dak en dit is te veel herrie. 


	hier is alles lastig. De gemeente geeft geen vergunning om zonnepanelen op ons dak te plaatsen (zichtbaar op 20 m2 openbaar grondgebied). Het huis is niet geschikt voor een warmtepomp. Wij zijn afhankelijk van bijv waterstof via de gasleiding, dus van externe besluiten 
	hier is alles lastig. De gemeente geeft geen vergunning om zonnepanelen op ons dak te plaatsen (zichtbaar op 20 m2 openbaar grondgebied). Het huis is niet geschikt voor een warmtepomp. Wij zijn afhankelijk van bijv waterstof via de gasleiding, dus van externe besluiten 
	hier is alles lastig. De gemeente geeft geen vergunning om zonnepanelen op ons dak te plaatsen (zichtbaar op 20 m2 openbaar grondgebied). Het huis is niet geschikt voor een warmtepomp. Wij zijn afhankelijk van bijv waterstof via de gasleiding, dus van externe besluiten 


	Hoge kosten niet eenvoudig terugverdienen en onzekerheid over plannen overheid 
	Hoge kosten niet eenvoudig terugverdienen en onzekerheid over plannen overheid 
	Hoge kosten niet eenvoudig terugverdienen en onzekerheid over plannen overheid 


	Huidige plannen zijn onzinnig. Ik wacht opmwaterstof of kernenergie 
	Huidige plannen zijn onzinnig. Ik wacht opmwaterstof of kernenergie 
	Huidige plannen zijn onzinnig. Ik wacht opmwaterstof of kernenergie 


	Huis is geisoleerd, dubbel glas en zonnepanelen. Aardgasvrij is waanzin ! 
	Huis is geisoleerd, dubbel glas en zonnepanelen. Aardgasvrij is waanzin ! 
	Huis is geisoleerd, dubbel glas en zonnepanelen. Aardgasvrij is waanzin ! 


	Huis is van cooperatie. Zij gaan er niets aan doen, desgevraagd 
	Huis is van cooperatie. Zij gaan er niets aan doen, desgevraagd 
	Huis is van cooperatie. Zij gaan er niets aan doen, desgevraagd 


	Huis is van de corporatie, dus ga ik niets doen. Huurder. 
	Huis is van de corporatie, dus ga ik niets doen. Huurder. 
	Huis is van de corporatie, dus ga ik niets doen. Huurder. 


	Huis uit 1918 steens muur altijd tocht 
	Huis uit 1918 steens muur altijd tocht 
	Huis uit 1918 steens muur altijd tocht 


	Huis van 1970 op dit moment niet geschikt voor warmtepomp, dak ongunstig voor zonnepanelen 
	Huis van 1970 op dit moment niet geschikt voor warmtepomp, dak ongunstig voor zonnepanelen 
	Huis van 1970 op dit moment niet geschikt voor warmtepomp, dak ongunstig voor zonnepanelen 


	huisbaas 
	huisbaas 
	huisbaas 


	Huurhuis dus ben afhankelijk van de wooncorporaties ,, wat zij gaan doen 
	Huurhuis dus ben afhankelijk van de wooncorporaties ,, wat zij gaan doen 
	Huurhuis dus ben afhankelijk van de wooncorporaties ,, wat zij gaan doen 


	huurhuis dus ik kan niets doen 
	huurhuis dus ik kan niets doen 
	huurhuis dus ik kan niets doen 


	Huurhuis, afhankelijk van de bouwvereniging 
	Huurhuis, afhankelijk van de bouwvereniging 
	Huurhuis, afhankelijk van de bouwvereniging 


	Huurhuis, dat maakt eea lastiger, maar ik draag graag bij aan een aardgasvrij Nederland. 
	Huurhuis, dat maakt eea lastiger, maar ik draag graag bij aan een aardgasvrij Nederland. 
	Huurhuis, dat maakt eea lastiger, maar ik draag graag bij aan een aardgasvrij Nederland. 


	Huurwonibg 
	Huurwonibg 
	Huurwonibg 


	Huurwoning 
	Huurwoning 
	Huurwoning 




	Huurwoning, dus niet alle keuzes zijn aan mij. Daarnaast is het duur en betaal ik al veel huur dus vind ik dat de woningcorporatie hier meer in moet betekenen. 
	Huurwoning, dus niet alle keuzes zijn aan mij. Daarnaast is het duur en betaal ik al veel huur dus vind ik dat de woningcorporatie hier meer in moet betekenen. 
	Huurwoning, dus niet alle keuzes zijn aan mij. Daarnaast is het duur en betaal ik al veel huur dus vind ik dat de woningcorporatie hier meer in moet betekenen. 
	Huurwoning, dus niet alle keuzes zijn aan mij. Daarnaast is het duur en betaal ik al veel huur dus vind ik dat de woningcorporatie hier meer in moet betekenen. 
	Huurwoning, dus niet alle keuzes zijn aan mij. Daarnaast is het duur en betaal ik al veel huur dus vind ik dat de woningcorporatie hier meer in moet betekenen. 


	I think a proper isolation of windows and warmth-bridges in old houses (actual energy label F) is of greater importance then reducing the amount of gas. So I give this the priority 
	I think a proper isolation of windows and warmth-bridges in old houses (actual energy label F) is of greater importance then reducing the amount of gas. So I give this the priority 
	I think a proper isolation of windows and warmth-bridges in old houses (actual energy label F) is of greater importance then reducing the amount of gas. So I give this the priority 


	ik ben afhankelijk van de VvE 
	ik ben afhankelijk van de VvE 
	ik ben afhankelijk van de VvE 


	Ik ben afhankelijk van de woningbouw(Vestia) kan zelf niets doen. Wil graag dat het aardgasnet geschikt gemaakt wordt voor waterstof 
	Ik ben afhankelijk van de woningbouw(Vestia) kan zelf niets doen. Wil graag dat het aardgasnet geschikt gemaakt wordt voor waterstof 
	Ik ben afhankelijk van de woningbouw(Vestia) kan zelf niets doen. Wil graag dat het aardgasnet geschikt gemaakt wordt voor waterstof 


	Ik ben afhankelijk van de woningbouwvereniging 
	Ik ben afhankelijk van de woningbouwvereniging 
	Ik ben afhankelijk van de woningbouwvereniging 


	Ik ben afhankelijk van een cooperatie 
	Ik ben afhankelijk van een cooperatie 
	Ik ben afhankelijk van een cooperatie 


	ik ben afhankelijk vd woningbouw vereniging 
	ik ben afhankelijk vd woningbouw vereniging 
	ik ben afhankelijk vd woningbouw vereniging 


	ik ben deelnemer aan het Burgerplatform Energiestransitie 
	ik ben deelnemer aan het Burgerplatform Energiestransitie 
	ik ben deelnemer aan het Burgerplatform Energiestransitie 


	Ik ben er tegen om van het gas af te gaan 
	Ik ben er tegen om van het gas af te gaan 
	Ik ben er tegen om van het gas af te gaan 


	Ik ben er voor mijn werk mee bezig, dus ik ken de opties, voor- en nadelen. 
	Ik ben er voor mijn werk mee bezig, dus ik ken de opties, voor- en nadelen. 
	Ik ben er voor mijn werk mee bezig, dus ik ken de opties, voor- en nadelen. 


	Ik ben goed op de hoogte van de technische mogelijkheden en ontwikkelingen en zie de huidige onwikkeling (gasnet weg) met lede ogen aan. 
	Ik ben goed op de hoogte van de technische mogelijkheden en ontwikkelingen en zie de huidige onwikkeling (gasnet weg) met lede ogen aan. 
	Ik ben goed op de hoogte van de technische mogelijkheden en ontwikkelingen en zie de huidige onwikkeling (gasnet weg) met lede ogen aan. 


	ik ben het oneens met aardgasvrij (wacht op waterstof) en woon bovendien in een oude wijk waar vorige maand de gasleidingen vernieuwd zijn!!! 
	ik ben het oneens met aardgasvrij (wacht op waterstof) en woon bovendien in een oude wijk waar vorige maand de gasleidingen vernieuwd zijn!!! 
	ik ben het oneens met aardgasvrij (wacht op waterstof) en woon bovendien in een oude wijk waar vorige maand de gasleidingen vernieuwd zijn!!! 


	Ik ben huurder 
	Ik ben huurder 
	Ik ben huurder 


	Ik ben lid van een VVE als appartementseigenaar 
	Ik ben lid van een VVE als appartementseigenaar 
	Ik ben lid van een VVE als appartementseigenaar 


	Ik ben nog niet overtuigd dat (aard)gasloos de beste oplossing is voor mijn huis uit 1932 
	Ik ben nog niet overtuigd dat (aard)gasloos de beste oplossing is voor mijn huis uit 1932 
	Ik ben nog niet overtuigd dat (aard)gasloos de beste oplossing is voor mijn huis uit 1932 


	Ik ben op de hoogte van de voornemens van gemeenten en wil ook wel wat gaan doen, maar moet nog een plan maken. Ik woon in een jaren '30 huis en wil ook de afweging maken of het financieel nog interessant is alle investeringen te doen. Versus een nieuwbouwappartement dat al energieneutraal en aardgasvrij is ... (maar ook niet te betalen). 
	Ik ben op de hoogte van de voornemens van gemeenten en wil ook wel wat gaan doen, maar moet nog een plan maken. Ik woon in een jaren '30 huis en wil ook de afweging maken of het financieel nog interessant is alle investeringen te doen. Versus een nieuwbouwappartement dat al energieneutraal en aardgasvrij is ... (maar ook niet te betalen). 
	Ik ben op de hoogte van de voornemens van gemeenten en wil ook wel wat gaan doen, maar moet nog een plan maken. Ik woon in een jaren '30 huis en wil ook de afweging maken of het financieel nog interessant is alle investeringen te doen. Versus een nieuwbouwappartement dat al energieneutraal en aardgasvrij is ... (maar ook niet te betalen). 


	Ik ben pas van plan maatregelen te nemen als er op grote schaal kernenergie of waterstof energie komt 
	Ik ben pas van plan maatregelen te nemen als er op grote schaal kernenergie of waterstof energie komt 
	Ik ben pas van plan maatregelen te nemen als er op grote schaal kernenergie of waterstof energie komt 


	Ik ben van plan een warmtepomp te plaatsen maar moet hiervoor eerst ruimte maken en sparen. 
	Ik ben van plan een warmtepomp te plaatsen maar moet hiervoor eerst ruimte maken en sparen. 
	Ik ben van plan een warmtepomp te plaatsen maar moet hiervoor eerst ruimte maken en sparen. 


	Ik ben voor vervanging van aardgas door waterstof 
	Ik ben voor vervanging van aardgas door waterstof 
	Ik ben voor vervanging van aardgas door waterstof 


	Ik besef dat er iets moet gebeuren en dat ik zelf stappen moet zetten, maar ik weet niet hoe en wat. Ik wil aan de hand genomen worden (letterlijk) door de gemeente: dit is het plan in uw wijk en daarvoor is dit en dat nodig gezien uw woning en de mogelijkheden, en wij gaan dat voor u regelen. Ik heb nu het gevoel dat ik in het diepe word gegooid: ik moet het allemaal zelf uitzoeken: wat het beste is in mijn situatie en wie ik daarvoor moet inschakelen. Ik heb er geen verstand van en ben bang dat ik overgel
	Ik besef dat er iets moet gebeuren en dat ik zelf stappen moet zetten, maar ik weet niet hoe en wat. Ik wil aan de hand genomen worden (letterlijk) door de gemeente: dit is het plan in uw wijk en daarvoor is dit en dat nodig gezien uw woning en de mogelijkheden, en wij gaan dat voor u regelen. Ik heb nu het gevoel dat ik in het diepe word gegooid: ik moet het allemaal zelf uitzoeken: wat het beste is in mijn situatie en wie ik daarvoor moet inschakelen. Ik heb er geen verstand van en ben bang dat ik overgel
	Ik besef dat er iets moet gebeuren en dat ik zelf stappen moet zetten, maar ik weet niet hoe en wat. Ik wil aan de hand genomen worden (letterlijk) door de gemeente: dit is het plan in uw wijk en daarvoor is dit en dat nodig gezien uw woning en de mogelijkheden, en wij gaan dat voor u regelen. Ik heb nu het gevoel dat ik in het diepe word gegooid: ik moet het allemaal zelf uitzoeken: wat het beste is in mijn situatie en wie ik daarvoor moet inschakelen. Ik heb er geen verstand van en ben bang dat ik overgel


	ik blij gaarne bij aardgas 
	ik blij gaarne bij aardgas 
	ik blij gaarne bij aardgas 


	Ik denk aardgas en cv ketels één van de meest efficiënte methodes is om huizen te verwarmen. Warmtepompen zullen in de praktijk meer co2 uitstoten omdat de duurzame stroom niet beschikbaar is als het koud is (donker, weinig wind). Dan blijft centraal gas stoken om stroom op te wekken minder efficiënt dan een cv ketel... 
	Ik denk aardgas en cv ketels één van de meest efficiënte methodes is om huizen te verwarmen. Warmtepompen zullen in de praktijk meer co2 uitstoten omdat de duurzame stroom niet beschikbaar is als het koud is (donker, weinig wind). Dan blijft centraal gas stoken om stroom op te wekken minder efficiënt dan een cv ketel... 
	Ik denk aardgas en cv ketels één van de meest efficiënte methodes is om huizen te verwarmen. Warmtepompen zullen in de praktijk meer co2 uitstoten omdat de duurzame stroom niet beschikbaar is als het koud is (donker, weinig wind). Dan blijft centraal gas stoken om stroom op te wekken minder efficiënt dan een cv ketel... 


	Ik denk dat aardgas voorlopig vanuit CO2 besparingsoogpunt in combibatie met betaalbaarheid het beste scoort van alle mogelije warmte voorzieningen. Ik denk dat in de verdere toekomst, tussen 2030 en 2050 er door de opwek van groen gas, synthetisch aardgas of waterstof, er varianten komen die ook betaalbaar zijn en beter scoren op CO2. Ik wil graag dat Delft wacht tot er betere betaalbare varianten beschikbaar zijn. Warmtenetten op basis van geothermie of restwarmte zijn zonder subsidie veel duurder dan op 
	Ik denk dat aardgas voorlopig vanuit CO2 besparingsoogpunt in combibatie met betaalbaarheid het beste scoort van alle mogelije warmte voorzieningen. Ik denk dat in de verdere toekomst, tussen 2030 en 2050 er door de opwek van groen gas, synthetisch aardgas of waterstof, er varianten komen die ook betaalbaar zijn en beter scoren op CO2. Ik wil graag dat Delft wacht tot er betere betaalbare varianten beschikbaar zijn. Warmtenetten op basis van geothermie of restwarmte zijn zonder subsidie veel duurder dan op 
	Ik denk dat aardgas voorlopig vanuit CO2 besparingsoogpunt in combibatie met betaalbaarheid het beste scoort van alle mogelije warmte voorzieningen. Ik denk dat in de verdere toekomst, tussen 2030 en 2050 er door de opwek van groen gas, synthetisch aardgas of waterstof, er varianten komen die ook betaalbaar zijn en beter scoren op CO2. Ik wil graag dat Delft wacht tot er betere betaalbare varianten beschikbaar zijn. Warmtenetten op basis van geothermie of restwarmte zijn zonder subsidie veel duurder dan op 


	Ik denk dat het verstandig is dat dit zoveel mogelijk gezamenlijk per wijk of straat onder regie van de gemeente wordt aan gepakt en ga er ook vanuit dat dit gebeurt. Daar wacht ik op. 
	Ik denk dat het verstandig is dat dit zoveel mogelijk gezamenlijk per wijk of straat onder regie van de gemeente wordt aan gepakt en ga er ook vanuit dat dit gebeurt. Daar wacht ik op. 
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	Ik ga ook niets doen omdat ik het aardgas een schone grondstof vind. Daarnaast betalen we mee aan de pijpleidingen vanuit Rusland voor aardgas. Ik vind dat we door aardgasvrij plannen teveel elektriciteit gaan gebruiken. Ja en wat voor milieugevolgen heeft dat weer. 
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	Ik ga verhuizen 
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	Ik ga verhuizen naar Rijswijk 
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	Ik ga zelf niets doen. De kosten zijn te hoog, zeker bovenop de hoge gemeentelijke kosten in Delft. 
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	Ik gebruik al heel weinig gas. Alle andere methodes zijn kostbaar en moeilijk in te passen in een appartement. 
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	Ik gebruik erg weinig energie Voor mij is het totaal niet rendabel 
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	Ik geloof eventueel in aardgasvrij, maar niet in gasvrij. Ik wil eerst de waterstofgasproduktie afwachten. Of elektrisch verwarmen met atoomcentrales. 
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	Ik heb als VvE-bestuurslid de 3 voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente Delft over een eventueel aan te leggen warmtenet bijgewoond. Daarnaast 2 bijeenkomsten van het VvE-platform Voorhof-Buitenhof over deze zaak bijgewoond. Afgezien van de onmogelijkheid om het appartementengebouw aan te sluiten op een eventueel warmtenet zullen de kosten om het gebouw effectief te isoleren tot A-label ("oude" label) zeer hoog zijn ("miljoenen"). Zonder effectieve subsidies zal verdere uitgebreide isolatie niet van de g
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	Ik heb een huurhuis dus de bouwvereniging zal actie moeten kndwrnemen 
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	Ik heb een huurwoning 
	Ik heb een huurwoning 
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	Ik heb een huurwoning, niet echt mijn beslissing. Maar zonder behoorlijk alternatief is het ook wat zinloos, "aardgasvrij" betekent gewoon meer gasgestookte centrales op dit moment. 
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	Ik heb een meer dan 100 jaar oud huis dat niet goed (of heel duur) te isoleren is. Dus van het gas af ziet er voormij vooral heel kostbaar uit en dat kan ik niet betalen. 
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	Ik heb een monumentaal pand. Voor bijvoorbeeld overschakelen naar een warmtepomp zijn isolatiemaatregelen nodig die niet zijn toegestaan en/of slecht zijn voor de constructie. Doordat mijn huis op een centraal en beeldbepalend punt staat zijn zonnepanelen ook niet toegestaan. Het is dus wachten op aanpassing van de regels en/of de mogelijkheid om bijvoorbeeld op een waterstofnet aangesloten te worden. 
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	Ik heb een sociale huurwoning, dus de aanpassingen zullen vanuit Vestia moeten komen en dat zie ik niet snel gebeuren. Zou graag betere isolatie hebben en minder stoken. 
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	Ik heb er wel eens overnagedacht maar ik huur dus kan zelf niets aanpassen 
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	Ik heb geen beslissingsbevoegdheid over de energiebron van onze blokverwarming. Dat ik kook op gas vind ik verwaarloosbaar. 
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	Ik heb geen idee hoe de huiseigenaar hierover denkt ! 
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	Ik heb gekeken naar de mogelijkheid en de voordelen van een warmtepomp en orienteer me op electrisch gaan koken. 
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	ik heb gekeken wat het kost als ik mijn hr-cvketel vervang voor een warmtepomp installatie, die kosten zijn gigantisch ook omdat je dan de radiatoren moet vervangen. bovendien is het waarschijnlijk aantrekkelijker om voor mijn appartementencomplex dit groot aan te pakken via de vve. maar verder dan kijken en wat van gedachten wisselen is het nog niet gekomen 
	ik heb gekeken wat het kost als ik mijn hr-cvketel vervang voor een warmtepomp installatie, die kosten zijn gigantisch ook omdat je dan de radiatoren moet vervangen. bovendien is het waarschijnlijk aantrekkelijker om voor mijn appartementencomplex dit groot aan te pakken via de vve. maar verder dan kijken en wat van gedachten wisselen is het nog niet gekomen 
	ik heb gekeken wat het kost als ik mijn hr-cvketel vervang voor een warmtepomp installatie, die kosten zijn gigantisch ook omdat je dan de radiatoren moet vervangen. bovendien is het waarschijnlijk aantrekkelijker om voor mijn appartementencomplex dit groot aan te pakken via de vve. maar verder dan kijken en wat van gedachten wisselen is het nog niet gekomen 


	ik heb heb huurwoning dus niet veel te vertellen 
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	Ik heb me er in verdiept en dit is de komende 10 jaar niet realistisch, dus doe ik nu niets. 
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	Ik heb me er in verdiept, en besloten dat het voor mijn huis uit 1900 een zeer dure grap gaat worden die ik qua investering er niet uit ga halen, dus ik begin er niet aan 
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	Ik heb me er zeker in verdiept en vanwege de beperkingen in de mogelijkheden alleen gedaan wat kan/realistisch is 
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	Ik heb me er zeker in verdiept en zie geen mogelijkheden gezien de leeftijd van mijn woning. Verder heb ik moeite met de beslissing, aangezien ik in de ons omliggende (ten opzichte van Nederland vooruitlopende) landen aardgas juist als beter voor het milieu wordt aangemerkt. Enige tijd geleden, nog redelijk recent, heb ik mee gedaan aan de energiebattle waar ook juist werd geadviseerd meer met gas en minder met elektriciteit te doen. Ik vind dat als deze keuze daadwerkelijk wordt doorgezet er van de inwoner
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	Ik heb me erg verdiept in mijn huis aardgas vrij te maken alleen wil mijn verhuurder niks doen. 
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	Ik heb me erin verdiept maar ben afhankelijk van de woningbouw vereniging en mijn wijk is voorlopig nog niet aan de beurt 
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	Ik heb me verdiept maar niets gedaan omdat ik niet tevreden ben over de resultaten die we zouden gaan halen. Dus het woordje "nog" moet wat mij betreft uit het antwoord om het op mij van toepassing te laten zijn 
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	Ik heb met diverse aanbieders van bv warmtepompen of electrische cv-installaties (ook in Duitsland dat voorop loopt) gesproken en die raden alles om technische redenen af. 
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	Ik heb mij al georienteerd, maar wil beslist geen lawaaierige waterpomp. Stadsverwarming zou ik prima vinden. 
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	Ik heb mij er goed in verdiept. Maar ik sta niet achter het beleid van aardgas vrij, de alternatieven zijn op dit moment niet duurzamer. Geld en inzet kan naar mijn mening op andere plaatsen beter ingezet worden qua milieu en co2 voordelen. 
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	Ik heb mijn huis naar level C opgekrikt, goed voor een huis uit 1931. Ik ben n afwachtende op de methode voor mijn wijk om over te kunnen gaan op aardgasvrij, daar dit individueel niet uit te voeren is. 
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	Ik heb nu het geld niet om in mijn huis te investeren. 
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	Ik heb plannen om binnen 1 of 2 jaar te verhuizen dus dat maakt het lastiger. 
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	ik hoor constant tegenstrijdige berichten dus ik weet niet wat te doen 
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	ik hou niet van koffiedik kijken 
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	Ik huur bij Vestia. Ons huis is te slecht geisoleerd om aardgasvrij te worden. Vestia heeft geen plannen dit te verbeteren. 
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	Ik huur en heb daarom geen mogelijkheden om bijvoorbeeld gas uit de woning te halen 
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	Ik kan financieel niet zoveel investeren 
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	Ik kan niet zomaar andere apparaten kopen, dat wordt wel verwacht van het rijk, maar is niet realistisch met een Wajong inkomen!!! 
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	Ik lees mij in 
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	Ik mis nog het realisme dat oudere woningen er niet op ontworpen zijn om aardgasvrij te kunnen leven. Ik vind het dan ook niet proportioneel om van die bewoners een investering te vragen. De maatregelen van overheid(incl gemeenten) is nu te vaak zo dat die wel doelstellingen heeft, maar de kosten en risico's voor grootste deel( zo niet volledig) afwentelt op de individuele huisbezitter. 
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	Ik mis voor mij,(alleenstaand) het aan de orde zijn, de aanspraak daarover, omdat ik niet goed weet waar te beginnen. Ook woon ik in de binnenstad en behoort het huis tot beschermd stadsgezicht, daardoor vrees ik de financiële kost. 
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	Ik moest een nieuw gasfornuis aanschaffen. Bij de woningcorporatie gevraagd naar mogelijkheden voor elektrisch koken o.i.d.. Domweg antwoord nee alleen voor eigen kosten. Ik woon in een sociale huurwoning, dat is voor mij totaal geen optie. 
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	Ik streef naar zero energiegebruik zonder aardgas, heb energie uit windmolens en gekompenseerd biomassa maar het is voorlopig te kostbaar om helemaal aardgasvrij te zijn. 
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	Ik twijfel ernstig aan de aardgasvrij doelstellingen als dat betekent overschakelen naar electriciteit. Elektriciteit wordt opgewekt door aardgas, door pelletverbranding en nog erger, door Duitse bruinkool. Alternatief gebruik van het gasnet voor waterstof wordt nog niet serieus genomen. Huizen uit 1970 aardgasvrij maken is onverantwoord duur. Daarvoor geldt m.i. maximaal isoleren en als er zinvolle en betaalbare alternatieven zijn pas van de schoonste fossiele brandstof afstappen. 
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	Ik woon in een huis van bouwjaar 1915. Mijn winst behaal ik met isolatie en het voorzichtig van gas af gaan via een nieuwe keuken. Maar dat zijn dingen waar ik niet zomaar even geld voor heb liggen. Ik denk dat er veel winst te behalen valt bij slimme oplossingen, maar de manier waarom er nu gedacht wordt is fundamenteel fout. Nul op de meter is vooral veel gebruik van zon in de zomer en toch stoken in de winter. Ikzelf kan kleine stapjes maken, maar gezien mijn investeringsbudget wordt neutraal nooit haalb
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	Ik woon in een klein huis en ben niet vermogend, het is gewoonweg te duur. Warmtepompen maken teveel geluid voor het type woning waar ik nu woon, zeker 3 huizen verderop zou je dat ding nog horen dreunen. 
	Ik woon in een klein huis en ben niet vermogend, het is gewoonweg te duur. Warmtepompen maken teveel geluid voor het type woning waar ik nu woon, zeker 3 huizen verderop zou je dat ding nog horen dreunen. 
	Ik woon in een klein huis en ben niet vermogend, het is gewoonweg te duur. Warmtepompen maken teveel geluid voor het type woning waar ik nu woon, zeker 3 huizen verderop zou je dat ding nog horen dreunen. 


	Ik woon in een nieuwbouw appartement (2006). Ik zou graag een warmtepomp plaatsen, mits betaalbaar. 
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	Ik woon in een ouder pand in de binnenstad. Aanpassingen zijn moeilijk, praktisch niet haalbaar of kostbaar. Ik wacht op mogelijkheden om dit gezamenlijk en met (financiële) strun van de gemeente of rijksoverheid te doen. 
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	Ik zie dit nog niet als realistisch 
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	Ik zie door de bomen het bos niet. Lijkt mij onbegonnen werk in oude tussenwoning 
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	Ik zie liever een andere oplossing, bijvoorbeeld waterstof of import van gas. En onze ketel en keuken zijn vrij recent. 
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	Ik zie nog geen realistische optie 
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	Ik zie nog niet hoe ik mijn woning uit de jaren 20 vabn de vorige eeuw met elektriciteit betaalbaar kan verwarmen. Hoe zit het met verwarming via de restwarmte van het Rijnmondgebied waar ooit sprake van was? 
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	ik zie toekomst in omschakelen naar waterstofgas 
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	Ik zie warmtepompen voorlopig zolang de stroom niet  groen is al verplaatsing van het probleem 
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	Ik zit als student in een huurhuis in een flat van een woningcorporatie. Mijn budget en ruimte om dingen te ondernemen zijn vrij klein 
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	Ik zou graag aardgasvrij gaan maar ik kan de CV niet vervangen (woningcorporatie) en ik heb niet het geld om de investering van een kookplaat te maken. 
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	Ik zou graag aardgasvrij willen wonen maar vind het moeilijk om erachter te komen hoe ik dit aan kan pakken 
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	Ik zou niet weten hoe ik ons huis uit 1900 aardgasvrij moet maken. Beperkte ruimte, oud gebouw, geen ruimte voor warmtepomp, etc 
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	In 2050 zijn wij niet meer in leven, en ik zie de alternatieve verwarming geheel niet zitten alleen al in de binnenstad zal de gehele infrastructuur op de schop moet, net als elektrische auto,s de productie alleen al van de accu,s en de benodigde elektriciteits cetrale,s is meer milieu vevuilend dan de huidige hoeveelheid co2 uitstoot die niet door de benzine auto,s wordt veroorzaakt maar door de chemische en petro industrie.industrie 
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	In Duitsland wordt aardgas juist gebruikt als tussenoplossing naar een duurzame toekomst. We moeten niet te snel van het gas af willen. 
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	inductie koken is gemakkelijke stap. warmtepomp e.d. ruimtebeslag lastig en prijstechnisch een te grote stap 
	inductie koken is gemakkelijke stap. warmtepomp e.d. ruimtebeslag lastig en prijstechnisch een te grote stap 
	inductie koken is gemakkelijke stap. warmtepomp e.d. ruimtebeslag lastig en prijstechnisch een te grote stap 


	info verzamelt 
	info verzamelt 
	info verzamelt 
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	investering waar geen geld voor is op dit moment. Verhuizen is goedkoper wss. 
	investering waar geen geld voor is op dit moment. Verhuizen is goedkoper wss. 


	Is aan de verhuurder Vestia 
	Is aan de verhuurder Vestia 
	Is aan de verhuurder Vestia 
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	Jaren 30 woningen aardgasvrij maken is onrealistisch 
	Jaren 30 woningen aardgasvrij maken is onrealistisch 


	Kan ook niets doen, huurwoning van Vidomes 
	Kan ook niets doen, huurwoning van Vidomes 
	Kan ook niets doen, huurwoning van Vidomes 
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	Leuk speeltje voor linkse partijen in het kabinet maar als u een globe pakt probeer dan Nederland eens te vinden. 
	Leuk speeltje voor linkse partijen in het kabinet maar als u een globe pakt probeer dan Nederland eens te vinden. 


	Ligt in handen van het VvE bestuur. 
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	Lijkt me zeer lastig om in de flat iets te realiseren 
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	met een jaren '10 woning is het niet realistisch om dusdanig te isloren dat gasloos verwarmen technisch en financieel binnen het redelijke haalbaar is. Hierdoor nog geen actie ondernomen. 
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	Met een relatief tijdelijk huurhuis kan je niet zoveel. Sowieso denk ik dat beginnen met omschakelen van de collectieve verwarming van flatgebouwen, bedrijfsgebouwen het beste is + het nodige isoleren natuurlijk. 
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	Met mijn energieverbruik wordt het terugverdienen van deze investeringen een hele lange termijn, dus zolang er geen goedkopere alternatieven zijn vind ik het prima zo. 
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	met mijn gas verbruik van nog geen 250 m3 per jaar is niet veel te doen (goede isolatie en warme buren); het hele complex  van warmtepompen is niet wat het eerste te binnen schiet, stadsverwarming is ook niet optimaal 
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	Mijn appartement is 11 jaar oud dus volgens mij goed geïsoleerd zou wel zonnepanelen op gevel en dak willen 
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	N.v.t. 
	N.v.t. 
	N.v.t. 


	Nederland loopt uit de Europese pas. Aardgas wordt in bv Duitsland gezien als milieuvriendelijke energie bron. Het aardgas hoeft niet uit Groningen te komen! 
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	Net een zuinige HR ketel geïnstalleerd dus die gaat nog wel 15 jaar mee! 
	Net een zuinige HR ketel geïnstalleerd dus die gaat nog wel 15 jaar mee! 


	Net zonnepanelen geplaatst. 
	Net zonnepanelen geplaatst. 
	Net zonnepanelen geplaatst. 


	Niet echt. 
	Niet echt. 
	Niet echt. 
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	Niet realistisch om van aardgas af te gaan 
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	Nieuwe woningen aardgasvrij maken is prima. Voor bestaande woningen is de ingreep te kostbaar en levert het weinig op. Waar nodig alleen bestaande woningen verduurzamen dmv isolatie en zonnepanelen. 
	Nieuwe woningen aardgasvrij maken is prima. Voor bestaande woningen is de ingreep te kostbaar en levert het weinig op. Waar nodig alleen bestaande woningen verduurzamen dmv isolatie en zonnepanelen. 
	Nieuwe woningen aardgasvrij maken is prima. Voor bestaande woningen is de ingreep te kostbaar en levert het weinig op. Waar nodig alleen bestaande woningen verduurzamen dmv isolatie en zonnepanelen. 


	Nog niet alle maatregelen zijn bewezen beter of goedkoper! Ik wacht liever innovaties ipv voorop te lopen 
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	Noodzaak is er nog niet. Lage energiekosten 
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	Nu aardgasvrij maken op individuele schaal is niet zinvol. Betekent hoger electriciteitsverbruik dat toch weer fossiel wordt opgewekt 
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	Nu geforceerd aardgasvrij is een dure, en ook nog niet eens een duurzame oplossing. Ondoordachte oplossingen zijn net zo slecht voor het milieu (dus niet alleen het klimaat) als het ontkennen van het probleem. Zie het bio massa debacle. Verspilling van geld is indirect ook verspilling en dus slecht voor het milieu. 
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	Omdat dit financieel niet haalbaar is voor mij 
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	Omdat het een rijksmonument is, is er maar weinig mogelijk, het is niet optimaal te isoleren 
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	Omdat ik in een huurhuis woon is het lastig om maatregelen te nemen omdat ik afhankelijk ben van de verhuurder. Daarnaast lonen maatregelen minder omdat ik van plan ben binnen een jaar te verhuizen. 
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	Onderzoek naar maatregelen isoleren VVE-gebouw loopt 
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	onlangs voor veel geld heteluchtinstallatie icm warm water laten installeren, warmtepomp echt veel te duur. Houtskeletbouwhuis. 
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	onlangs voor veel geld heteluchtinstallatie icm warm water laten installeren, warmtepomp echt veel te duur. Houtskeletbouwhuis. 


	onrealistisch, elektriciteit komt ook voor t overgrote deel uit aardgas 
	onrealistisch, elektriciteit komt ook voor t overgrote deel uit aardgas 
	onrealistisch, elektriciteit komt ook voor t overgrote deel uit aardgas 


	Ons appartement is nieuw 2009. veel mogelijkheden zijn er niet. De gemeente moet eens met beide benen op de grond gaan staan. 
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	Ons huis is uit 1929 en erg moeilijk aardgasvrij te maken. Voorlopig wachten we de ontwikkeling van de techniek af. 
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	Ons huis is uit 2005 en heeft energielabel A (goede isolatie, drie-dubbel glas). Wij verbruiken weinig gas (ca 800m3/jaar) en wij trachten dit nog verder te reduceren. wij kopen groene stroom en groen gecompenseert gas in. Wij maken verdere maatregelen ook afhankelijk wat in de wijk gebeurt,  de kosten van warmtepompen en verdere ontwikkeling van alternativen. Het streven is wel om op termijn CO2 neutraal te worden 
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	Onvoldoende specifieke informatie van zowel de VvE als de lokale overheid 
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	Onze voorkeur gaat uit naar waterstof in plaats van aardgas door dezelfde leiding. 
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	Onzin dat Nederland aardgasvrij moet worden. Andere landen gaan net over op aardgas. Electrisch is veel te duur. 
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	Oog geen warmtepompen. 
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	Op dit moment is het totaal niet rendabel om over te gaan naar aardgasvrij. 
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	Op dit moment is ons aardgas verbruik erg laag, verder maken warmte pompen op basis van lucht erg lawaaierig. 
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	op landelijk niveau is het nog neit mogelijk om van aardgas af te komen omdat het alternatief in de piekuren met slecht weer niet voldoende zijn. dan kun je beter kiezen voor slim overgaan dan snel overgaan naar alternatieven. 
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	Op mijn leeftijd hoef ik niet zo ver vooruit te kijken. Ik voor nu zoveel mogelijk gedaan 
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	Op moment dat wij de Gas wilden laten afsluiten bleek dat je toch voor de vastekosten moet blijven betalen. Op dat moment was het ook tijd om de ketel te vervangen. uiteindelijk toch maar een andere ketel aangeschaft. Je gaat toch niet voor een loze leiding betalen? 
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	Op zoek naar andere woning 
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	oriëntatie op nut en waarde warmtepomp icm meer zonnepanelen 
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	Oude huizen zijn minder geschikt voor warmtepompen, ik hoop dat we in Delft goed nadenken over realistische slimme betaalbare alternatieven. 
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	Oude huurflat, mogelijkheden zijn zeer beperkt 
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	Oude woning (1923) aardgasvrij is vrijwel onmogelijk, gemeente wil zelfs wettelijk verplichte geluidisolatie niet uitvoeren 
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	Over gedacht elektrisch te gaan koken, maar de ruimte in de keuken is niet groot genoeg. Dus een nieuw gasstel aangeschaft. 
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	Overgang aardgas > elektriciteit vind ik niet realistisch. Brengt nadelen, beschikbare techniek is niet gereed. 
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	Overstappen naar koken op inductie. 
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	Pas een nieuwe CV ketel gekocht die op aardgas werkt. Daarnaast twijfel ik sterk aan haalbaarheid van aardgasvrij maken van Nederland. 
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	Plan is om naar een nieuwbouw aadgasvrije woning te verhuizen 
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	proberen met de buren plannen op te pakken 
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	proberen met VVE tot een gezamenlijke aanpak te komen 
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	Reduceer nu het gasverbruik zoveel mogelijk. Huidige installatie voldoet nog. 
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	Situatie van een complex met VvE is niet vergelijkbaar met een grondgebonden eigen woning. Voor een VvE zijn er langetermijninvesteringen gedaan die niet zomaar gedesinvesteerd kunnen worden. Hele aardgasvrij bij bestaande bouw in niet realistisch op dit moment. 
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	Staan nog andere werkzaamheden eerder op te planning, niet genoeg geld voor alles ineens. 
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	Staan nog andere werkzaamheden eerder op te planning, niet genoeg geld voor alles ineens. 


	Stoken gebeurt centraal dus weinig invloed 
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	taak voor woningbouw coop vestia. ik vind het niet realistisch omdat windenergie en zonnepanelen niet functioneren als er veel energie nodig is (winter, savonds), batterijen te duur, capaciteit van energienet veel te klein. 
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	Te duur om over te stappen 
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	Te hoog in de bol van de gemeente Zeker nu in corona tijd Zet voorlopig in de ijskast hoogmoed waanzin, van ons college 
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	Te ingewikkeld bij een heel oud grachtenhuis in het centrum 
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	Tenzij mijn aardgas aansluiting waterstof gaat leveren in de toekomst, of ik elektrisch ga verwarmen, zou het lastig kunnen worden om een oud monumentaal huis helemaal van het gas af te krijgen. 
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	Teveel aanpassing nodig 
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	Tot nu toe weerhouden de veel hogere kosten van elektrisch verwarmen mij om over te stappen 
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	Totale onzin om van het gas af te gaan. landen om ons heen gaan juist over op gas. Schoonste fossiele brandstof. 
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	Vanuit VVe eerst andere onderhoudsprioriteiten 
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	Vanwege de grote investeringen wil ik snel weten of Delft en/of rijksoverheid duidelijkheid en financiële ondersteuning bieden 
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	Verbruik al weinig energie vergeleken met anderen in mijn wijk 
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	Verdiept is een groot woord, ik volg de discussie en wacht de ontwikkelingen af. 
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	Verhuis binnenkort naar nieuwbouw 
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	Verminderen van bijna niets tot 0 zal geen probleem zijn 
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	Via de media al een paar keer gehoord dat het verstandiger is te wachten tot de gemeente (per wijk? ) met een initiatief komt. Daar wacht ik op. 
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	Via VVE bezig met zonnepanelen en airco cq warmte 
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	Vind dat gemeente met alternatief moet komen voor gas (bijvoorbeeld stadsverwarming) 
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	Vind het een slecht plan 
	Vind het een slecht plan 
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	Vind het helemaal niets omdat het extra geld gaat kosten en dat hebben wij niet 
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	vind het volslagen onzin, kost handen vol geld en je schiet er weinig mee op 
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	vindt het een rare maatregel 
	vindt het een rare maatregel 
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	vloeriisolatie en zonnepanelen zijn niet mogelijk, spouwmuren zijn er niet. Feitelijk kan ik dus niets meer doen. Nu overstappen op een warmtepomp is voorbarig, ik kan beter wijkgebonden maatregelen afwachten. 
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	Volg de discussie en maatregelen wel,maar m ijn kleinkinderen zullen hopelijk de vruchten hiervan plukken 
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	Volledig (aard)gasvrij is opeens een dogma geworden wegens problemen in Groningen. Met het bestaande gasnet is elektrolytisch geproduceerd waterstof gemengd met (geïmporteerd) aardgas waarschijnlijk een veel praktischer oplossing voor probelemen in Groningen. 
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	Voor de gemeenschappelijke voorzieningen kan ik dat niet alleen beslissen. Anders gaan koken dan op gas is wel een overweging. 
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	Voor koken met inductie is een extra groep nodig. Ik heb de woningbouw gevraagd of zijdat willen instaleren. Dat doen zij niet en komt voor eigen rekening 
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	Voor mijn huis uit 1780 is dit ongelofelijk duur, niet realistisch om te doen.  Leuk plan voor moderne huizen, maar niet voor ons.  Helaas zitten we wel met de hogere tarieven.  slecht beleid 
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	Voor mijn is niet nodig, heb hele lage energie kosten. 
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	Voor mijn jaren 30 woning zou het te kostbaar worden en te ingrijpend zijn. Mijn verbruik is al erg laag waardoor het niet rendabel wordt. 
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	voor oudere binnenstadhuizen lijkt me permanent aardgas gebruiken totaal geen probleem 
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	voorlopig doet de cv-ketel het nog prima. Zolang dat het geval blijft onderneem ik geen actie 
	voorlopig doet de cv-ketel het nog prima. Zolang dat het geval blijft onderneem ik geen actie 
	voorlopig doet de cv-ketel het nog prima. Zolang dat het geval blijft onderneem ik geen actie 


	Vrienden krijgen hun huis niet echt prettig warm. 
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	VVE doet mee in de gesprekken om onze verwarming aardgas  vrij te maken 
	VVE doet mee in de gesprekken om onze verwarming aardgas  vrij te maken 
	VVE doet mee in de gesprekken om onze verwarming aardgas  vrij te maken 


	VvE heeft energie adviesrapport laten opstellen en via MJOP reserveren we voor verduurzaming op korte termijn (LED verlichting) en langere termijn (vervangen CV ketel en zonnepanelen) 
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	VVE is bepalend bij het nemen van maatregelen. Helaas blijkt Vidomes, eigenaar van 80 % van de appartementen, een vertragende factor. 
	VVE is bepalend bij het nemen van maatregelen. Helaas blijkt Vidomes, eigenaar van 80 % van de appartementen, een vertragende factor. 
	VVE is bepalend bij het nemen van maatregelen. Helaas blijkt Vidomes, eigenaar van 80 % van de appartementen, een vertragende factor. 


	wacht af wat de overheid te bieden heeft 
	wacht af wat de overheid te bieden heeft 
	wacht af wat de overheid te bieden heeft 


	Wacht nog even af hoe de techniek zich ontwikkeld. Nu bestaanbare oplossingen zijn duur en gebruiken veel elektrische energie na een warmtepomp en die energie moet ergens opgewekt worden. Zie meer in een oplossing van waterstof, als de gasleidingen hiervoor geschikt zijn, begrijp ik niet waarom dit niet goed onderzocht wordt als mogelijk alternatief. Men denkt nu teveel in wind-zonen energie of stadswarmte. Stadswarmte is echt geen alternatief voor aardgas, lees de vele artikelen over deze manier van verwar
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	Wacht nog even af hoe de techniek zich ontwikkeld. Nu bestaanbare oplossingen zijn duur en gebruiken veel elektrische energie na een warmtepomp en die energie moet ergens opgewekt worden. Zie meer in een oplossing van waterstof, als de gasleidingen hiervoor geschikt zijn, begrijp ik niet waarom dit niet goed onderzocht wordt als mogelijk alternatief. Men denkt nu teveel in wind-zonen energie of stadswarmte. Stadswarmte is echt geen alternatief voor aardgas, lees de vele artikelen over deze manier van verwar


	Wacht op gemeentelijke plannen voor deze oude wijk 
	Wacht op gemeentelijke plannen voor deze oude wijk 
	Wacht op gemeentelijke plannen voor deze oude wijk 


	wacht op nadere info 
	wacht op nadere info 
	wacht op nadere info 


	Warmtepomp geeft niet genoeg warmte 
	Warmtepomp geeft niet genoeg warmte 
	Warmtepomp geeft niet genoeg warmte 


	warmtepomp in bovenwoning is lastig te realiseren; dit moet gezamenlijk met onderburen of beter nog middels stadsverwarming 
	warmtepomp in bovenwoning is lastig te realiseren; dit moet gezamenlijk met onderburen of beter nog middels stadsverwarming 
	warmtepomp in bovenwoning is lastig te realiseren; dit moet gezamenlijk met onderburen of beter nog middels stadsverwarming 


	Warmtepomp is niet in mijn woning (1910) van toepassing. Ik ben erg voor het omzetten van aardgas naar waterstofgas. De huidige infrastructuur kan grotendeels in gebruik blijven. 
	Warmtepomp is niet in mijn woning (1910) van toepassing. Ik ben erg voor het omzetten van aardgas naar waterstofgas. De huidige infrastructuur kan grotendeels in gebruik blijven. 
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	warmtepomp is nog niet geschikt voor mijn huis 
	warmtepomp is nog niet geschikt voor mijn huis 
	warmtepomp is nog niet geschikt voor mijn huis 


	warmtepomp klinkt mooi, maar ik ben erg bang voor geluidsoverlast... 
	warmtepomp klinkt mooi, maar ik ben erg bang voor geluidsoverlast... 
	warmtepomp klinkt mooi, maar ik ben erg bang voor geluidsoverlast... 


	warmtepomp komt er bij mij niet in. 
	warmtepomp komt er bij mij niet in. 
	warmtepomp komt er bij mij niet in. 


	Warmtepomp komt er bij mij niet. I.V.M. geluidoverlast. Als buren zouden besluiten een WP te plaatsen, zal ik dat tegengaan 
	Warmtepomp komt er bij mij niet. I.V.M. geluidoverlast. Als buren zouden besluiten een WP te plaatsen, zal ik dat tegengaan 
	Warmtepomp komt er bij mij niet. I.V.M. geluidoverlast. Als buren zouden besluiten een WP te plaatsen, zal ik dat tegengaan 




	Warmtepompen zijn niet rendabel, maken herrie en werken niet goed. Zonnepanelen zitten vol giftige stoffen en zijn niet rendabel. Klimaatverandering door CO2 is oplichterij. 
	Warmtepompen zijn niet rendabel, maken herrie en werken niet goed. Zonnepanelen zitten vol giftige stoffen en zijn niet rendabel. Klimaatverandering door CO2 is oplichterij. 
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	Warmtepompen zijn niet rendabel, maken herrie en werken niet goed. Zonnepanelen zitten vol giftige stoffen en zijn niet rendabel. Klimaatverandering door CO2 is oplichterij. 


	Warmtepompen zijn nog te duur en rendement is laag 
	Warmtepompen zijn nog te duur en rendement is laag 
	Warmtepompen zijn nog te duur en rendement is laag 


	Wat de beste oplossing is, is nog niet helder. Wanneer ik overga op een systeem dat vervolgens weer aangestuurd wordt door gas, zie ik het voordeel niet. Voorlopig lijkt mij gas de schoonste en voordeligste voorziening (ook binnen het milieu). Gas inkopen vanuit bijv. dunbevolkt gebied in Rusland zou wellicht ook een optie zijn. 
	Wat de beste oplossing is, is nog niet helder. Wanneer ik overga op een systeem dat vervolgens weer aangestuurd wordt door gas, zie ik het voordeel niet. Voorlopig lijkt mij gas de schoonste en voordeligste voorziening (ook binnen het milieu). Gas inkopen vanuit bijv. dunbevolkt gebied in Rusland zou wellicht ook een optie zijn. 
	Wat de beste oplossing is, is nog niet helder. Wanneer ik overga op een systeem dat vervolgens weer aangestuurd wordt door gas, zie ik het voordeel niet. Voorlopig lijkt mij gas de schoonste en voordeligste voorziening (ook binnen het milieu). Gas inkopen vanuit bijv. dunbevolkt gebied in Rusland zou wellicht ook een optie zijn. 


	wat kost het allemaal? En hoe groot is zo'n pomp? Ik heb weining ruimte. Hier lees ik niets over...vind ik raar. Dit plan komt op mij over een plan van de tekentafel zonder naar de prakrijk te kijken. 
	wat kost het allemaal? En hoe groot is zo'n pomp? Ik heb weining ruimte. Hier lees ik niets over...vind ik raar. Dit plan komt op mij over een plan van de tekentafel zonder naar de prakrijk te kijken. 
	wat kost het allemaal? En hoe groot is zo'n pomp? Ik heb weining ruimte. Hier lees ik niets over...vind ik raar. Dit plan komt op mij over een plan van de tekentafel zonder naar de prakrijk te kijken. 


	We hebben een echt binnenstadshuis dat moeilijk kan overschakelen op een warmtepomp dan wel werken met zonnepanelen. (stadsgezicht!) 
	We hebben een echt binnenstadshuis dat moeilijk kan overschakelen op een warmtepomp dan wel werken met zonnepanelen. (stadsgezicht!) 
	We hebben een echt binnenstadshuis dat moeilijk kan overschakelen op een warmtepomp dan wel werken met zonnepanelen. (stadsgezicht!) 


	We hebben een jaar geleden nieuwe ketels gekregen dus gasvrij zit er niet in wilde zelf gasvrij koken maar is te veel werk 
	We hebben een jaar geleden nieuwe ketels gekregen dus gasvrij zit er niet in wilde zelf gasvrij koken maar is te veel werk 
	We hebben een jaar geleden nieuwe ketels gekregen dus gasvrij zit er niet in wilde zelf gasvrij koken maar is te veel werk 


	We hebben een jaren dertig woning in een VVE van 8 woningen. Er zijn geen spouwmuren aanwezig en bij ons geen plek om een warmtepomp (die veel geluid maakt) te plaatsen. Voor elektriciteit ben ik van mening dat dat beter centraal door een energiemaatschappij geregeld kan worden dan individueel door bewoners. Verder geloof ik dat er voldoende kansen zullen komen om in plaats van aardgas op waterstof te gaan verwarmen. 
	We hebben een jaren dertig woning in een VVE van 8 woningen. Er zijn geen spouwmuren aanwezig en bij ons geen plek om een warmtepomp (die veel geluid maakt) te plaatsen. Voor elektriciteit ben ik van mening dat dat beter centraal door een energiemaatschappij geregeld kan worden dan individueel door bewoners. Verder geloof ik dat er voldoende kansen zullen komen om in plaats van aardgas op waterstof te gaan verwarmen. 
	We hebben een jaren dertig woning in een VVE van 8 woningen. Er zijn geen spouwmuren aanwezig en bij ons geen plek om een warmtepomp (die veel geluid maakt) te plaatsen. Voor elektriciteit ben ik van mening dat dat beter centraal door een energiemaatschappij geregeld kan worden dan individueel door bewoners. Verder geloof ik dat er voldoende kansen zullen komen om in plaats van aardgas op waterstof te gaan verwarmen. 


	We hebben een oude woning waarbij het niet realistisch is om deze zo ver te isoleren dat lage temperatuur verwarming comfortabel is. Zo kunnen we de spouwmuren niet isoleren vanwege vervuiling in de spouw. En vanwege de onderkeldering zal vloerisolatie weinig opleveren. 
	We hebben een oude woning waarbij het niet realistisch is om deze zo ver te isoleren dat lage temperatuur verwarming comfortabel is. Zo kunnen we de spouwmuren niet isoleren vanwege vervuiling in de spouw. En vanwege de onderkeldering zal vloerisolatie weinig opleveren. 
	We hebben een oude woning waarbij het niet realistisch is om deze zo ver te isoleren dat lage temperatuur verwarming comfortabel is. Zo kunnen we de spouwmuren niet isoleren vanwege vervuiling in de spouw. En vanwege de onderkeldering zal vloerisolatie weinig opleveren. 


	We hebben ons gericht op isolatie en woon comfort, niet op aardgasvrij. 
	We hebben ons gericht op isolatie en woon comfort, niet op aardgasvrij. 
	We hebben ons gericht op isolatie en woon comfort, niet op aardgasvrij. 


	We houden de ontwikkelingen in de gaten en gaan over tot handelen op het moment dat het voor ons interessant wordt. 
	We houden de ontwikkelingen in de gaten en gaan over tot handelen op het moment dat het voor ons interessant wordt. 
	We houden de ontwikkelingen in de gaten en gaan over tot handelen op het moment dat het voor ons interessant wordt. 


	We huren binnen een VVE en hebben dus zelf weinig eigen keuzes en mogelijkheden. 
	We huren binnen een VVE en hebben dus zelf weinig eigen keuzes en mogelijkheden. 
	We huren binnen een VVE en hebben dus zelf weinig eigen keuzes en mogelijkheden. 


	We kunnen door de bomen geen zonnepanelen plaatsen dus het wordt erg moeilijk 
	We kunnen door de bomen geen zonnepanelen plaatsen dus het wordt erg moeilijk 
	We kunnen door de bomen geen zonnepanelen plaatsen dus het wordt erg moeilijk 


	We moeten aan de waterstof. 
	We moeten aan de waterstof. 
	We moeten aan de waterstof. 


	We moeten eerst zorgen dat de alternatieve energie bronnen duurzamer zijn dan aardgas 
	We moeten eerst zorgen dat de alternatieve energie bronnen duurzamer zijn dan aardgas 
	We moeten eerst zorgen dat de alternatieve energie bronnen duurzamer zijn dan aardgas 


	We overwegen het, maar moeten ons nog verder verdiepen 
	We overwegen het, maar moeten ons nog verder verdiepen 
	We overwegen het, maar moeten ons nog verder verdiepen 


	We vinden het niet verstandig, aardgas is duurzamer dan electra 
	We vinden het niet verstandig, aardgas is duurzamer dan electra 
	We vinden het niet verstandig, aardgas is duurzamer dan electra 


	we willen niet vooruitlopen op de ontwikkelingen en ons in veel kosten storten. 
	we willen niet vooruitlopen op de ontwikkelingen en ons in veel kosten storten. 
	we willen niet vooruitlopen op de ontwikkelingen en ons in veel kosten storten. 


	We wonen in pand uit 1895. Ik weet dat daar ook wat mee kan, maar vereist ingrijpende maatregelen. Die neem je alleen bij een grootschalige verbouwing. Dat zijn We niet van plan. 
	We wonen in pand uit 1895. Ik weet dat daar ook wat mee kan, maar vereist ingrijpende maatregelen. Die neem je alleen bij een grootschalige verbouwing. Dat zijn We niet van plan. 
	We wonen in pand uit 1895. Ik weet dat daar ook wat mee kan, maar vereist ingrijpende maatregelen. Die neem je alleen bij een grootschalige verbouwing. Dat zijn We niet van plan. 


	We wonen net in deze woning die volledig geïsoleerd is bij de bouw. Daarnaast hebben veel kosten van verbouwen en het aanschaffen van de zonnepanelen. 
	We wonen net in deze woning die volledig geïsoleerd is bij de bouw. Daarnaast hebben veel kosten van verbouwen en het aanschaffen van de zonnepanelen. 
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	we zijn op zoek naar een andere woning waardoor we niet veel meer willen investeren in de huidige woning. 
	we zijn op zoek naar een andere woning waardoor we niet veel meer willen investeren in de huidige woning. 
	we zijn op zoek naar een andere woning waardoor we niet veel meer willen investeren in de huidige woning. 


	We zijn veel te laat  om de opwarming vd aarde nog tegen te gaan 
	We zijn veel te laat  om de opwarming vd aarde nog tegen te gaan 
	We zijn veel te laat  om de opwarming vd aarde nog tegen te gaan 


	weet globaal de mogelijkheden, maar e.e.a. is afhankelijk van de mogelijkheden (straks) in de wijk. Warmtepompen maken te veel geluid (en gebruiken ook veel elektrische energie. Een warmtenet vergt strakke afspraken over de kosten (transparantie van kosten, afschrijving van infrastructuur over hoeveel jaar, etc) 
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	Weet niet hoe dat zou moeten in een appartement 
	Weet niet hoe dat zou moeten in een appartement 
	Weet niet hoe dat zou moeten in een appartement 


	Weet niet hoelang ik nog leef in dit huis 
	Weet niet hoelang ik nog leef in dit huis 
	Weet niet hoelang ik nog leef in dit huis 


	weggegooid geld 
	weggegooid geld 
	weggegooid geld 


	Wel al het een en ander geïsoleerd, maar warmtepomp is ingrijpender 
	Wel al het een en ander geïsoleerd, maar warmtepomp is ingrijpender 
	Wel al het een en ander geïsoleerd, maar warmtepomp is ingrijpender 


	Wellicht overstappen op elektrisch koken 
	Wellicht overstappen op elektrisch koken 
	Wellicht overstappen op elektrisch koken 


	Weten, willen en kunnen zijn verschillende dingen. Niet alles kan bij onze woning of niet rendabel. 
	Weten, willen en kunnen zijn verschillende dingen. Niet alles kan bij onze woning of niet rendabel. 
	Weten, willen en kunnen zijn verschillende dingen. Niet alles kan bij onze woning of niet rendabel. 


	wij gaan dit huis verkopen en een energie neutraal huis kopen dus ik ga niets meer investeren. Is voor de volgende bewoner 
	wij gaan dit huis verkopen en een energie neutraal huis kopen dus ik ga niets meer investeren. Is voor de volgende bewoner 
	wij gaan dit huis verkopen en een energie neutraal huis kopen dus ik ga niets meer investeren. Is voor de volgende bewoner 




	Wij gebruiken thuis enkel aardgas om te koken, naar mijn mening valt hier dus relatief weinig winst te behalen met het aardgasvrij maken van de woningen in deze flat 
	Wij gebruiken thuis enkel aardgas om te koken, naar mijn mening valt hier dus relatief weinig winst te behalen met het aardgasvrij maken van de woningen in deze flat 
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	Wij hebben al in 2010 verzocht mee te doen met aardwarmte  bij onze overburen.  Dat mocht niet van de gemeente. 
	Wij hebben al in 2010 verzocht mee te doen met aardwarmte  bij onze overburen.  Dat mocht niet van de gemeente. 
	Wij hebben al in 2010 verzocht mee te doen met aardwarmte  bij onze overburen.  Dat mocht niet van de gemeente. 


	Wij hebben een monumentale woning in de binnenstad, aardgasvrij maken is ingewikkeld. Bovendien verwacht ik dat er bv een warmtenet komt. 
	Wij hebben een monumentale woning in de binnenstad, aardgasvrij maken is ingewikkeld. Bovendien verwacht ik dat er bv een warmtenet komt. 
	Wij hebben een monumentale woning in de binnenstad, aardgasvrij maken is ingewikkeld. Bovendien verwacht ik dat er bv een warmtenet komt. 


	Wij hebben een VVE en een beheerder die zelf niet weten wat ze willen zo willen ze alles en zo alleen waar de beheerder aan kan verdienene 
	Wij hebben een VVE en een beheerder die zelf niet weten wat ze willen zo willen ze alles en zo alleen waar de beheerder aan kan verdienene 
	Wij hebben een VVE en een beheerder die zelf niet weten wat ze willen zo willen ze alles en zo alleen waar de beheerder aan kan verdienene 


	wij hebben een woning uit 1897, wat we konden isoleren hebben we gedaan. warmtepomp, veel zonnepanelen, muren beter issolerrn etc is allemaal erg moeilijk in ons huis. 
	wij hebben een woning uit 1897, wat we konden isoleren hebben we gedaan. warmtepomp, veel zonnepanelen, muren beter issolerrn etc is allemaal erg moeilijk in ons huis. 
	wij hebben een woning uit 1897, wat we konden isoleren hebben we gedaan. warmtepomp, veel zonnepanelen, muren beter issolerrn etc is allemaal erg moeilijk in ons huis. 


	Wij wonen in een jaren 30 huis. Ik betwijfel of het mogelijk is om dit type huis aardgasvrij te maken. 
	Wij wonen in een jaren 30 huis. Ik betwijfel of het mogelijk is om dit type huis aardgasvrij te maken. 
	Wij wonen in een jaren 30 huis. Ik betwijfel of het mogelijk is om dit type huis aardgasvrij te maken. 


	Wij wonen in een rijksmonument en mogen niets aanpassen volgens monumentenzorg 
	Wij wonen in een rijksmonument en mogen niets aanpassen volgens monumentenzorg 
	Wij wonen in een rijksmonument en mogen niets aanpassen volgens monumentenzorg 


	wij wonen in een rijksmonument zonder spouwmuur en waar je nog niet eens dubbel glas in de ramen mag doen. 
	wij wonen in een rijksmonument zonder spouwmuur en waar je nog niet eens dubbel glas in de ramen mag doen. 
	wij wonen in een rijksmonument zonder spouwmuur en waar je nog niet eens dubbel glas in de ramen mag doen. 


	Wij zijn 80+. We laten de veranderingen over aan onze opvolgers. 
	Wij zijn 80+. We laten de veranderingen over aan onze opvolgers. 
	Wij zijn 80+. We laten de veranderingen over aan onze opvolgers. 


	Wij zijn niet blij met een warmtepomp 
	Wij zijn niet blij met een warmtepomp 
	Wij zijn niet blij met een warmtepomp 


	Wij zitten al jaren te wachten op voegwerk , de wind giert door onze huurwoning. 
	Wij zitten al jaren te wachten op voegwerk , de wind giert door onze huurwoning. 
	Wij zitten al jaren te wachten op voegwerk , de wind giert door onze huurwoning. 


	wij zitten in een zeer slecht geisoleerde huurwoning, energielabel E. Toen we hier 10 jr geleden kwamen wonen hebben we boven wel dubbelglas laten plaats tegen een huurverhoging. 
	wij zitten in een zeer slecht geisoleerde huurwoning, energielabel E. Toen we hier 10 jr geleden kwamen wonen hebben we boven wel dubbelglas laten plaats tegen een huurverhoging. 
	wij zitten in een zeer slecht geisoleerde huurwoning, energielabel E. Toen we hier 10 jr geleden kwamen wonen hebben we boven wel dubbelglas laten plaats tegen een huurverhoging. 


	Woning (1906) is verhuurd aan 5 studenten 
	Woning (1906) is verhuurd aan 5 studenten 
	Woning (1906) is verhuurd aan 5 studenten 


	Woning met bouwjaar ca 1750, geen spouwmuur, gemeentelijk monument. Best lastig om naast binnenisolatie veel te verduurzamen. 
	Woning met bouwjaar ca 1750, geen spouwmuur, gemeentelijk monument. Best lastig om naast binnenisolatie veel te verduurzamen. 
	Woning met bouwjaar ca 1750, geen spouwmuur, gemeentelijk monument. Best lastig om naast binnenisolatie veel te verduurzamen. 


	Woning via Vestia het is een grote doortocht woning totaal niet geïsoleerd 
	Woning via Vestia het is een grote doortocht woning totaal niet geïsoleerd 
	Woning via Vestia het is een grote doortocht woning totaal niet geïsoleerd 


	Woningcorporatie regelt dit 
	Woningcorporatie regelt dit 
	Woningcorporatie regelt dit 


	woon in een appartement. Heb te maken met anederen en de VvE 
	woon in een appartement. Heb te maken met anederen en de VvE 
	woon in een appartement. Heb te maken met anederen en de VvE 


	woon in een huurhuis dus dat is aan de woningbouw 
	woon in een huurhuis dus dat is aan de woningbouw 
	woon in een huurhuis dus dat is aan de woningbouw 


	Woon in een rijks/stadsmonument. Erfgoedhuis heeft geadviseerd om eea af te wachten. 2 weken geleden een brief van ze ontvangen waaruit blijkt dat ik binnenkort een afspraak met hen kan maken t.b.v. een duurzaamheidsadvies. 
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	Woon in een rijks/stadsmonument. Erfgoedhuis heeft geadviseerd om eea af te wachten. 2 weken geleden een brief van ze ontvangen waaruit blijkt dat ik binnenkort een afspraak met hen kan maken t.b.v. een duurzaamheidsadvies. 


	Woon in flat van coop 
	Woon in flat van coop 
	Woon in flat van coop 


	Woon op rand van TU-campus. Wat zijn de plannen van de TU. Is meeliften op hun plannen mogelijk? 
	Woon op rand van TU-campus. Wat zijn de plannen van de TU. Is meeliften op hun plannen mogelijk? 
	Woon op rand van TU-campus. Wat zijn de plannen van de TU. Is meeliften op hun plannen mogelijk? 


	Zeker. Geen zin in gedoen en geen zin in kosten. Dit is echt een linksige hobby die de overheid maar lekker zelf gaat regelen en betalen zonder de rekening bij burgers te leggen 
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	Zie uitzending Arjen Lubach over aardgas 
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	zie vorige antwoord. Er ligt een verduurzamingsplan voor onze flat maar we kunnen er momenteel niet over stemmen wegens COVID 
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	Zit erg met de kosten en afschrijftermijnen. Zonnepanelen zijn niet rendabel. Isolatie dak, dakkappellen en voor- en achtergevel is enorm duur. Waren ideeen om lening voor verduurzaming te koppelen aan huis: dat zou ik wel willen 
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	Zoals eerder gezegd: ik vind de huidige alternatieven niet volwassen genoeg 
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	Zoals hierboven al vermeld, heb ik me een beetje verdiept, maar de kosten zijn nu te hoog 
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	Zodra de keuken word aangepast stoppen we met aardgas 
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	Zolang Duitsland keihard aan het werken is met aardgas pijpleidingen. is het onrealistisch om in Nederland andere veel te dure bronnen aan te leggen, Misschien met nieuwbouw 
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	Zolang elektriciteit niet in meerderheid duurzaam/efficient wordt opgewekt werkt woningen aardgasvrij maken averechts. 
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	Zolang er onvoldoende duurzame elektRiciteit is, is aardgasvrij maken van de woning slecht voor klimaat. Eerst kernenergie etc. 
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	Zolang niet duidelijk is of en wanneer er in mijn wijk een aansluiting op het warmtenet komt of welke ondersteuning (subsidie) de gemeente biedt, ben ik niet van plan om als particulier investeringen te doen om aardgasvrij te worden. 
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	ik heb plannen om maatregelen te nemen 
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	Aardgas is een relatief schone brandstof en internationaal kiest men aardgas als tijdelijke brandstof om de energietransitie te maken. Nederland is een uitzondering; Nederland wil overhaast af van aardgas omdat Groningen zwaar geleden heeft onder het versneld leegtrekken van de aardgasbel. Nu kiest Nederlnad voor een overbelasting van het electranet en enorme afhankelijkheid van electrische energie. 
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	als we de keuken gaan aanpassen dan gaan we zeker op elektrisch koken over. 
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	Ben van plan over te stappen van aardgas naar inductie koken 
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	Bij een ander huis zullen we kijken naar de totale energiebalans en de bron van opwekking. 
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	Bij een appartementencomplex uit de jaren 70 is isoleren lastig, individueel maatregelen nemen beperkt. En alweer heeft de gemeente geen oog voor het feit dat er VvE’s bestaan. Die hebben een andere benadering en aanpak nodig dat particuliere woningen. Ze hebben nl specifieke problemen die niet gelden voor particuliere eigenaren. 
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	Bij renovatie van Kamer en keuken heb ik buitenmuurwanden geïsoleerd evenals het dak van de keuken. Daarbij ben ik in de keuiken overgegaan van gas naar electra en heb nij vervanginng van ramen/kozijnen dubbel glas aangebracht en aan de voorkant "HR monumentelglas". 
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	blokverwarming steunt nog deels op bijverwarming via aardgas. Met Eteck moet worden nagedacht hoe dat te wijzigen; vooralsnog eerst bodemverwarming en koelingbronnen op -60 meter  weer aan de praat zien te krijgen; werken sinds 2002 nagenoeg niet; het wachten is op provinciale vergunningen voor boren twee nieuwe bronnen. volgens Eteck werkt provincie niet erg mee 
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	De focus om aardgas te verlaten geeft geen ruimte meer voor alternatieven gasvormen. Ik denk wel eens na om zelfvoorzienend te worden door te kiezen voor waterstof. 
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	De vve is zich aan het oriënteren 
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	diverse plannen al jaren met organisatie proberen op te zetten maar veel kastje/muur (o.a. gemeente) 
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	Door woningbouw 
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	Eerst isoleren, vloerverwarming om later misschien warmtepomp te nemen. Dit is afhankelijk van plan gemeente, als de wijk op stadsverwarming over gaat geen warmtepomp nodig 
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	Electrisch koken,tijdens onderhoud wordt dit aangelegd en wil ik van de gasleiding af die midde over het plafond loopt. 
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	erg afhankelijk van vestia om aardgas vrij te wonen 
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	Hangt ook af van landelijke en/of gemeentelijke initiatieven! We moeten nou niet op elkaar gaan zitten wachten! 
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	Het aardgasverbruik is laag (afgelopen jaar 784 m3). Het is een oud huis en zo goed mogelijk geïsoleerd. Het enige is een nieuwe CV ketel. Verder is in een oud huis (1918) nauwelijks iets te bedenken. Ook zonnepanelen verdienen zich denk ik nog niet terug. s 
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	Hitte golven zomer vereist koeling, warmte is geen probleem met groener gas. Stadsverwarming is weinig waard, koeling is vernieuwend en waardevol. 
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	Ik ben bezig het gasverbruik te verminderen door extra isolatie. Ik wil nagaan of met de huidige cv-ketel het huis met een watertemperatuur van 55 graden te verwarmen is. Binnen enkele jaren zullen we de oude houten vloer vervangen en isoleren of combineren met vloerverwarming. 
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	ik ben bezig met isoleren, maar door de drukte laten de bedrijven waarmee ik had afgesproken het even afweten. Alleen de dubbel glas actie en een dakje van een dakkapel is tot nu toe gelukt. In de pijplijn zit dus nog de complete dakisolatie inlusief de dakkapellen en de vloer van mijn loggia 
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	ik ben helaas afhankelijk van Vestia. Het dak ven de flat is onlangs gerenoveerd achterstallig onderhoud maar geen nog  zonnepanelen geplaats !!  te duur ! 
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	Ik ben naar zonnepanelen aan het kijken. Wel ingewikkeld met dat Salderen. 
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	Ik denk dat het na-isoleren van oudere woningen belangrijker is en ook het aardgasverbruik omlaag haalt. Aardgasvrij kan een doel daarna zijn. 
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	Ik vind de alternatieven nu nog te kostbaar en slecht te realiseren. Zodra de alternatieven (en subsidies) aantrekkelijker zijn dan ben ik de eerste om het aan te schaffen. Ik wil hier dan zeker ook zelf in investeren. Voor mii heeft de CO2 uitstoot verlagen hoge prioriteit. 
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	Ik wil graag aardgasvrij, maar ik het lukt niet. Ik woon in een huurhuis en mag de gasaansluiting niet laten verwijderen van de woningbouw. Ik mag hem wel laten afsluiten, maar dat kan maar voor max. 12 maanden. Daarna moet ik ofwel alsnog laten verwijderen (wat dus niet mag van de woningbouw) of terug op het gas! Het is een redelijk zotte situatie, maar ik ben nog in overleg met alle instanties 
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	Ik wil heel graag van het gas af, maar omdat ik huur, ben ik afhankelijk van de corporatie (Vestia) die eigenaar is van de woning. 
	Ik wil heel graag van het gas af, maar omdat ik huur, ben ik afhankelijk van de corporatie (Vestia) die eigenaar is van de woning. 
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	Ik wil mijn corporatiewoning kopen om het te isoleren, een hr ketel aan te schaffen, te verduurzamen en energiezuinigere apparaten in de keuken aan te schaffen. 
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	Ik wil overstappen op elektrisch koken, voor het volledig gasvrijmaken moet ik eerst de steun van de VVE hebben. 
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	Ik will van has over naar inductie koken. Men dat een warmte pomp voor mij financieel (nog) niet rendabel is. 
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	Ik zou graag helemaal van aardgas af willen, ben al over gestapt op inductie koken 
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	kapitaalvernietiging om het bestaande gasnetwerk proberen al ruim voor 2050 overbodig te maken 
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	Koken op stroom op de planning 
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	lastige opgave: huis uit 1835, beeldbepalende voorgevel kan niet zomaar van goed isolerende ramen worden voorzien, massieve muren alleen te isoleren aan binnenzijde 
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	maatregelen moeten in VVE-verband genomen worden. VVE heeft een werkgroep verduurzaming ingesteld. 
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	Maatregelen voor mijn huis (1923) zijn duur en ingewikkeld, dat maakt me er minder happig op. 
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	Mijn CV-ketel moet vervangen worden. Ik onderzoek elektrisch stoken. 
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	mijn echtgenoot houdt zich ermee bezig houdt 
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	Na het plaatsen van elektrische vloerverwarming moeten we bijna volledig aardgas vrij zijn. 
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	Niet eerder dan nadat kernenergie substantieel bijdraagt, schakel ik over op alles elektrisch. 
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	Offertes PVT aangevraagd 
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	om er alles aan te doen het wanbestuur tegen te gaan. Schandalige dictatuur van onbenullen. 
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	onmogelijk zonder aardgas 
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	Onze woning wordt gerenoveerd door de woningcorporatie, pas daarna heeft het voor ons zin om eigen aanvullende maatregelen te treffen. 
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	Op lange termijn (>10 jaar) wil ik overstappen op lage temperatuur (vloer) verwarming, op kortere termijn moet de aardgasketel worden vervangen 
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	overgegaan van gas naar inductie voor koken. plan voor andere energiebron dan gas-cv, over op elektrische auto 
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	overstap naar zonnepanelen en elektrisch koken en warm water, huis verwarmen is nog vraag 
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	pak dit nu niet op als stad of land maar Europees...alleen dan gaat het helpen. Aardgasvrij terwijl in Duitsland subsidie wordt gegeven voor aanleg van Gas is natuurlijk van de zotte. Delft moet zich sterk maken voor een europese (en liever nog wereldwijde aanpak) voorop willen lopen als het beste jongetje van de klas leidt tot te hoge kosten voor de inwoners. Aanpassen ja maar dan Europees. 
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	pak dit nu niet op als stad of land maar Europees...alleen dan gaat het helpen. Aardgasvrij terwijl in Duitsland subsidie wordt gegeven voor aanleg van Gas is natuurlijk van de zotte. Delft moet zich sterk maken voor een europese (en liever nog wereldwijde aanpak) voorop willen lopen als het beste jongetje van de klas leidt tot te hoge kosten voor de inwoners. Aanpassen ja maar dan Europees. 
	pak dit nu niet op als stad of land maar Europees...alleen dan gaat het helpen. Aardgasvrij terwijl in Duitsland subsidie wordt gegeven voor aanleg van Gas is natuurlijk van de zotte. Delft moet zich sterk maken voor een europese (en liever nog wereldwijde aanpak) voorop willen lopen als het beste jongetje van de klas leidt tot te hoge kosten voor de inwoners. Aanpassen ja maar dan Europees. 
	pak dit nu niet op als stad of land maar Europees...alleen dan gaat het helpen. Aardgasvrij terwijl in Duitsland subsidie wordt gegeven voor aanleg van Gas is natuurlijk van de zotte. Delft moet zich sterk maken voor een europese (en liever nog wereldwijde aanpak) voorop willen lopen als het beste jongetje van de klas leidt tot te hoge kosten voor de inwoners. Aanpassen ja maar dan Europees. 


	Plannen niet altijd realistisch / weinig vetrouwen in politieke doelen (zie Wiebes Groningen) / techniek moet verder ontwikkeld worden / hoge kosten worden vervolgens over de schutting gegooid naar de huiseigenaar 
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	Uit adviesrapporten blijkt dat ik heel weinig mogelijkheden heb om te verduurzamen omdat alles enkelsteens is, geen kruipruimte e.d. 
	Uit adviesrapporten blijkt dat ik heel weinig mogelijkheden heb om te verduurzamen omdat alles enkelsteens is, geen kruipruimte e.d. 
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	vanuit de vve word flink nagedacht, en ik ga electrisch koken na keuken verbouwing 
	vanuit de vve word flink nagedacht, en ik ga electrisch koken na keuken verbouwing 
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	Voor mijn huidige woning heb ik geen plannen maar voor mijn toekomstige koopwoning wel 
	Voor mijn huidige woning heb ik geen plannen maar voor mijn toekomstige koopwoning wel 
	Voor mijn huidige woning heb ik geen plannen maar voor mijn toekomstige koopwoning wel 


	We zijn met een werkgroep van een aantal VVE (voormalige Shellflats) bezig met maken van plannen 
	We zijn met een werkgroep van een aantal VVE (voormalige Shellflats) bezig met maken van plannen 
	We zijn met een werkgroep van een aantal VVE (voormalige Shellflats) bezig met maken van plannen 


	Wij gaan morgen beginnen met verbouwen. En willen dus denken aan het milieu. Wat daarvoor nodig is zijn wij dus aan het uitzoeken. In 2021 gaat de gemeente onze wijk voorhof bekijken wat partivculieren betreft. Echter gaan wij nu door koop huis aan de slag. 
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	Wij gaan verhuizen naar een duurzaam apartment komende jaar 
	Wij gaan verhuizen naar een duurzaam apartment komende jaar 
	Wij gaan verhuizen naar een duurzaam apartment komende jaar 


	Wij krijgen een nieuwe keuken en zouden graag inductie gaan koken maar dan moet de groepenkast uitgebreid worden waarin Vestia niet meegaat en wij dit zelf moeten regelen en betalen. Dus blijven we op gas koken. 
	Wij krijgen een nieuwe keuken en zouden graag inductie gaan koken maar dan moet de groepenkast uitgebreid worden waarin Vestia niet meegaat en wij dit zelf moeten regelen en betalen. Dus blijven we op gas koken. 
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	Wij zijn aan het onderzoeken of we onze verwarming/dmv een boiler kunnen realiseren. Met zo nodig bijverwarming van de ketel. 
	Wij zijn aan het onderzoeken of we onze verwarming/dmv een boiler kunnen realiseren. Met zo nodig bijverwarming van de ketel. 
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	Wil verhuizen naar een woning met aardwarmte, warmtepomp 
	Wil verhuizen naar een woning met aardwarmte, warmtepomp 
	Wil verhuizen naar een woning met aardwarmte, warmtepomp 


	Wonen in apt. Van 96 woningen heeft meerderheid nodig bij noodzakelijke maatregelen. 
	Wonen in apt. Van 96 woningen heeft meerderheid nodig bij noodzakelijke maatregelen. 
	Wonen in apt. Van 96 woningen heeft meerderheid nodig bij noodzakelijke maatregelen. 


	Zelf ben ik van mening dat eerst de Overheid aan moet geven welke kant er gekozen wordt. Mijn ideeën gaan uit naar waterstof  als energiedrager. Zonne- en windenergie zie ik zelf niet zitten omdat dit te veel invloed heeft op de leefomgeving. 
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	Zodra er mogelijkheden zijn om in woonhuizen aardgasvrij te wonen maak ik dar graag gebruik van 
	Zodra er mogelijkheden zijn om in woonhuizen aardgasvrij te wonen maak ik dar graag gebruik van 
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	Zodra mijn CV-ketel aan vervanging toe is wil ik een elektrische ketel plaatsen 
	Zodra mijn CV-ketel aan vervanging toe is wil ik een elektrische ketel plaatsen 
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	Zonneboilers op plat dak van VVE 
	Zonneboilers op plat dak van VVE 
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	ik heb al maatregelen genomen, maar ben nog niet (helemaal) aardgasvrij 
	ik heb al maatregelen genomen, maar ben nog niet (helemaal) aardgasvrij 
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	30er jaren woning is niet makkelijk aardgasvrij te maken 
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	Aardgas is prima 
	Aardgas is prima 
	Aardgas is prima 


	Aardgasvrij is helemaal niet nodig (zie mijn antwoord op de vorige vraag) 
	Aardgasvrij is helemaal niet nodig (zie mijn antwoord op de vorige vraag) 
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	Alleen cv kethel voor bijwarmen 
	Alleen cv kethel voor bijwarmen 
	Alleen cv kethel voor bijwarmen 


	Alleen verwarming/heet water is nog op gas. Lijkt mij in onze buurt erg lastig om daar van af te stappen zonder onevenredig hoge kosten. 
	Alleen verwarming/heet water is nog op gas. Lijkt mij in onze buurt erg lastig om daar van af te stappen zonder onevenredig hoge kosten. 
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	alleen voor de centrale verwarming afhankelijk van aardgas 
	alleen voor de centrale verwarming afhankelijk van aardgas 
	alleen voor de centrale verwarming afhankelijk van aardgas 


	Als de alternatieve energie opgewekt gaat worden door houtverbranding veroorzaakt dat meer co2 vervuiling dan gasverbruik. Moet echt niet gebeuren /  het is paard achter de wagen spannen ofwel ontzettend stom alternatief. en 
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	Als Vestia een extra groep aanlegt, kan ik met inductie koken! 
	Als Vestia een extra groep aanlegt, kan ik met inductie koken! 
	Als Vestia een extra groep aanlegt, kan ik met inductie koken! 


	Ben bezig geweest en ga nog verder met passieve maatregelen als isoleren. Spouwmuurisolatie levert te weinig rendement op wegens valspecie in spouw en te kleine spouwbreedte (bouwjaar 1971). 
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	Ben van gas voor koken overgegaan naar elektrisch (inductie) 
	Ben van gas voor koken overgegaan naar elektrisch (inductie) 
	Ben van gas voor koken overgegaan naar elektrisch (inductie) 


	Bij de aankoop van de nieuwe keuken na aankoop van dit huis in 2020 heb ik geen gaskookplaat meer geinstalleerd maar inductie. De CV ketel was nog niet aan vervanging toe en het budget beperkt. 
	Bij de aankoop van de nieuwe keuken na aankoop van dit huis in 2020 heb ik geen gaskookplaat meer geinstalleerd maar inductie. De CV ketel was nog niet aan vervanging toe en het budget beperkt. 
	Bij de aankoop van de nieuwe keuken na aankoop van dit huis in 2020 heb ik geen gaskookplaat meer geinstalleerd maar inductie. De CV ketel was nog niet aan vervanging toe en het budget beperkt. 


	Bij groot onderhoud komt er een aansluiting voor elektrisch koken,en een warm water voorziening,nadeel geen subsidie voor electrisch koken als je van het gas af gaat,alle kosten voor de bewoners zelf. 
	Bij groot onderhoud komt er een aansluiting voor elektrisch koken,en een warm water voorziening,nadeel geen subsidie voor electrisch koken als je van het gas af gaat,alle kosten voor de bewoners zelf. 
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	Bij het vernieuwen van de elektra is er al rekening gehouden met de overstap op inductie en met het plaatsen van zonnepanelen (mocht dit ooit toegestaan worden door de gemeente) 
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	Bij het vernieuwen van de elektra is er al rekening gehouden met de overstap op inductie en met het plaatsen van zonnepanelen (mocht dit ooit toegestaan worden door de gemeente) 




	Bij vervanging keuken overgeschakeld van gas naar inductie 
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	Binnekort begin 2021 sluit de corporatie ons af van aardgas 
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	Binnekort begin 2021 sluit de corporatie ons af van aardgas 


	ca. 3 jaar geleden is de CV ketel vervangen, op dit moment heb ik niet de intentie om deze eerder te vervangen. Een (zonne)boiler vraagt meer ruimte dan hier beschikbaar in het CV hok. 
	ca. 3 jaar geleden is de CV ketel vervangen, op dit moment heb ik niet de intentie om deze eerder te vervangen. Een (zonne)boiler vraagt meer ruimte dan hier beschikbaar in het CV hok. 
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	De huishoudens aardgasvrij is een druppel in vergelijking met bedrijfsleven en overheden. Daar is de 1e grootste winst te behalen. Voor huishoudens is het financieel ingrijpend en mensen vinden het moeilijk om zelf te moeten beslissen! 
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	de meeste eigenaren (ik ook) denken in kleine stapjes en doen wat nodig is op het geeigende moment 
	de meeste eigenaren (ik ook) denken in kleine stapjes en doen wat nodig is op het geeigende moment 
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	De verhuurder is een blok beton en zal alleen maarregelen als alle kosten worden gesubsidieerd 
	De verhuurder is een blok beton en zal alleen maarregelen als alle kosten worden gesubsidieerd 
	De verhuurder is een blok beton en zal alleen maarregelen als alle kosten worden gesubsidieerd 


	Deel van de maatregelen zijn genomen, namelijk het isoleren en tochtdicht maken van mijn huis, ook vloerverwarming op de begane grond. Nu nog het glas vervangen en de achterpui. Dan komen de PVT panelen. 
	Deel van de maatregelen zijn genomen, namelijk het isoleren en tochtdicht maken van mijn huis, ook vloerverwarming op de begane grond. Nu nog het glas vervangen en de achterpui. Dan komen de PVT panelen. 
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	deze zomer woning verbouwd, energiegegevens betreffen nog situatie voor verbouwing. Als ik geld heb ga ik verder met vernieuwen kozijnen met HR++ glas en misschien sedumdak 
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	Diverse maatregelen genomen 
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	Elektriciteit loont momenteel niet,  1000 euro duurder dan gas op jaar basis. 
	Elektriciteit loont momenteel niet,  1000 euro duurder dan gas op jaar basis. 
	Elektriciteit loont momenteel niet,  1000 euro duurder dan gas op jaar basis. 


	elektrisch koken en woning is al redelijk geisoleerd 
	elektrisch koken en woning is al redelijk geisoleerd 
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	elktrisch koken en zonneboiler geinstalleerd 
	elktrisch koken en zonneboiler geinstalleerd 
	elktrisch koken en zonneboiler geinstalleerd 


	Er wordt te weinig gerealiseerd dat elektriciteit ook een andere bron van energie verlangt, te weinig mensen zijn op de hoogte van het gebruik van zeldzame aardmetalen zoals die gebruikt worden in zonnepanelen bijv. 
	Er wordt te weinig gerealiseerd dat elektriciteit ook een andere bron van energie verlangt, te weinig mensen zijn op de hoogte van het gebruik van zeldzame aardmetalen zoals die gebruikt worden in zonnepanelen bijv. 
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	er zijn al maatregelen genomen 
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	er zit een grens aan wat je kunt met een oud huis. 
	er zit een grens aan wat je kunt met een oud huis. 
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	geen geld 
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	gemeente werkt niet mee, dus moet eerst verhuizen 
	gemeente werkt niet mee, dus moet eerst verhuizen 
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	gezien de leeftijd van mijn echtgenote en mij (77-80), willen wij geen haast maken 
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	Heb een nieuwe woning gekocht die aardgasvrij gaat worden. 
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	heb gaskooktoestel vervangen door inductie 
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	hebben zonnepanelen geplaast en zijnover gestapt opinductie koken. 
	hebben zonnepanelen geplaast en zijnover gestapt opinductie koken. 
	hebben zonnepanelen geplaast en zijnover gestapt opinductie koken. 


	Het afgelopen jaar heb ik zonnepanelen geplaatst; tevens heb ik de vloer vanuit de kruipruimte laten isoleren. Ook wilde ik dit jaar de spouwmuren extra laten isoleren; bij 2x onderzoek door deskundigen bleek er veel bouwpuin aanwezig te zijn. Nu heb ik nog geen vochtdoorslag. Bij isoleren van de spouwmuren moet dat bouwpuin eerst tegen hoge kosten verwijderd worden; hierdoor is extra isoleren van de spouwmuren financieel absoluut niet aantrekkelijk. 
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	Het huis is lastig aardgas vrij te maken, door hoekwoning, en jaren 50 bouw en details 
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	Het is niet te betalen in een bestaande woning 
	Het is niet te betalen in een bestaande woning 
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	Het voorop lopen met aardgasvrij vergt dat huizen goed zijn geisoleerd én dat alternatieve warmtebronnen beschikbaar zijn. Voor de meeste wijken zijn er nu nog geen alternatieve warmtebronnen, voor sommige wijken wordt dat lastig om te realiseren. Bovendien vergt voorop lopen in aardgasvrij hoge investeringen en Delft heeft geen financiele ruimte om de bewoners voor zover zij zelf niet over voldoende middelen beschikken voldoende te ondersteunen. Bovendien verwacht ik dat de kosten die voor warmte via een w
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	Ideeën volop, maar ja het kost bij ons 4000 Euro om een appartement complex (58 woningen) van ledverlichting te voorzien. Dat bespaard net zo veel energie als dat we één appartement AA+ maken maar dat kost dan 30-50.000 Euro. En ja, waar schermt de gemeente mee, met AA+. En de corporaties doen niet want zij moeten 4000 Euro investeren terwijl de huurders het voordeel hebben van lagere energiekosten. Het is maar een simpel voorbeeld. 
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	Ik doorloop een 4 staps aanpak. 1) isolatie (gereed), 2) pv ( incl warmtepomp behoefte, gereed) 3) ventilatie met wtw (plan voorjaar 2021) 4) warmtepomp en electrisch koken ( zomer. 2021) 
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	Ik heb 6 jaar geleden al zonnepanelen aangeschaft en kook de laatste 4 jaar elektrisch. Een warmtepomp stond ook op mijn wensenlijstje, maar lijkt niet rendabel. Mijn huis is uit 1908 en haalt het ondanks veel isolatiemaatregelen niet bij de isolatiewaarden van moderne huizen. Met een koude winter zou het huis onaangenaam koud zijn. We zoeken dus naar andere mogelijkheden. 
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	Ik vind dat nu nog informatie ontbreekt om de ambitie om vooruit te lopen te kunnen uitspreken. Indien het niet haalbaar is dan leidt zo’n ambitie tot stress en overhaaste en verkeerde beslissingen en hogere kosten. Mijn eigen situatie kan ik beoordelen voorzover het gaat om zoveel mogelijk energiebesparen en zelf opwekken. Daarom heb ik daar stappen in kunnen zetten. Voor de stap om fossielvrij te verwarmen ontbreekt nog zicht op een warmtebron. 
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	Ik woon in een gemeentemonument in de binnenstad. Ik verwacht geen stadswerwarming. Warmtepomp met buitenunit geeft teveel geluidsoverlast en vraagt buitenruimte. Uitwisselen met bodem of aardwarmte is misschien mogelijk. Misschien waterstof via aardgasnet? 
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	In een jaren-30 woning is het heel moeilijk/kostbaar om aardgasvrij te worden. We wonen hier net en zijn druk om de woning beter te isoleren. De laatste stap van aardgasvrij komt wel als er een gemeentelijk wijkplan is. 
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	karakteristiek huis uit 1918, kan weinig meer doen aan de bouwkundige kant. Kan nog PV maar warmtepomp met buitenkoeling vind ik geen goede optie (ruimte, geluid en ksoten) 
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	Koken met inductie. 
	Koken met inductie. 
	Koken met inductie. 


	Koken niet meer op gasfornuis 
	Koken niet meer op gasfornuis 
	Koken niet meer op gasfornuis 


	koken van gas naar electra; installatie zonnepanelen spoedig 
	koken van gas naar electra; installatie zonnepanelen spoedig 
	koken van gas naar electra; installatie zonnepanelen spoedig 


	Kook inductie 
	Kook inductie 
	Kook inductie 


	Mijn verbruik is al laag. Ik ben bang dat het aardgasvrij maken van mijn woning, een verhoging van de energielasten zal betekenene 
	Mijn verbruik is al laag. Ik ben bang dat het aardgasvrij maken van mijn woning, een verhoging van de energielasten zal betekenene 
	Mijn verbruik is al laag. Ik ben bang dat het aardgasvrij maken van mijn woning, een verhoging van de energielasten zal betekenene 


	Net groot verbouwd, maar helemaal aardgas vrij is nu nog niet te betalen. Zeker niet met t gebrek aan zonnepanelen 
	Net groot verbouwd, maar helemaal aardgas vrij is nu nog niet te betalen. Zeker niet met t gebrek aan zonnepanelen 
	Net groot verbouwd, maar helemaal aardgas vrij is nu nog niet te betalen. Zeker niet met t gebrek aan zonnepanelen 


	Ons huis heeft geen spouwmuren (uit 1921) en is niet goed alleen elektrisch te verwarmen. Bovendien vind ik het aardgasvrij maken idioot. 
	Ons huis heeft geen spouwmuren (uit 1921) en is niet goed alleen elektrisch te verwarmen. Bovendien vind ik het aardgasvrij maken idioot. 
	Ons huis heeft geen spouwmuren (uit 1921) en is niet goed alleen elektrisch te verwarmen. Bovendien vind ik het aardgasvrij maken idioot. 


	Ons huis is al vrij goed geisoleerd! 
	Ons huis is al vrij goed geisoleerd! 
	Ons huis is al vrij goed geisoleerd! 


	Ons huis is nieuw en kan makkelijk aardgasvrij worden, maar is dat nog niet. We hebben plannen om een warmtepomp aan te schaffen maar deze hangen onder andere af van de gemeentelijke plannen van Delft. 
	Ons huis is nieuw en kan makkelijk aardgasvrij worden, maar is dat nog niet. We hebben plannen om een warmtepomp aan te schaffen maar deze hangen onder andere af van de gemeentelijke plannen van Delft. 
	Ons huis is nieuw en kan makkelijk aardgasvrij worden, maar is dat nog niet. We hebben plannen om een warmtepomp aan te schaffen maar deze hangen onder andere af van de gemeentelijke plannen van Delft. 


	Op jaarbasis leveren mijn zonnepanelen ( 19 stuks ) 1400Kwh terug aan het net. In de winterperiode onttrek ik dit weer aan het net door elektrisch mijn kamer te verwarmen. Mijn verbruik is dan ook: nul KWH  stoom en 500 m3 gas op jaarbasis. Dit zijn al grote besparingen. 
	Op jaarbasis leveren mijn zonnepanelen ( 19 stuks ) 1400Kwh terug aan het net. In de winterperiode onttrek ik dit weer aan het net door elektrisch mijn kamer te verwarmen. Mijn verbruik is dan ook: nul KWH  stoom en 500 m3 gas op jaarbasis. Dit zijn al grote besparingen. 
	Op jaarbasis leveren mijn zonnepanelen ( 19 stuks ) 1400Kwh terug aan het net. In de winterperiode onttrek ik dit weer aan het net door elektrisch mijn kamer te verwarmen. Mijn verbruik is dan ook: nul KWH  stoom en 500 m3 gas op jaarbasis. Dit zijn al grote besparingen. 


	over van koken op gas naar keramisch 
	over van koken op gas naar keramisch 
	over van koken op gas naar keramisch 




	Overgegaan op inductie koken en hybride Cv ketel aangeschaft 
	Overgegaan op inductie koken en hybride Cv ketel aangeschaft 
	Overgegaan op inductie koken en hybride Cv ketel aangeschaft 
	Overgegaan op inductie koken en hybride Cv ketel aangeschaft 
	Overgegaan op inductie koken en hybride Cv ketel aangeschaft 


	Overgegaan op inductie koken. 
	Overgegaan op inductie koken. 
	Overgegaan op inductie koken. 


	Overgegaan van gas naar inductie koken. Transitie naar aardgasvrij is duur, kost ruimte en elektriciteit wordt op milieuonvriendelijke manier opgewekt. 
	Overgegaan van gas naar inductie koken. Transitie naar aardgasvrij is duur, kost ruimte en elektriciteit wordt op milieuonvriendelijke manier opgewekt. 
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	Pas overgestapt op inductie komen 
	Pas overgestapt op inductie komen 
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	Plastsing van zonnepanelen, daarnaast volg ik ontwikkeling ook mbt waterstof ed 
	Plastsing van zonnepanelen, daarnaast volg ik ontwikkeling ook mbt waterstof ed 
	Plastsing van zonnepanelen, daarnaast volg ik ontwikkeling ook mbt waterstof ed 


	Probeer zo veel mogelijk al electrisch te doen maar moet wel betaalbaar blijven om aan te sluiten en het heeft geen zin haantje de voorste te zijn 
	Probeer zo veel mogelijk al electrisch te doen maar moet wel betaalbaar blijven om aan te sluiten en het heeft geen zin haantje de voorste te zijn 
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	Soms kook ik electrisch. 
	Soms kook ik electrisch. 
	Soms kook ik electrisch. 


	stap voor stap isoleren we de boel.zodra alles is geisoleerd en op LT verwarming zit, kunnen we de ketel eruit halen en vervangen voor een WP. 
	stap voor stap isoleren we de boel.zodra alles is geisoleerd en op LT verwarming zit, kunnen we de ketel eruit halen en vervangen voor een WP. 
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	van gas naar inductie koken, zonneboiler aangeschaft, electrisch verwarmen in de badkamer, maar het warm stoken van zo'n oud huis is gewoon niet rendabel op dit moment op een andere manier 
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	van geiser naar el. boiler gegaan 
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	Verduurzamen woning is een meerjarenproject 
	Verduurzamen woning is een meerjarenproject 
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	Verhuis naar studio met warmtepomp, inductie en zonnepanelen in 2022 
	Verhuis naar studio met warmtepomp, inductie en zonnepanelen in 2022 
	Verhuis naar studio met warmtepomp, inductie en zonnepanelen in 2022 


	Verwarming/warmwatervoorziening moet nog aardgasvrij 
	Verwarming/warmwatervoorziening moet nog aardgasvrij 
	Verwarming/warmwatervoorziening moet nog aardgasvrij 


	vloerverwarming, HR++ramen in gehele huis, inductie koken, afsluiten gashaard: dit is al gedaan. Aanschaf warmtepomp is op dit moment te kostbaar om uit te voeren. 
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	Voor de verwarming/warm water wachten wij op de gemeente 
	Voor de verwarming/warm water wachten wij op de gemeente 
	Voor de verwarming/warm water wachten wij op de gemeente 


	Voor onze wijk is een warmtenet het meest logisch. Ik heb samen met een aantal buren verkend hoe dat warmtenet in onze huizen aangesloten zou moeten worden. 
	Voor onze wijk is een warmtenet het meest logisch. Ik heb samen met een aantal buren verkend hoe dat warmtenet in onze huizen aangesloten zou moeten worden. 
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	warmtepomp geinstalleerd 2020, nog te doen: inductiekoken en zonnepanelen plaatsen 
	warmtepomp geinstalleerd 2020, nog te doen: inductiekoken en zonnepanelen plaatsen 
	warmtepomp geinstalleerd 2020, nog te doen: inductiekoken en zonnepanelen plaatsen 


	Warmtepompen verwarmen het huis tot een buitentemperatuur van 3 graden. Als het kouder is schakelt de CV bij. Elektriciteit uit zonnepanelen van Deelstroom Delft. 
	Warmtepompen verwarmen het huis tot een buitentemperatuur van 3 graden. Als het kouder is schakelt de CV bij. Elektriciteit uit zonnepanelen van Deelstroom Delft. 
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	Wat we konden aanpassen, hebben we gedaan. Wonend in een gemmentelijk monument in de binnenstad van Delft hebben we beperkingen. Zonnepanele is geen ruimte. Isolerend glas mag niet. Warmtepomp is geen ruimte voor, of geeft geluidsoverlast. 
	Wat we konden aanpassen, hebben we gedaan. Wonend in een gemmentelijk monument in de binnenstad van Delft hebben we beperkingen. Zonnepanele is geen ruimte. Isolerend glas mag niet. Warmtepomp is geen ruimte voor, of geeft geluidsoverlast. 
	Wat we konden aanpassen, hebben we gedaan. Wonend in een gemmentelijk monument in de binnenstad van Delft hebben we beperkingen. Zonnepanele is geen ruimte. Isolerend glas mag niet. Warmtepomp is geen ruimte voor, of geeft geluidsoverlast. 


	We gaan in het voorjaar van het gas af. 
	We gaan in het voorjaar van het gas af. 
	We gaan in het voorjaar van het gas af. 


	We gebruiken nog gas voor het verwarmen van de bovenverdiepingen. Dit kan via een sterkere warmtepomp. Sanitairwater wordt voorverwarmd met zonneboiler en verder met HR-ketel op gas. Maar met houten vloeren op zolder is het zonder grote verbouwing niet mogelijk om een 400 liter voorraad vat voor sanitairwater te plaatsen. 
	We gebruiken nog gas voor het verwarmen van de bovenverdiepingen. Dit kan via een sterkere warmtepomp. Sanitairwater wordt voorverwarmd met zonneboiler en verder met HR-ketel op gas. Maar met houten vloeren op zolder is het zonder grote verbouwing niet mogelijk om een 400 liter voorraad vat voor sanitairwater te plaatsen. 
	We gebruiken nog gas voor het verwarmen van de bovenverdiepingen. Dit kan via een sterkere warmtepomp. Sanitairwater wordt voorverwarmd met zonneboiler en verder met HR-ketel op gas. Maar met houten vloeren op zolder is het zonder grote verbouwing niet mogelijk om een 400 liter voorraad vat voor sanitairwater te plaatsen. 


	We hadden gaskachels. Deze zijn vervangen door elektrische kachels. 
	We hadden gaskachels. Deze zijn vervangen door elektrische kachels. 
	We hadden gaskachels. Deze zijn vervangen door elektrische kachels. 


	We hebben een huurwoning en zijn hierdoor gelimiteerd wat we zouden kunnen doen. Daarnaast zouden een paar maatregelen te duur zijn voor ons 
	We hebben een huurwoning en zijn hierdoor gelimiteerd wat we zouden kunnen doen. Daarnaast zouden een paar maatregelen te duur zijn voor ons 
	We hebben een huurwoning en zijn hierdoor gelimiteerd wat we zouden kunnen doen. Daarnaast zouden een paar maatregelen te duur zijn voor ons 


	we hebben een oud huis. eerst moet het goed geïsoleerd worden voordat een warmtepomp nut heeft 
	we hebben een oud huis. eerst moet het goed geïsoleerd worden voordat een warmtepomp nut heeft 
	we hebben een oud huis. eerst moet het goed geïsoleerd worden voordat een warmtepomp nut heeft 


	We hebben meer geïsoleerd en testen nu af we met lage temperatuur kunnen verwarmen om over te gaan op warmtepomp 
	We hebben meer geïsoleerd en testen nu af we met lage temperatuur kunnen verwarmen om over te gaan op warmtepomp 
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	We koken al elektrisch, meer zonnepanelen en wellicht een warmtepomp staan op de planning 
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	We koken alleen nog op aardgas 
	We koken alleen nog op aardgas 
	We koken alleen nog op aardgas 


	We koken op inductie, maar verwarmen en douchen nog met cv op gas 
	We koken op inductie, maar verwarmen en douchen nog met cv op gas 
	We koken op inductie, maar verwarmen en douchen nog met cv op gas 


	We komen elektrisch en huis is deels geïsoleerd. Centrale verwarming verwijderen is nog niet realistisch. 
	We komen elektrisch en huis is deels geïsoleerd. Centrale verwarming verwijderen is nog niet realistisch. 
	We komen elektrisch en huis is deels geïsoleerd. Centrale verwarming verwijderen is nog niet realistisch. 


	We wonen in een nieuwbouwwoning uit 2018 
	We wonen in een nieuwbouwwoning uit 2018 
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	We zijn als VVE van plan om op termijn, als de verwarmingsketels aan vervanging toe zijn, helemaal aardgasvrij te worden. 
	We zijn als VVE van plan om op termijn, als de verwarmingsketels aan vervanging toe zijn, helemaal aardgasvrij te worden. 
	We zijn als VVE van plan om op termijn, als de verwarmingsketels aan vervanging toe zijn, helemaal aardgasvrij te worden. 


	We zijn inductie gaan koken vanaf april 2020 
	We zijn inductie gaan koken vanaf april 2020 
	We zijn inductie gaan koken vanaf april 2020 


	we zijn zoveel mogelijk op elektrisch overgestapt, maar gebruiken nog een klein beetje gas voor af en toe warm douchen en als het écht koud wordt om het huis te verwarmen. 
	we zijn zoveel mogelijk op elektrisch overgestapt, maar gebruiken nog een klein beetje gas voor af en toe warm douchen en als het écht koud wordt om het huis te verwarmen. 
	we zijn zoveel mogelijk op elektrisch overgestapt, maar gebruiken nog een klein beetje gas voor af en toe warm douchen en als het écht koud wordt om het huis te verwarmen. 




	Wel inductie fornuis, nog niet voor verwarmen 
	Wel inductie fornuis, nog niet voor verwarmen 
	Wel inductie fornuis, nog niet voor verwarmen 
	Wel inductie fornuis, nog niet voor verwarmen 
	Wel inductie fornuis, nog niet voor verwarmen 


	Wel kookplaat maar de verwarming is blokverwarmijng, daar heb ik weinig invloed op 
	Wel kookplaat maar de verwarming is blokverwarmijng, daar heb ik weinig invloed op 
	Wel kookplaat maar de verwarming is blokverwarmijng, daar heb ik weinig invloed op 


	wel overgestapt naar inductie-koken en al het mogelijke geisoleerd, maar groot deel van de muren is niet te isoleren, dus geen warmtepomp mogelijk 
	wel overgestapt naar inductie-koken en al het mogelijke geisoleerd, maar groot deel van de muren is niet te isoleren, dus geen warmtepomp mogelijk 
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	Wij gaan volgend jaar verhuizen naar een energiezuinigere, gasvrije woning 
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	Wij hebben overgeschakelt op inductie voor koken en overleggen zonnenpanelen, maar zijn onvoldoende geinformeerd mbt warmtepompen 
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	Wij willen graag van gas af voor koken, maar dit is niet mogelijk. Hierdoor gebruiken wij elke maand 1m3 gas om te koken. 
	Wij willen graag van gas af voor koken, maar dit is niet mogelijk. Hierdoor gebruiken wij elke maand 1m3 gas om te koken. 
	Wij willen graag van gas af voor koken, maar dit is niet mogelijk. Hierdoor gebruiken wij elke maand 1m3 gas om te koken. 


	wij wonen in een huis uit de jaren 1920. Met dubbele ramen, zonnepanelen en een geisoleerd dak ben je nog verre van van het gas. Dat lijkt me ook niet realistisch. 
	wij wonen in een huis uit de jaren 1920. Met dubbele ramen, zonnepanelen en een geisoleerd dak ben je nog verre van van het gas. Dat lijkt me ook niet realistisch. 
	wij wonen in een huis uit de jaren 1920. Met dubbele ramen, zonnepanelen en een geisoleerd dak ben je nog verre van van het gas. Dat lijkt me ook niet realistisch. 


	Wij zijn 2 weken geleden over gegaan van koken op gas naar koken op inductie 
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	Wij zijn overgegaan op inductie koken, maar verwarming is nog op aardgas. Bij een nieuwe ketel denken we verder 
	Wij zijn overgegaan op inductie koken, maar verwarming is nog op aardgas. Bij een nieuwe ketel denken we verder 
	Wij zijn overgegaan op inductie koken, maar verwarming is nog op aardgas. Bij een nieuwe ketel denken we verder 


	Woning is uit begin jaren '30. Vloer, muren, dak zijn geisoleerd. Aanvullende maatregelen om de woning nog energiezuiniger te krijgen zijn erg duur en ingrijpend. 
	Woning is uit begin jaren '30. Vloer, muren, dak zijn geisoleerd. Aanvullende maatregelen om de woning nog energiezuiniger te krijgen zijn erg duur en ingrijpend. 
	Woning is uit begin jaren '30. Vloer, muren, dak zijn geisoleerd. Aanvullende maatregelen om de woning nog energiezuiniger te krijgen zijn erg duur en ingrijpend. 


	Woon in een monumentaal pand, mag geen dubbele beglazing in 
	Woon in een monumentaal pand, mag geen dubbele beglazing in 
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	Zie antwoord op vorige vraag 
	Zie antwoord op vorige vraag 
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	zie eerdere antwoorden. elektrisch koken en elektrische vloerverwarming g 
	zie eerdere antwoorden. elektrisch koken en elektrische vloerverwarming g 
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	zie hierboven, irritant dit soort vragen 
	zie hierboven, irritant dit soort vragen 
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	zie onze actuele situatie: https://www.linkedin.com/pulse/klimaatakkoordje-met-mezelf-20-voorlopig-aardgas-dennis-van-leeuwen/ 
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	Zoekende naar elektrische verwarming 
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	Zonnepanelen aangeschaft 
	Zonnepanelen aangeschaft 
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	Zonnepanelen en isolerend glas, volgende stap gastvrije keuken en vloerverwarming,  daarna vervanging gas cv installatie door ??? 
	Zonnepanelen en isolerend glas, volgende stap gastvrije keuken en vloerverwarming,  daarna vervanging gas cv installatie door ??? 
	Zonnepanelen en isolerend glas, volgende stap gastvrije keuken en vloerverwarming,  daarna vervanging gas cv installatie door ??? 


	zonnepanelen geplaatst, elektrische kookplaat 
	zonnepanelen geplaatst, elektrische kookplaat 
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	Zonnepanelen waar ik door opbouw bij buren nu 30% minder opbrengst heb. Electr koken 
	Zonnepanelen waar ik door opbouw bij buren nu 30% minder opbrengst heb. Electr koken 
	Zonnepanelen waar ik door opbouw bij buren nu 30% minder opbrengst heb. Electr koken 


	mijn huis is al aardgasvrij 
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	mijn huis is al aardgasvrij 


	Aardgasvrij is nu voor mij nu geen realistische optie. Zonder extreme verbouwingskosten is laag temperatuur verwarming van mijn huis niet haalbaar. Hierbij denk ik aan: geluidsoverlast van warmtepompen, beperkte capaciteit elektriciteitsnet, hoge kosten warmtenet enz. 
	Aardgasvrij is nu voor mij nu geen realistische optie. Zonder extreme verbouwingskosten is laag temperatuur verwarming van mijn huis niet haalbaar. Hierbij denk ik aan: geluidsoverlast van warmtepompen, beperkte capaciteit elektriciteitsnet, hoge kosten warmtenet enz. 
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	Aardwarmte pomp 
	Aardwarmte pomp 
	Aardwarmte pomp 


	Appartementencomplex gebruikt aardags voor verwarming en heet water. Afgelopen 12 jaar een verbruik 0 voor verwarming. 
	Appartementencomplex gebruikt aardags voor verwarming en heet water. Afgelopen 12 jaar een verbruik 0 voor verwarming. 
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	bij oplevering was er geen aardgas 
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	dat is gebeurd bij de nieuwbouw 
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	De woning is aangesloten op stadsverwarming. Hier kan ik niets aan veranderen. 
	De woning is aangesloten op stadsverwarming. Hier kan ik niets aan veranderen. 
	De woning is aangesloten op stadsverwarming. Hier kan ik niets aan veranderen. 


	Er is geen gas in de Harnaschpolder 
	Er is geen gas in de Harnaschpolder 
	Er is geen gas in de Harnaschpolder 


	Er zitten nogal wat haken en ogen aan “gasvrij”. De infrastructuur is er nog helemaal niet en de gezondheidsrisico’s van inductie van hoogspanning in woonwijken wordt niet onderkend. 
	Er zitten nogal wat haken en ogen aan “gasvrij”. De infrastructuur is er nog helemaal niet en de gezondheidsrisico’s van inductie van hoogspanning in woonwijken wordt niet onderkend. 
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	Geen gas 
	Geen gas 
	Geen gas 


	Geen van bovenstaande. Vragen lijst is manipulatief en gericht op wat Gemeente Delft wil en niet wat de mens wilt ! 
	Geen van bovenstaande. Vragen lijst is manipulatief en gericht op wat Gemeente Delft wil en niet wat de mens wilt ! 
	Geen van bovenstaande. Vragen lijst is manipulatief en gericht op wat Gemeente Delft wil en niet wat de mens wilt ! 


	Gekocht in 2005 mede vanwege gebruik warmte opslag. Praktijk: er wordt toch gas gebruikt voor bijverwarming door de leverancier van warmte (was Eneco) en was niet de beloofde goedkope warmte maar berekening op basis van stadwarmtetarieven. Goedgekeurd door Authoriteit Financiële Markten.  DUS TOCH BETALEN MET GASPRIJZEN! OVERHEIDSOPLICHTING. 
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	Slechte vragen voor huiseigenaren die een moderne goed geïsoleerde woning gebouwd hebben. Met name de vraag over aardgasverbruik. Ik heb geen aansluiting dus geen verbruik en daarin is niet voorzien 
	Slechte vragen voor huiseigenaren die een moderne goed geïsoleerde woning gebouwd hebben. Met name de vraag over aardgasverbruik. Ik heb geen aansluiting dus geen verbruik en daarin is niet voorzien 


	Toen wij in 2016 in dit huis zijn gaan wonen hebben we als doel gesteld zo duurzaam mogelijk te gaan wonen en van het gas af. Dat is gelukt. In juni dit jaar 2020 hebben we ons van het gas laten afsluiten. 
	Toen wij in 2016 in dit huis zijn gaan wonen hebben we als doel gesteld zo duurzaam mogelijk te gaan wonen en van het gas af. Dat is gelukt. In juni dit jaar 2020 hebben we ons van het gas laten afsluiten. 
	Toen wij in 2016 in dit huis zijn gaan wonen hebben we als doel gesteld zo duurzaam mogelijk te gaan wonen en van het gas af. Dat is gelukt. In juni dit jaar 2020 hebben we ons van het gas laten afsluiten. 


	transitie van koken op gas naar elektrisch koken; van blokverwarming op gas naar geothermie aanstaande en van gas naar elektrisch gestookt warm tapwater zal dan ook wel volgen. 
	transitie van koken op gas naar elektrisch koken; van blokverwarming op gas naar geothermie aanstaande en van gas naar elektrisch gestookt warm tapwater zal dan ook wel volgen. 
	transitie van koken op gas naar elektrisch koken; van blokverwarming op gas naar geothermie aanstaande en van gas naar elektrisch gestookt warm tapwater zal dan ook wel volgen. 


	Verwarming is centraal via een warmtepomp, de rest is elektrisch. 
	Verwarming is centraal via een warmtepomp, de rest is elektrisch. 
	Verwarming is centraal via een warmtepomp, de rest is elektrisch. 


	We hebben geen gas 
	We hebben geen gas 
	We hebben geen gas 


	We hebben geen gasaansluiting. 
	We hebben geen gasaansluiting. 
	We hebben geen gasaansluiting. 


	Wij hebben geen aardgas in de woningen van de Elzenborgh aan de Elzenlaan. 
	Wij hebben geen aardgas in de woningen van de Elzenborgh aan de Elzenlaan. 
	Wij hebben geen aardgas in de woningen van de Elzenborgh aan de Elzenlaan. 


	Wij hebben ons huis in 2011 gekocht, met een warmtepomp en volgens de laatste normen. Helaas missen we nog zonnepanelen 
	Wij hebben ons huis in 2011 gekocht, met een warmtepomp en volgens de laatste normen. Helaas missen we nog zonnepanelen 
	Wij hebben ons huis in 2011 gekocht, met een warmtepomp en volgens de laatste normen. Helaas missen we nog zonnepanelen 




	 
	Bij 2.3.2 – Status aardgasvrij onder bewoners met een koopwoning  
	Hoe staat het bij u? - Kunt u uw antwoord toelichten? Selectie respondenten met een eigen koopwoning 
	Hoe staat het bij u? - Kunt u uw antwoord toelichten? Selectie respondenten met een eigen koopwoning 
	Hoe staat het bij u? - Kunt u uw antwoord toelichten? Selectie respondenten met een eigen koopwoning 
	Hoe staat het bij u? - Kunt u uw antwoord toelichten? Selectie respondenten met een eigen koopwoning 
	Hoe staat het bij u? - Kunt u uw antwoord toelichten? Selectie respondenten met een eigen koopwoning 


	1. Het is financieel niet haalbaar dit alleen te doen. 2. Er zijn voorbereidingen voor een warmtenet tot op ca 250 m van mijn huis. Ik verwacht dat in dat kader een voorstel zal worden gedaan. 3. Er zou een onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijkheden om dit type drive-in-woningen van ca 1970 aan de Guido Gezellelaan (en soortgelijk woningen) te verduurzamen. Daarbij is het initiatief van de gemeente noodzakelijk. 
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	Aardgas is de SCHOONSTE manier van stoken, op kernenergie na. Alle andere brandstoffen zijn duidelijk vervuilender. Wordt gelukkig nu ook al een beetje ingezien. Enige verbetering te bereiken met stadsverwarming (op gas!). Efficiënter. Maar vooral nie5 aan beginnen in de oudere wijken!, 
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	Aardgas is een relatief schone brandstof en internationaal kiest men aardgas als tijdelijke brandstof om de energietransitie te maken. Nederland is een uitzondering; Nederland wil overhaast af van aardgas omdat Groningen zwaar geleden heeft onder het versneld leegtrekken van de aardgasbel. Nu kiest Nederlnad voor een overbelasting van het electranet en enorme afhankelijkheid van electrische energie. 
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	Aardgas is goedkoop en schoon, we moeten er niet mee stoppen. Elektriciteit wordt niet gratis geproduceerd, er zijn ook milieukosten aan verbonden. Heb je het verhaal gehoord van de nieuwe kleren van de keizer? 
	Aardgas is goedkoop en schoon, we moeten er niet mee stoppen. Elektriciteit wordt niet gratis geproduceerd, er zijn ook milieukosten aan verbonden. Heb je het verhaal gehoord van de nieuwe kleren van de keizer? 
	Aardgas is goedkoop en schoon, we moeten er niet mee stoppen. Elektriciteit wordt niet gratis geproduceerd, er zijn ook milieukosten aan verbonden. Heb je het verhaal gehoord van de nieuwe kleren van de keizer? 


	aardgas is niet het probleem, aardgas wordt in ons omringende landen zelfs gebruikt om versneld van andere fossiele brandstoffen af e komen 
	aardgas is niet het probleem, aardgas wordt in ons omringende landen zelfs gebruikt om versneld van andere fossiele brandstoffen af e komen 
	aardgas is niet het probleem, aardgas wordt in ons omringende landen zelfs gebruikt om versneld van andere fossiele brandstoffen af e komen 


	aardgas is nog altijd het schoonste alternatief binnen de huidige infrastructuur 
	aardgas is nog altijd het schoonste alternatief binnen de huidige infrastructuur 
	aardgas is nog altijd het schoonste alternatief binnen de huidige infrastructuur 


	Aardgas is prima 
	Aardgas is prima 
	Aardgas is prima 


	Aardgas is prima, veel landen schakelen hier juist op over. Met ons aadgasleidingennet hebben we goud in handen om tzt over te stappen op waterstof als die techniek beschikbaar komt. Nu alles elektrisch maken kan helemaal niet omdat ons net dat nooit aan kan. 
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	aardgasleiding staat op planning om te onderhouden in 2030, dus wij gaan ervan uit dat we dan aardgasvrij moeten zijn. Vooralsnog nu bezig met isoleren en zonnepanelen 
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	Aardgasvrij is nu voor mij nu geen realistische optie. Zonder extreme verbouwingskosten is laag temperatuur verwarming van mijn huis niet haalbaar. Hierbij denk ik aan: geluidsoverlast van warmtepompen, beperkte capaciteit elektriciteitsnet, hoge kosten warmtenet enz. 
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	aardgasvrij is zogenaamd de heilige graal, maar als je electriciteit met aardgas maakt, maakt het dus allemaal niets uit, hoe meer ik weet, hoe meer ik twijfel 
	aardgasvrij is zogenaamd de heilige graal, maar als je electriciteit met aardgas maakt, maakt het dus allemaal niets uit, hoe meer ik weet, hoe meer ik twijfel 
	aardgasvrij is zogenaamd de heilige graal, maar als je electriciteit met aardgas maakt, maakt het dus allemaal niets uit, hoe meer ik weet, hoe meer ik twijfel 


	Aardgasvrij maken is mogelijk bijv. met een warmtepomp. Echter dan dient de verwarmingsinstallatie daartoe wel geschikt te zijn (LTV-systeem). Dat is momenteel niet zo, en dat ga ik zonder aanzienlijke subsidie ook niet doen. De aanpassingskosten zijn gewoon te hoog, waardoor de terugverdientijd nog veel te lang is. 
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	Aardgasvrij maken is niet duurzaam en ook niet financieel aantrekkelijk. Warmtepompen zijn een fiasco en zonnepanelen zijn zwaar giftig. STOP HIERMEE! 
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	Aardgasvrij maken is nu niet realistisch voor mijn huis. Zou hooguit met stadsverwarming kunnen. 
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	Afgezien van het feit dat het onzinnig is om aardgasvrij te willen worden (de ons omringende landen gaan juist over op het relatief schone aardgas), is het voor oude huizen van voor 1900 praktisch onmogelijk en onbetaalbaar om deze middels een warmtepomp of elektrisch te verwarmen. Er is geen ruimte voor deze installaties en de kosten zijn onevenredig groot. Voor nieuwbouw een prima idee, oude binnensteden lekker aan het aardgas houden. Besparen en zoveel mogelijk isoleren prima maar van het gas af? Ik doe 
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	afhankelijk van de VVE, dit geldt ook voor vorige antwoorden 
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	Afwachten hoe maatregelen in het te vormen warmteplan er uit zien 
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	Alleen cv kethel voor bijwarmen 
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	Alleen een zinnige isolatie heeft zin om het aardgas verbruik terug te brengen. Van het gas af is WAANZIN. 
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	Alleen verwarming/heet water is nog op gas. Lijkt mij in onze buurt erg lastig om daar van af te stappen zonder onevenredig hoge kosten. 
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	alleen voor de centrale verwarming afhankelijk van aardgas 
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	Allemaal nog veel te vroeg voor mij. 
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	Alles werkt prima. Waarom zou ik een hoop geld uot geven. 
	Alles werkt prima. Waarom zou ik een hoop geld uot geven. 
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	Als aardgasvrij betekent dat ik over moet gaan op dure, niet-groene stroom, dan wacht ik liever nog even op nieuwe technieken en een verder verduurzaamde elektriciteitsvoorziening. 
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	Als bewoner van een appartement ben ik afhankelijk van de VvE. En als VvE-bestuur wachten wij rustig af wat de gemeente bedenkt voor ons deel van de stad. 
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	Als bewoner van een appartement/lid vve zijn wij afhankelijk van de andere leden van de vve v.w.b. het nemen van maatregelen en de financiele mogelijkheden van de vve. 
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	Als bij de buren nog sprake is van de overgang van bruinkool naar gas, dan vraag ik me soms af waar we mee bezig zijn. 
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	als de c.v. ketel kapot gaat, of het gasfornuis... dan gaan we deze gasvrij vervangen 
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	Als de CV ketel vervangen moet worden ga ik nadenken over een warmtepomp 
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	Als duurzaamheid & eco-system expert houd ik mij internationaal en nationaal bezig met deze vraagstukken. In NL als lid van de Commissie Toekomst, internationaal als EU adviseur. Net als Maarten van Andel ben ik Transitie Scepticus (luister https://www.bnr.nl/player/audio/10172746/10427034). Beleidsmakers (incl wethouder Brandligt) ontbreekt het aan goed begrip van de realiteit. Het klimaat beleid is goed, maar van wordt het paard achter de wagen gespannen. 3 pilaren van het klimaatbeleid in NL zijn al inge
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	Als het doel is om CO2 te reduceren, dan is het m.i. veel beter om juist te investeren in het verminderen van het energieverbruik (door bijvoorbeeld isolatie), dan door te streven naar minder aardgas verbruiken. Aardas is relatief schoon in vergelijking met andere energiebronnen, dus tenzij het energienet 100% groen is heeft het geen zin om over te stappen op aardgas. 
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	als ik de bedragen hoor/lees die het kost is het niet realistisch, zeker niet nu de overheid zoveel kwijt is aan corona 
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	Als mede eigenaar van een appartementen complex zijn individuele acties niet zomaar mogelijk. 
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	Als onderdeel van een VVE ligt dat toch wat complexer. Zou daar assistentie van de gemeente of de TU kunnen gebruiken. 
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	als we de keuken gaan aanpassen dan gaan we zeker op elektrisch koken over. 
	als we de keuken gaan aanpassen dan gaan we zeker op elektrisch koken over. 


	Als wij elektrisch gaan koken moet de elektrische installatie worden aangepast. Dat is nogal een ingreep. 
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	Alternatieven zijn veel te duur en nog niet vergenoeg ontwikkeld. Aardgas is bovendien relatief schoon. 
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	Andere opties dan gas zijn in de oude binnenstad niet duidelijk 
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	apartment en dus vve, er wordt overgesproken maar het is lastig zonder een voorzien vanuit de gemeente om aan de warmte te komen 
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	Appartement is veel moeilijker om aan te passen. Warmtepomp bv op balkon zijn de buren niet blij mee. 
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	Appartementencomplex gebruikt aardags voor verwarming en heet water. Afgelopen 12 jaar een verbruik 0 voor verwarming. 
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	Behalve elektrisch koken zou alleen een warmtepomp nog een optie zijn. Vooralsnog vind ik die veel te duur om dat alleen te doen. Zou fijn als gemeente buurtinitiatieven in deze zou ondersteunen/faciliteren. 
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	belachelijk streven. Onbetaalbaar voor bewoners 
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	Ben 73... niet meer zo energiek wat dit betreft 
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	Ben 74 jaar oud in 2050 zou ik 104 zijn als ik dan nog leef 
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	ben 76 en gezondheid middelmatig 
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	Ben afhankelijk van de VvE en in de binnenstad van Delft en het appartement complex kan vanwege stadgezicht niet veel doen 
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	Ben bezig geweest en ga nog verder met passieve maatregelen als isoleren. Spouwmuurisolatie levert te weinig rendement op wegens valspecie in spouw en te kleine spouwbreedte (bouwjaar 1971). 
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	ben er gewoon nog niet mee bezig. De VVE is wel het onderzoeken naar zonnepanelen 
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	Ben goed bekend met energie transitie. Overstappen op gas in een huis uit 1918 is niet te doen. Zien het niet zitten om De ventilatie van een warmtepomp in de tuin of op het dak te plaatsen. 
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	Ben niet van plan om er in te investeren 
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	Ben ook afhankelijk wat er in het complex gedaan gaat worden. 
	Ben ook afhankelijk wat er in het complex gedaan gaat worden. 
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	Ben tot de conclusie gekomen dat als het allemaal duurzamer moet je het best kunt inzetten op kernenergie. Zolang dit niet lukt vanwege gebrek aan draagvlak of om technische redenen ( afvalproblematiek) doen we er beter aan een langjarige gasdeal met bijv. Rusland af te sluiten. Dit is goedkoop en vrij schoon!!! 
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	Ben van gas voor koken overgegaan naar elektrisch (inductie) 
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	Bij bestaande huizen vind ik het een te grote investering, bij nieuwbouw vind ik het verplicht 
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	Bij de aankoop van de nieuwe keuken na aankoop van dit huis in 2020 heb ik geen gaskookplaat meer geinstalleerd maar inductie. De CV ketel was nog niet aan vervanging toe en het budget beperkt. 
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	Bij een appartementencomplex uit de jaren 70 is isoleren lastig, individueel maatregelen nemen beperkt. En alweer heeft de gemeente geen oog voor het feit dat er VvE’s bestaan. Die hebben een andere benadering en aanpak nodig dat particuliere woningen. Ze hebben nl specifieke problemen die niet gelden voor particuliere eigenaren. 
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	Bij het vernieuwen van de elektra is er al rekening gehouden met de overstap op inductie en met het plaatsen van zonnepanelen (mocht dit ooit toegestaan worden door de gemeente) 
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	Bij renovatie van Kamer en keuken heb ik buitenmuurwanden geïsoleerd evenals het dak van de keuken. Daarbij ben ik in de keuiken overgegaan van gas naar electra en heb nij vervanginng van ramen/kozijnen dubbel glas aangebracht en aan de voorkant "HR monumentelglas". 
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	Bij vervanging keuken overgeschakeld van gas naar inductie 
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	Binnen de Vereniging van Eigenaren is er een kleine club die zich hier mee bezig houdt. Ik wacht hun resultaten af. Het pand waar ik in woon is een Rijksmonument, Museumhof, en niet zo makkelijk aan te passen, richting duurzaam energiegebruik. 
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	blokverwarming steunt nog deels op bijverwarming via aardgas. Met Eteck moet worden nagedacht hoe dat te wijzigen; vooralsnog eerst bodemverwarming en koelingbronnen op -60 meter  weer aan de praat zien te krijgen; werken sinds 2002 nagenoeg niet; het wachten is op provinciale vergunningen voor boren twee nieuwe bronnen. volgens Eteck werkt provincie niet erg mee 
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	ca. 3 jaar geleden is de CV ketel vervangen, op dit moment heb ik niet de intentie om deze eerder te vervangen. Een (zonne)boiler vraagt meer ruimte dan hier beschikbaar in het CV hok. 
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	COllectieve aanpak levert meer op. Neem bijv. zonnepanelen. Nu doet men het individueel. Het aangezicht van de huizen/straten/wijken ziet er niet uit. Jammer. Eenheid is mooier, collectiviteit duurzamer en voordeliger. 
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	Daar waar mogelijk is mijn huis geïsoleerd 
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	De aardgasvrij doelstelling onderschrijf ik niet. ik denk dat dit de komende jaren nog aangepast gaat worden. 
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	De alternatieven zijn vele malen duurder en in mijn mening helemaal niet milieu vriendelijk. De techniek is er nog niet klaar voor. Aardgas is op dit moment en in de nabije toekomst het meest efficiënte alternatief. 
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	De cv ketel (gas0 is nog vrij nieuw; bi vervanging ervan lijkt me een goed moment 
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	De energie transitie is onrealistisch, onhaalbaar en onbetaalbaar voor 90% van de bevolking. 
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	De focus om aardgas te verlaten geeft geen ruimte meer voor alternatieven gasvormen. Ik denk wel eens na om zelfvoorzienend te worden door te kiezen voor waterstof. 
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	De Gemeente en Eneco heeft net nieuwe gasleidingen in onze straat gelegd. Ik vermoed dat onze wijk pas als laatste gaat volgen 
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	De gemeente komt niet over de brug met wat het alternatief voor aardgas moet zijn. Zo lang niet duidelijk is dat we niet afgescheept worden met een onnodig dure oplossing, verandert er helemaal niks. 
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	De gemeente moet eerst maar eens duidelijk maken wat voor nutsvoorziening er komt. Warm water, waterstof i.p.v. aardgas, biogas, etc. Alleen met elektriciteit is mijn huis niet te verwarmen. (ik heb b.v. geen 
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	De grote volgende stap is warmtepomp (met eventueel zonnepanelen). Maar die warmtepompen zijn nog zo duur en zo groot 
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	De huidige maatregelen voor verduurzaming zijn inefficiënt. Plus het kostenplaatje: we willen in de huis nog slechts een paar jaar wonen. 
	De huidige maatregelen voor verduurzaming zijn inefficiënt. Plus het kostenplaatje: we willen in de huis nog slechts een paar jaar wonen. 
	De huidige maatregelen voor verduurzaming zijn inefficiënt. Plus het kostenplaatje: we willen in de huis nog slechts een paar jaar wonen. 


	De huishoudens aardgasvrij is een druppel in vergelijking met bedrijfsleven en overheden. Daar is de 1e grootste winst te behalen. Voor huishoudens is het financieel ingrijpend en mensen vinden het moeilijk om zelf te moeten beslissen! 
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	de investering voor waarmtepomp is te hoog, en ik heb te veel slechte ervaringen gehoord van mensen die het wel hebben 
	de investering voor waarmtepomp is te hoog, en ik heb te veel slechte ervaringen gehoord van mensen die het wel hebben 
	de investering voor waarmtepomp is te hoog, en ik heb te veel slechte ervaringen gehoord van mensen die het wel hebben 


	De investeringen zijn enorm en niet rendabel. Bovendien is aardgas al relatief schoon en is er op andere fronten veel meer winst te behalen. 
	De investeringen zijn enorm en niet rendabel. Bovendien is aardgas al relatief schoon en is er op andere fronten veel meer winst te behalen. 
	De investeringen zijn enorm en niet rendabel. Bovendien is aardgas al relatief schoon en is er op andere fronten veel meer winst te behalen. 


	De investeringen zijn nog onduidelijk 
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	De investeringen zijn te hoog om dit te doen. 
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	De kosten die we moeten maken zijn veel te hoog. Dat halen we er niet meer uit en we zijn over 30 jaar dood of verhuisd. 
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	De kosten wegen niet op tegen de noodzaak 
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	De kosten wegen niet op tegen de voordelen. En ook het gasvrij leven is niet gasvrij zolang we fossiel blijven stoken in Nederland. 
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	De kosten zijn vreselijk hoog. En een warmtebron is voor ons huis uit ca. 1918 misschien ook niet toepasbaar. 
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	De overheid moet eerst maar eens een serieus alternatief ontwikkelen 
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	de plannen van de gemeente zijn nog te onduidelijk. Ik wil niet investeren in iets dat later door gemeentelijke besluiten overbodig of verkeerd blijkt 
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	De suggestie dat ik er niet in geloof staat er niet bij 
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	De te kiezen antwoorden zijn vooringenomen. U gaat er al vanuit dat iedereen aardgasvrij wil zijn (heb NOG niks gedaan). Mijn antwoord staat er dus niet bij. 
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	de transitie is erg duur terwijl de technieken nog steeds ontwikkelen. Te vroeg overschakelen is een hele grote desinvestering. 
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	De vraagstelling is incorrect. Bijvoorbeeld "wel in verdiept, en bewust nog niets gedaan" is geen mogelijke keuze. Dat is van toepassing op mij. 
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	De VvE is aktief op dit gebied...er is een commissie groen/milieu gevormd 
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	De vve is zich aan het oriënteren 
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	De woning is aangesloten op stadsverwarming. Hier kan ik niets aan veranderen. 
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	De woning is een monument in een beschermd stadsgezicht. De mogelijkheden zijn daarom beperkt 
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	Deel van de maatregelen zijn genomen, namelijk het isoleren en tochtdicht maken van mijn huis, ook vloerverwarming op de begane grond. Nu nog het glas vervangen en de achterpui. Dan komen de PVT panelen. 
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	Denk dat het alleen goed kan als hele blok meedoet 
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	Denk niet dat de huidige oplossingen om gas te vervangen door andere energiebronnen schoner zijn 
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	deze zomer woning verbouwd, energiegegevens betreffen nog situatie voor verbouwing. Als ik geld heb ga ik verder met vernieuwen kozijnen met HR++ glas en misschien sedumdak 
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	Dit hangt er vanaf of de gemeente bereid is te luisteren naar de bewoners en niet de plannen voorleggen terwijl ze al hebben besloten. 
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	Dit is een grachtenpand. Zoiets vraagt nu enorme investeringen 
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	Dit is een kostbare zaak 
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	Dit is iets dat door de VVE moet worden gecoordineerd. We hebben een actieve VVE 
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	Dit loot via de VVE en di plannen heb ik bekeken 
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	Dit zal via de VVE moeten lopen. In mijn complex zijn 164 appartementen geconcentreerd. Moet dus collectief geregeld worden. 
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	Diverse maatregelen genomen 
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	diverse plannen al jaren met organisatie proberen op te zetten maar veel kastje/muur (o.a. gemeente) 
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	Documentaire gezien op tv maar nog niet overtuigd van het milieu-voordeel en kostenaspect 
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	Druk met werken 
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	Een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de overheid: het initiatief voor het aanbieden van alternatieven voor aardgas is en blijft een taak van de overheid! 
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	Een geschikt alternatief voor aardgas weet ik niet. Een warmtepomp lijkt mij niet realistisch. Waterstof in de bestaande gasleiding? Stadswarmte uit industrie in de omgeving? 
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	Een huis in de binnenstad is naar mijn mening niet gasvrij te maken alleen met waterstof 
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	Een huis uit 1930 kan niet zomaar over op een warmtepomp 
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	Een hybridesysteem met een warmtepomp is een overweging 
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	Een optie die zou kunnen is elektrisch verwarmen, maar die prijzen zijn nog veels te  hoog om dit rendabel te laten zijn 
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	Een oud huis is zeeeeeer moeilijk gasvrij te verwarmen. Alleen rendabel bij nieuwbouw 
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	Een warmtepomp werkt in de praktijk meestal slecht, huis wordt nauwelijks meer geventileerd en maakt herrie, voorbeelden te over... 
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	Eerst isoleren, vloerverwarming om later misschien warmtepomp te nemen. Dit is afhankelijk van plan gemeente, als de wijk op stadsverwarming over gaat geen warmtepomp nodig 
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	eerst moeten de alternatieven voor waterstof verder ontwikkeld zijn. Ook moet de gemeente eerst duidelijkheid geven welke energiegroepen (aardwarmte/wind etc.) ze hoe willen winnen/ruilen etc. 
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	eigenlijk vind ik het belachelijk dat men zo gedwongen aardgas wil terugdringen 
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	electriciteit opwekken is met al zijn verlies niet mileuvriendelijker dan gas gebruik. 100% groene stroom is helaas niet haalbaar in Nederland. Van het gas af is sociaal naar groningers, maar niet beter voor het milieu 
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	Electrisch koken na verbouwen keuken 
	Electrisch koken na verbouwen keuken 
	Electrisch koken na verbouwen keuken 


	Electrisch verarmen en boiler 
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	Electrische verwarming en een boiler 
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	Elektriciteit loont momenteel niet,  1000 euro duurder dan gas op jaar basis. 
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	elktrisch koken en zonneboiler geinstalleerd 
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	energieconsumptie is het probleem, niet specifiek aardgas; je dwingt met deze keuzes om "mee te doen", terwijl de oplossing elders ligt. Symboolpolitiek om je gutmensch te voelen. 
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	Enkele jaren geleden een HR ketel op gas aangeschaft en nog geen plannen om deze te vervangen. 
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	enkele mensen in de straat zijn er mee bezig geweest ,ik moet eens informeren 
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	Er is geen rendabel alternatief voor het marginale gebruik. Investeringen in het fossiel vrij maken van elektriciteit en industrie zijn vele malen rendabeler 
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	Er is nog geen goed alternatief 
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	Er is nog geen reëel alternatief 
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	Er is nog zoveel onduidelijkheid en vooral hoge kosten voor huiseigenaren 
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	Er is vooralsnog voor verwarming geen economisch alternatief 
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	Er ontbreekt een categorie: ik heb me erin verdiept en zie niets in de huidige mogelijkheden. 
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	Er past in ons huis 86 m2 geen warmtepomp 
	Er past in ons huis 86 m2 geen warmtepomp 
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	Er wordt te weinig gerealiseerd dat elektriciteit ook een andere bron van energie verlangt, te weinig mensen zijn op de hoogte van het gebruik van zeldzame aardmetalen zoals die gebruikt worden in zonnepanelen bijv. 
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	er zijn al maatregelen genomen 
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	Er zijn geen betaalbare opties voor mij beschikbaar 
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	er zijn nog weinig alternatieven die betaalbaar zijn 
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	Er zijn wel opties maar ons huis is van 1926 dus niet alles kan. We kijken wat de beste oplossing kan zijn. 
	Er zijn wel opties maar ons huis is van 1926 dus niet alles kan. We kijken wat de beste oplossing kan zijn. 
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	er zit een grens aan wat je kunt met een oud huis. 
	er zit een grens aan wat je kunt met een oud huis. 
	er zit een grens aan wat je kunt met een oud huis. 


	Er zitten nogal wat haken en ogen aan “gasvrij”. De infrastructuur is er nog helemaal niet en de gezondheidsrisico’s van inductie van hoogspanning in woonwijken wordt niet onderkend. 
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	Eventueel warmte pomp, isolerend glas en zonnepanelen 
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	Financiele gevolgen te groot 
	Financiele gevolgen te groot 
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	Fornuis en CV zijn nog niet aan vervanging toe 
	Fornuis en CV zijn nog niet aan vervanging toe 
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	Ga niet van gas af voor er een betaalbaar en goed compact systeem is voor cv en warm water in de douche 
	Ga niet van gas af voor er een betaalbaar en goed compact systeem is voor cv en warm water in de douche 
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	ga t.z.t. electrisch verwarmen middels stralingswarmte 
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	gaan volgend jaar elektrisch koken, maar de cv blijft nog wel even op aardgas, want een elektrisch is niet te betalen en warmtepompen zijn hier niet aangelegt 
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	Gaat het vrijwillig nooit doen 
	Gaat het vrijwillig nooit doen 
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	Gas verbruik is sowieso laag ivm elektrisch koken; gasvrij geen prioriteit. Andere duurzame maatregelen leveren meer op 
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	Gebruik zeer weinig gas en alle initiatieven kosten meer dan de terugverdientijd. 
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	Geen financiën 
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	Geen gas 
	Geen gas 
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	geen geld 
	geen geld 
	geen geld 


	Geen noodzaak 
	Geen noodzaak 
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	Geen plaats voor een warmte pomp, in Duitsland krijg je subsidie om op gas over te gaan: wij blijven op t gas. 
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	geen ruimte voor technische installaties, ik raak ook mijn onafhankelijkheid kwijt. 
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	Gekeken naar enkele mogelijkheden. Teveel gedoe en zo belangrijk vind ik mij minuscule co2 bijdrage niet. 
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	Gekeken naar mogelijkheden voor zonneboiler of warmtepomp 
	Gekeken naar mogelijkheden voor zonneboiler of warmtepomp 
	Gekeken naar mogelijkheden voor zonneboiler of warmtepomp 


	gekeken naar mogelijkheid zonnepanelen (vlgs leveranciers niet mogelijk/rendabel ivm klein/ongunstig formaat dak) en warmtepomp (te duur) 
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	geld gebrek en tegenwerking van de vve 
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	gelet op leeftijd geen ambities op dit terreim 
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	Geloof niet in warmtepompen, wel in waterstof vanwege het kunnen gebruiken van bestaande infrastructuur, en beperkte kosten voor bewoners. 
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	gemeente werkt niet mee, dus moet eerst verhuizen 
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	gewoon niet. 
	gewoon niet. 
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	Gezien bouw van de woning (ouderdom) is deze niet geschikt voor lage temperatuurverwarming (vloerverwarming): houten constructievloeren 
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	Gezien de complexe constructie van ons appartementengebouw lijkt het vervangen van aardgas door bijvoorbeeld waterstof een beter optie. 
	Gezien de complexe constructie van ons appartementengebouw lijkt het vervangen van aardgas door bijvoorbeeld waterstof een beter optie. 
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	gezien de leeftijd van mijn echtgenote en mij (77-80), willen wij geen haast maken 
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	Gezien mijn leeftijd en conditie ben ik geen grote projecten  van plan 
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	Groot flatgebouw. Ben afhankelijk van vve 
	Groot flatgebouw. Ben afhankelijk van vve 
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	Hangt af van onze VVE; ik heb maar 1/96e mening 
	Hangt af van onze VVE; ik heb maar 1/96e mening 
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	Hangt ook af van landelijke en/of gemeentelijke initiatieven! We moeten nou niet op elkaar gaan zitten wachten! 
	Hangt ook af van landelijke en/of gemeentelijke initiatieven! We moeten nou niet op elkaar gaan zitten wachten! 
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	Harnaschpolder 
	Harnaschpolder 
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	heb gaskooktoestel vervangen door inductie 
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	Heb ik toch geen invloed op 
	Heb ik toch geen invloed op 
	Heb ik toch geen invloed op 


	heb me er zeer in verdiept, maar vind het een beperkte oplossing waarvan de effecten tamelijk minimaal zijn t.o.v. het totale energieverbruik in Nederland 
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	heb nog geen idee wat het alternatief zal/kan zijn 
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	hebben zonnepanelen geplaast en zijnover gestapt opinductie koken. 
	hebben zonnepanelen geplaast en zijnover gestapt opinductie koken. 
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	Helaas is het huis uit 1900 erg complex om te isoleren... (monument; zeer smal, dus lastig van binnenuit; 16 grote kierende schuiframen...). 
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	Helaas veel te dure stadsverwarming 
	Helaas veel te dure stadsverwarming 
	Helaas veel te dure stadsverwarming 


	Het aardgasverbruik is laag (afgelopen jaar 784 m3). Het is een oud huis en zo goed mogelijk geïsoleerd. Het enige is een nieuwe CV ketel. Verder is in een oud huis (1918) nauwelijks iets te bedenken. Ook zonnepanelen verdienen zich denk ik nog niet terug. s 
	Het aardgasverbruik is laag (afgelopen jaar 784 m3). Het is een oud huis en zo goed mogelijk geïsoleerd. Het enige is een nieuwe CV ketel. Verder is in een oud huis (1918) nauwelijks iets te bedenken. Ook zonnepanelen verdienen zich denk ik nog niet terug. s 
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	Het aardgasvrij maken is gewoon een idioot plan. 
	Het aardgasvrij maken is gewoon een idioot plan. 
	Het aardgasvrij maken is gewoon een idioot plan. 


	Het afgelopen jaar heb ik zonnepanelen geplaatst; tevens heb ik de vloer vanuit de kruipruimte laten isoleren. Ook wilde ik dit jaar de spouwmuren extra laten isoleren; bij 2x onderzoek door deskundigen bleek er veel bouwpuin aanwezig te zijn. Nu heb ik nog geen vochtdoorslag. Bij isoleren van de spouwmuren moet dat bouwpuin eerst tegen hoge kosten verwijderd worden; hierdoor is extra isoleren van de spouwmuren financieel absoluut niet aantrekkelijk. 
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	Het afgelopen jaar heb ik zonnepanelen geplaatst; tevens heb ik de vloer vanuit de kruipruimte laten isoleren. Ook wilde ik dit jaar de spouwmuren extra laten isoleren; bij 2x onderzoek door deskundigen bleek er veel bouwpuin aanwezig te zijn. Nu heb ik nog geen vochtdoorslag. Bij isoleren van de spouwmuren moet dat bouwpuin eerst tegen hoge kosten verwijderd worden; hierdoor is extra isoleren van de spouwmuren financieel absoluut niet aantrekkelijk. 


	het alternatief is bijzonder duur en een warmtepomp maakt veel herrie, niet fijn voor de buren 
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	Het complex heeft in 2015 nieuwe gasketels gekregen. Er is geen draagvlak bij de bewoners om peperdure investeringen te doen. 
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	Het dient mijn tijd wel uit 
	Het dient mijn tijd wel uit 
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	Het doel lijkt mij niet aardgasloos maar CO2 reductie. 
	Het doel lijkt mij niet aardgasloos maar CO2 reductie. 
	Het doel lijkt mij niet aardgasloos maar CO2 reductie. 


	Het hangt af van de mogelijkheden die de energietransitie biedt, op korte en middellange termijn. Bv het gasnet blijft liggen voor een evt  gasmix die geen CO2 produceert 
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	Het hangt er sterk van af of aardgas vervangen kan worden door waterstof of dat we over moeten schakelen naar o.m. elektrisch 
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	Het huis is lastig aardgas vrij te maken, door hoekwoning, en jaren 50 bouw en details 
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	Het huis waarin ik woon is een rijksmonument. Zonnepanelen of dubbel glas zijn dus niet mogelijk en daarom blijft gas noodzakelijk. 
	Het huis waarin ik woon is een rijksmonument. Zonnepanelen of dubbel glas zijn dus niet mogelijk en daarom blijft gas noodzakelijk. 
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	Het is (op dit moment) onzinnig want andere bronnen zijn niet toereikend. 
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	Het is aan de VvE, ik zit in de werkgroep maar wonen in een Rijksmonument maakt het heel moeilijk! 
	Het is aan de VvE, ik zit in de werkgroep maar wonen in een Rijksmonument maakt het heel moeilijk! 
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	het is allemaal nog te onduidelijk wat de beste keus voor de toekomst is en wat er voor betaalbare mogelijkheden zijn 
	het is allemaal nog te onduidelijk wat de beste keus voor de toekomst is en wat er voor betaalbare mogelijkheden zijn 
	het is allemaal nog te onduidelijk wat de beste keus voor de toekomst is en wat er voor betaalbare mogelijkheden zijn 


	Het is een bizarre investering die we niet terugverdienen en mensen snappen niet dat de technologie nog lang niet ver genoeg is. Eerst moet er grootschalige opslag van wind- en zonne-energie mogelijk zijn. Burger initiatief is prachtig, ik doe er graag aan mee, maar het is kleinschalig. 
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	Het is een mooi streven, wat er gaat gebeuren is nog niet duidelijk waterstof? elektrisch? eerst maar een duidelijk en financieel goed haalbaar plan op tafel voor oudere woningen. 
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	het is een onzinnige doelstelling die NIET bijdraagt aan een betere wereld 
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	Het is een probleerm dat je merkt dat het bedrijfsleven er nog niet klaar voor is. 
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	Het is een probleerm dat je merkt dat het bedrijfsleven er nog niet klaar voor is. 


	Het is financieël niet haalbaar 
	Het is financieël niet haalbaar 
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	Het is geldklopperij, ik ben niet van plan er geld in te investeren. Dat gebruik ik liever voor leuke vrijetijdsbesteding. 
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	Het is grote onzin om van het aardgas af te gaan, terwijl landen om ons heen juist overgaan op aardgas omdat het zo schoon is! 
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	Het is lastig om nu al te weten hoe zaken op dit terrein zich ontwikkelen. Ik hoor ook allerlei tegenstrijdige visies. Ik heb ook iets gelezen over het warmtenet en vraag me af of onze wijk Buitenhof daarop kan worden aangesloten, ook voor de eengezinswoningen. 
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	Het is mij nog onduidelijk waarom de doelstelling is gesteld en wat we ermee willen bereiken. Het komt over als politieke keuze terwijl buurlanden juist op aardgas overschakelen. 
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	Het is niet rendabel en het kost mij meer geld 
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	Het is niet te betalen in een bestaande woning 
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	Het is nogal ingewikkeld bij een rijksmonument met een VVE 
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	HEt is nogal ingewikkeld. De loodgieter gaf aan dat iedereen maar op warmte... kan overstappen. Kan het electriciteitsnet helemaal niet aan. Flink bedrag daarnaast. Enn ik kook elektrisch. De vragen hiervoor houden daar geen rekening mee 
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	Het is onhaalbaar, onbetaalbaar, logistiek onmogelijk, kortom een krankzinnig plan, België gaat 4 gascentrale bouwen omdat er nog voor 5 eeuwen gas beschikbaar is. 
	Het is onhaalbaar, onbetaalbaar, logistiek onmogelijk, kortom een krankzinnig plan, België gaat 4 gascentrale bouwen omdat er nog voor 5 eeuwen gas beschikbaar is. 
	Het is onhaalbaar, onbetaalbaar, logistiek onmogelijk, kortom een krankzinnig plan, België gaat 4 gascentrale bouwen omdat er nog voor 5 eeuwen gas beschikbaar is. 


	Het is onrealistisch en milieu onvriendelijk om van het gas af te gaan. Gas is heel efficiënt om een huis te verwarmen. In Duitsland wordt het nu als een tussenoplossing gezien. Ik denk dat het te vroeg is om voor 2050 zonder gas te kunnen.5 
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	Het is onze verwachting dat we binnen 10 jaar gaan verhuizen en zijn dan op zoek naar een woning die energieneutraal is of te maken is 
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	Het is op dit moment te duur om aardgasvrij te worden. Daarnaast heb ik twijfels bij het daadwerkelijke voordeel op het milieu van aardgasvrij worden, gezien de alternatieven en de manier waarop stroom geproduceerd wordt. 
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	Het is te kostbaar en het verdient zich voorlopig nog niet terug. We hebben diverse maatregelen genomen om zo energiezuinig mogelijk te zijn maar om van het gas af te gaan is nu niet aan de orde 
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	Het is technisch nog niet haalbaar om onze beeldbepalende woning uit ca. 1900 betaalbaar op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. 
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	Het is voor mij nog onduidelijk wat de beste alternatieven zijn. 
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	Het is zeer onduidelijk vanuit de overheid wat en wanneer er iets van  de burger verwacht wordt. Verde r zijn de subsidie regelingen niet helder. 
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	Het juiste antwoord, ik wil niet van het gas af staar er NIET bij!!!!!!! 
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	Het leeft niet erg, wil huis ook op korte termijn verkopen 
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	Het lijkt me dat het eerst van hogerhand goed uitgewerkt moet worden en betaalbaar moet worden, wil men hier zelf serieus mee aan de slag gaan. 
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	Het lijkt mij een hele klus. 
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	Het overgrote deel van evt. aanpassingen appartementencomplex/huis lopen via VvE 
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	Het plaatsen van een warmtepomp kost veel ruimte, die er eigenlijk niet is in de huidige indeling van ons jaren 30 huis. De buitenunit van een luchtwarmtepomp levert ook nog eens geluidsoverlast op, zo dicht als onze huizen en tuinen op elkaar staan. Er moet een beter alternatief komen, wellicht een collectieve oplossing. 
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	Het voorop lopen met aardgasvrij vergt dat huizen goed zijn geisoleerd én dat alternatieve warmtebronnen beschikbaar zijn. Voor de meeste wijken zijn er nu nog geen alternatieve warmtebronnen, voor sommige wijken wordt dat lastig om te realiseren. Bovendien vergt voorop lopen in aardgasvrij hoge investeringen en Delft heeft geen financiele ruimte om de bewoners voor zover zij zelf niet over voldoende middelen beschikken voldoende te ondersteunen. Bovendien verwacht ik dat de kosten die voor warmte via een w
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	Het zal mijn  tijd wel duren. 
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	Het zou goed zijn om TU noord op aardwarmte net TU aan te sluiten 
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	hier geen alternativ mogelijk, warmtepomp kan alleen op het dak en dit is te veel herrie. 
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	hier is alles lastig. De gemeente geeft geen vergunning om zonnepanelen op ons dak te plaatsen (zichtbaar op 20 m2 openbaar grondgebied). Het huis is niet geschikt voor een warmtepomp. Wij zijn afhankelijk van bijv waterstof via de gasleiding, dus van externe besluiten 
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	Hitte golven zomer vereist koeling, warmte is geen probleem met groener gas. Stadsverwarming is weinig waard, koeling is vernieuwend en waardevol. 
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	Hoge kosten niet eenvoudig terugverdienen en onzekerheid over plannen overheid 
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	Huidige plannen zijn onzinnig. Ik wacht opmwaterstof of kernenergie 
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	Huis aan het isoleren, DUCO ECO-box aangeschaft met zonnecollector voor warm-tapwater 
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	Huis is gebouwd zonder gasaansluiting. Bevalt fantastisch goed. 
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	Huis is geisoleerd, dubbel glas en zonnepanelen. Aardgasvrij is waanzin ! 
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	Huis uit 1920 is lastig aardgasvrij te maken. 
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	Huis uit 1920, steensmuren, kan financieel voorlopig absoluut niet uit. Zonnepanelen dekken wel al volledig elektriciteitsverbruik. 
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	Huis van 1970 op dit moment niet geschikt voor warmtepomp, dak ongunstig voor zonnepanelen 
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	Huis van die leeftijd is vrijmaken te kostbaar 
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	Hybride warmtepomp geinstalleerd 
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	ik ben afhankelijk van de VvE 
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	ik ben al redelijk opleeftijd; ik ga geen grote investeringen meer doen. 
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	Ik ben bezig het gasverbruik te verminderen door extra isolatie. Ik wil nagaan of met de huidige cv-ketel het huis met een watertemperatuur van 55 graden te verwarmen is. Binnen enkele jaren zullen we de oude houten vloer vervangen en isoleren of combineren met vloerverwarming. 
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	ik ben bezig met isoleren, maar door de drukte laten de bedrijven waarmee ik had afgesproken het even afweten. Alleen de dubbel glas actie en een dakje van een dakkapel is tot nu toe gelukt. In de pijplijn zit dus nog de complete dakisolatie inlusief de dakkapellen en de vloer van mijn loggia 
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	Ik ben bijna 74 en heb niet de indruk, dat er tijdens mijn leven nog veel zal veranderen. 
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	ik ben deelnemer aan het Burgerplatform Energiestransitie 
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	Ik ben er tegen om van het gas af te gaan 
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	Ik ben er voor mijn werk mee bezig, dus ik ken de opties, voor- en nadelen. 
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	Ik ben het er niet mee eens, aardgas is schoon en milieuvriendelijk 
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	ik ben het oneens met aardgasvrij (wacht op waterstof) en woon bovendien in een oude wijk waar vorige maand de gasleidingen vernieuwd zijn!!! 
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	Ik ben lid van een VVE als appartementseigenaar 
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	Ik ben naar zonnepanelen aan het kijken. Wel ingewikkeld met dat Salderen. 
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	Ik ben nog niet overtuigd dat (aard)gasloos de beste oplossing is voor mijn huis uit 1932 
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	Ik ben op de hoogte van de voornemens van gemeenten en wil ook wel wat gaan doen, maar moet nog een plan maken. Ik woon in een jaren '30 huis en wil ook de afweging maken of het financieel nog interessant is alle investeringen te doen. Versus een nieuwbouwappartement dat al energieneutraal en aardgasvrij is ... (maar ook niet te betalen). 
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	Ik ben op inductie gaan koken, om gasverbruik te verminderen. Voor de overige opties ben ik afhankelijk van wat monumenten zorg toestaat in onze wijk (Agnetapark) 
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	Ik ben over gegaan op inductiekoken 
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	Ik ben pas van plan maatregelen te nemen als er op grote schaal kernenergie of waterstof energie komt 
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	Ik ben van plan een warmtepomp te plaatsen maar moet hiervoor eerst ruimte maken en sparen. 
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	Ik ben voor vervanging van aardgas door waterstof 
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	Ik besef dat er iets moet gebeuren en dat ik zelf stappen moet zetten, maar ik weet niet hoe en wat. Ik wil aan de hand genomen worden (letterlijk) door de gemeente: dit is het plan in uw wijk en daarvoor is dit en dat nodig gezien uw woning en de mogelijkheden, en wij gaan dat voor u regelen. Ik heb nu het gevoel dat ik in het diepe word gegooid: ik moet het allemaal zelf uitzoeken: wat het beste is in mijn situatie en wie ik daarvoor moet inschakelen. Ik heb er geen verstand van en ben bang dat ik overgel
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	ik blij gaarne bij aardgas 
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	Ik denk aardgas en cv ketels één van de meest efficiënte methodes is om huizen te verwarmen. Warmtepompen zullen in de praktijk meer co2 uitstoten omdat de duurzame stroom niet beschikbaar is als het koud is (donker, weinig wind). Dan blijft centraal gas stoken om stroom op te wekken minder efficiënt dan een cv ketel... 
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	Ik denk dat aardgas voorlopig vanuit CO2 besparingsoogpunt in combibatie met betaalbaarheid het beste scoort van alle mogelije warmte voorzieningen. Ik denk dat in de verdere toekomst, tussen 2030 en 2050 er door de opwek van groen gas, synthetisch aardgas of waterstof, er varianten komen die ook betaalbaar zijn en beter scoren op CO2. Ik wil graag dat Delft wacht tot er betere betaalbare varianten beschikbaar zijn. Warmtenetten op basis van geothermie of restwarmte zijn zonder subsidie veel duurder dan op 
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	Ik denk dat het een stom idee is om te focussen op aardgasvrij. Laten we eerst eens kijken of we van kolen en aardolie af kunnen komen. Daar is veel meer winst te halen. 
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	Ik denk dat het heel duur is en ik heb daar geen geld voor. 
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	Ik denk dat het verstandig is dat dit zoveel mogelijk gezamenlijk per wijk of straat onder regie van de gemeente wordt aan gepakt en ga er ook vanuit dat dit gebeurt. Daar wacht ik op. 
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	Ik denk dat verder isoleren nauwelijks mogelijk is. Dus warmtepomp sec is niet realistisch. 
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	Ik doorloop een 4 staps aanpak. 1) isolatie (gereed), 2) pv ( incl warmtepomp behoefte, gereed) 3) ventilatie met wtw (plan voorjaar 2021) 4) warmtepomp en electrisch koken ( zomer. 2021) 
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	Ik ga het ook niet doen. Aardgas is een zeer schone brandstof en de infrastructuur ligt er al. Bizar om dat te slopen. 
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	Ik ga hier niets aan doen - waarom staat dat antwoord er niet bij? 
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	Ik ga ook niets doen omdat ik het aardgas een schone grondstof vind. Daarnaast betalen we mee aan de pijpleidingen vanuit Rusland voor aardgas. Ik vind dat we door aardgasvrij plannen teveel elektriciteit gaan gebruiken. Ja en wat voor milieugevolgen heeft dat weer. 
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	Ik gebruik al heel weinig gas. Alle andere methodes zijn kostbaar en moeilijk in te passen in een appartement. 
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	Ik gebruik erg weinig energie Voor mij is het totaal niet rendabel 
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	Ik geloof eventueel in aardgasvrij, maar niet in gasvrij. Ik wil eerst de waterstofgasproduktie afwachten. Of 
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	Ik heb 6 jaar geleden al zonnepanelen aangeschaft en kook de laatste 4 jaar elektrisch. Een warmtepomp stond ook op mijn wensenlijstje, maar lijkt niet rendabel. Mijn huis is uit 1908 en haalt het ondanks veel isolatiemaatregelen niet bij de isolatiewaarden van moderne huizen. Met een koude winter zou het huis onaangenaam koud zijn. We zoeken dus naar andere mogelijkheden. 
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	Ik heb al zonnepanelen, maar in dit oude huis kan nooit alles electrisch. Warmtepomp lukt niet qua ruimte. Dus gas is de enige optie, waterstofgas wellicht? Hoop ik. 
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	Ik heb als VvE-bestuurslid de 3 voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente Delft over een eventueel aan te leggen warmtenet bijgewoond. Daarnaast 2 bijeenkomsten van het VvE-platform Voorhof-Buitenhof over deze zaak bijgewoond. Afgezien van de onmogelijkheid om het appartementengebouw aan te sluiten op een eventueel warmtenet zullen de kosten om het gebouw effectief te isoleren tot A-label ("oude" label) zeer hoog zijn ("miljoenen"). Zonder effectieve subsidies zal verdere uitgebreide isolatie niet van de g
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	ik heb de gaskookplaat vervangen door een inductiekookplaat, maar heb nog wel een gas gestookte cv ketel 
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	Ik heb een meer dan 100 jaar oud huis dat niet goed (of heel duur) te isoleren is. Dus van het gas af ziet er voormij vooral heel kostbaar uit en dat kan ik niet betalen. 
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	Ik heb een monumentaal pand. Voor bijvoorbeeld overschakelen naar een warmtepomp zijn isolatiemaatregelen nodig die niet zijn toegestaan en/of slecht zijn voor de constructie. Doordat mijn huis op een centraal en beeldbepalend punt staat zijn zonnepanelen ook niet toegestaan. Het is dus wachten op aanpassing van de regels en/of de mogelijkheid om bijvoorbeeld op een waterstofnet aangesloten te worden. 
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	Ik heb een nieuwbouwwoning uit 2011. Aardgasvrij maken van bestaande woningen is complete onzin. Er zijn veel doelmatigere acties voor de klimaatproblematiek. 
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	Ik heb gekeken naar de mogelijkheid en de voordelen van een warmtepomp en orienteer me op electrisch gaan koken. 
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	ik heb gekeken wat het kost als ik mijn hr-cvketel vervang voor een warmtepomp installatie, die kosten zijn gigantisch ook omdat je dan de radiatoren moet vervangen. bovendien is het waarschijnlijk aantrekkelijker om voor mijn appartementencomplex dit groot aan te pakken via de vve. maar verder dan kijken en wat van gedachten wisselen is het nog niet gekomen 
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	Ik heb me er in verdiept en dit is de komende 10 jaar niet realistisch, dus doe ik nu niets. 
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	Ik heb me er in verdiept, en besloten dat het voor mijn huis uit 1900 een zeer dure grap gaat worden die ik qua investering er niet uit ga halen, dus ik begin er niet aan 
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	Ik heb me er zeker in verdiept en zie geen mogelijkheden gezien de leeftijd van mijn woning. Verder heb ik moeite met de beslissing, aangezien ik in de ons omliggende (ten opzichte van Nederland vooruitlopende) landen aardgas juist als beter voor het milieu wordt aangemerkt. Enige tijd geleden, nog redelijk recent, heb ik mee gedaan aan de energiebattle waar ook juist werd geadviseerd meer met gas en minder met elektriciteit te doen. Ik vind dat als deze keuze daadwerkelijk wordt doorgezet er van de inwoner
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	Ik heb me verdiept maar niets gedaan omdat ik niet tevreden ben over de resultaten die we zouden gaan halen. Dus het woordje "nog" moet wat mij betreft uit het antwoord om het op mij van toepassing te laten zijn 
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	Ik heb mij al georienteerd, maar wil beslist geen lawaaierige waterpomp. Stadsverwarming zou ik prima vinden. 
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	Ik heb mijn huis naar level C opgekrikt, goed voor een huis uit 1931. Ik ben n afwachtende op de methode voor mijn wijk om over te kunnen gaan op aardgasvrij, daar dit individueel niet uit te voeren is. 
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	ik heb nog een combi ketel nodig voor extra power bij koude dagen. Daarnaast is het tabwater en koken nog via gas. elecktisch fornuis en oven gezamenlijk vragen een dure aansluiting (1800 kosten) waardoor ik nog heb gekozen voor een fornuis met aardgas. 
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	Ik heb nu alleen nog een gaskachel, zoek naar ideeen om flexibel en eenvoudig daar ook over te schakelen op elektra. 
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	Ik kook sinds vier jaar een elektrisch. Een warmtepomp installeren is niet realistisch voor mij want daar heb ik gewoon de ruimte niet voor in mijn kleine appartement. 
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	Ik merk het wel als de 'aardgasvrij-Gestapo' voor de deur staat. Als ik word gedwongen dan moet het maar. 
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	Ik mis nog het realisme dat oudere woningen er niet op ontworpen zijn om aardgasvrij te kunnen leven. Ik vind het dan ook niet proportioneel om van die bewoners een investering te vragen. De maatregelen van overheid(incl gemeenten) is nu te vaak zo dat die wel doelstellingen heeft, maar de kosten en risico's voor grootste deel( zo niet volledig) afwentelt op de individuele huisbezitter. 
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	Ik mis voor mij,(alleenstaand) het aan de orde zijn, de aanspraak daarover, omdat ik niet goed weet waar te beginnen. Ook woon ik in de binnenstad en behoort het huis tot beschermd stadsgezicht, daardoor vrees ik de financiële kost. 
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	Ik moet nog een aantal stappen mbt verwarmen van mijn huis. Daardoor ben ik nog niet van het gas af en wacht ik met het vervangen van mijn gasfornuis naar een inductiefornuis. 
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	Ik streef naar zero energiegebruik zonder aardgas, heb energie uit windmolens en gekompenseerd biomassa maar het is voorlopig te kostbaar om helemaal aardgasvrij te zijn. 
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	Ik twijfel ernstig aan de aardgasvrij doelstellingen als dat betekent overschakelen naar electriciteit. Elektriciteit wordt opgewekt door aardgas, door pelletverbranding en nog erger, door Duitse bruinkool. Alternatief gebruik van het gasnet voor waterstof wordt nog niet serieus genomen. Huizen uit 1970 aardgasvrij maken is onverantwoord duur. Daarvoor geldt m.i. maximaal isoleren en als er zinvolle en betaalbare alternatieven zijn pas van de schoonste fossiele brandstof afstappen. 
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	Ik twijfel over de aanschaf van een warmtepomp 
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	Ik verbruik nu nog maar zo'n 500 m3 aardgas voor mijn warmtevoorziening, maar wil uiteindelijk natuurlijk ook aardgas vrij worden 
	Ik verbruik nu nog maar zo'n 500 m3 aardgas voor mijn warmtevoorziening, maar wil uiteindelijk natuurlijk ook aardgas vrij worden 
	Ik verbruik nu nog maar zo'n 500 m3 aardgas voor mijn warmtevoorziening, maar wil uiteindelijk natuurlijk ook aardgas vrij worden 


	Ik verhuis binnenkort 
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	Ik verhuis naar een gasvrij en energieneutraal huis 
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	Ik verwacht dat aardgasvrij maken van mijn woning zeer kostbaar is. Liever maak ik gebruik van duurzaam gas. 
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	Ik verwacht dat er de komende jaren meer alternatieven komen, dat opties worden verbeterd en goedkoper worden, zodat wie nu voorop loopt, straks wellicht 'ouderwets' is 
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	Ik verwacht niet dat in in 2050 nog in dit huis woon. 
	Ik verwacht niet dat in in 2050 nog in dit huis woon. 
	Ik verwacht niet dat in in 2050 nog in dit huis woon. 


	Ik verwacht van de gemeente eerst meer concrete informatie over de bouwkundige ingrepen in mijn woning met de bijbehorende kosten om de woning geheel aardgasvrij te maken. Natuurlijk is 'Nederland aardgasvrij' een mooi streven, maar dat heeft voor mij te weinig aanknopingspunten. 
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	ik vind aardgas vrije woningen niet een goede doelstelling. Eerst grote vervuilers aanpakken. bijvoorbeeld hoogovens, luchtvaart, steenkool, etc. Eerst G label naar D, daarna alle D labels naar A. 
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	Ik vind aardgasvrij niet duurzaam, elektriciteit kost ook brandstof die meer emissies naar lucht geven dan aardgas 
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	Ik vind aardgasvrij onzin terwijl het veel kost en het de vraag is of in een oud huis het leefcomfort hetzelfde blijft 
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	Ik vind dat nu nog informatie ontbreekt om de ambitie om vooruit te lopen te kunnen uitspreken. Indien het niet haalbaar is dan leidt zo’n ambitie tot stress en overhaaste en verkeerde beslissingen en hogere kosten. Mijn eigen situatie kan ik beoordelen voorzover het gaat om zoveel mogelijk energiebesparen en zelf opwekken. Daarom heb ik daar stappen in kunnen zetten. Voor de stap om fossielvrij te verwarmen ontbreekt nog zicht op een warmtebron. 
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	Ik vind de aardgas plannen niet realistisch, aangezien andere landen juist op aardgas zetten (Duitsland) 
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	Ik vind de aardgas plannen niet realistisch, aangezien andere landen juist op aardgas zetten (Duitsland) 


	Ik vind de alternatieven niet goed doordacht en versnipperd, niet eenduidig. Bovendien is het niet voor ieder huis, iedere buurt eenvoudig op te lossen. Moet er niet aan denken dat ik in mijn dichtbebouwde buurt straks in de zomer alleen maar gezoem van warmtepompen hoor in de tuin. Ik ben meer voor stadsverwarming via de bestaande kanalen. Bovendien kan ik de kosten van al die toch grootscheepse aanpassingen niet 1,2,3 ophoesten. Eigenlijk snap ik het hele idee van  van het aardgas af niet. Duurzaamheid zi
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	Ik vind de alternatieven nu nog te kostbaar en slecht te realiseren. Zodra de alternatieven (en subsidies) aantrekkelijker zijn dan ben ik de eerste om het aan te schaffen. Ik wil hier dan zeker ook zelf in investeren. Voor mii heeft de CO2 uitstoot verlagen hoge prioriteit. 
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	Ik vind de snelle afbouw van aardgas op zijn minst een dubieuze keuze. 
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	ik vind een warmtepomp nog problematisch en ingrijpend. 
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	ik vind elektrisch koken maar niets en gebruik liever gas 
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	Ik vind het een onzinnig plan om delft aardgasvrij te maken 
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	Ik vind het heel lastig. 
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	Ik vind het het vaak tegenstrijdig wat ze erover zeggen 
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	ik vind het onzin 
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	Ik vind het vrij complex om aardgas vrij te woorden, hoop implicaties 
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	Ik vind Nederland aardgasvrij complete onzin. 
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	Ik wacht af of aardgasvrij definitief wordt 
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	Ik wacht af tot de plannen van de gemeente duidelijk zijn: komt er een aanpak per wijk of buurt en kan ik daarbij aansluiten of ben ik op mezelf aangewezen? 
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	Ik wacht af wat de opties zijn. 
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	Ik wacht af wat gemeentes en provincie doen en wil me daar bij aansluiten 
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	Ik wacht de regelingen en voorzieningen af die vanuit de Gemeente komen 
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	Ik wacht een wijkaanpak af. 
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	ik wacht eerst het gemeentelijk plan af en dan gaan we kijken als vve wat we nog kunnen doen. ons gebouw heeft A-status 
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	Ik wacht liever op de mogelijkheden van waterstofgas in de toekomst voor verwarming e.d. 
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	Ik wacht op de Gemeente Delft voor concrete plannen voordat ik zelf ga investeren 
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	Ik wacht op de gemeente. 
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	ik wacht op de VVE 
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	ik wacht op info vanuit de gemeente 
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	Ik wacht op mogelijkheden om als buurt van aardgas te gaan. Geothermie in TU wijk of andere bron 
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	Ik wacht op volwassen technologie 
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	Ik wacht op waterstof voor mijn woonhuismonument 
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	Ik wacht op waterstof voor warmte en warm water. Keuken wordt binnen 10 jaar elektrisch. 
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	Ik wacht op welke plannen er worden ontwikkeld en op nieuwste ontwikkelingen 
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	Ik wacht tot de WTV en de uitspraak over wanneer het warmtenet naar mijn woning komt 
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	Ik wacht wel tot alle kinderziektes eruit zijn en de prijzen lager 
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	ik wachte erst af wat er centraal komt, zoals wellicht stadsverwarming of subside op warmte pompen, of 
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	Ik weet al wat ik moet investeren maar die is veel te hoog voor particuleren, warmtepompen maken bovendien teveel lawaai en betaalbare batterijen zijn er niet. Ik heb aandelen in windmolens en gekompenseerd biomassa. 
	Ik weet al wat ik moet investeren maar die is veel te hoog voor particuleren, warmtepompen maken bovendien teveel lawaai en betaalbare batterijen zijn er niet. Ik heb aandelen in windmolens en gekompenseerd biomassa. 
	Ik weet al wat ik moet investeren maar die is veel te hoog voor particuleren, warmtepompen maken bovendien teveel lawaai en betaalbare batterijen zijn er niet. Ik heb aandelen in windmolens en gekompenseerd biomassa. 


	ik weet alleen dat het veel geld kost. de zonnepanelen die we vorig jaar op het dak hebben gelegd waren meer behapbaar qua kosten. 
	ik weet alleen dat het veel geld kost. de zonnepanelen die we vorig jaar op het dak hebben gelegd waren meer behapbaar qua kosten. 
	ik weet alleen dat het veel geld kost. de zonnepanelen die we vorig jaar op het dak hebben gelegd waren meer behapbaar qua kosten. 


	Ik weet dat er initiatieven zijn, maar mijn woning is uit 1880 
	Ik weet dat er initiatieven zijn, maar mijn woning is uit 1880 
	Ik weet dat er initiatieven zijn, maar mijn woning is uit 1880 


	Ik weet dat het moet, maar het is een behoorlijke klus. Daarom ben ik nog in het stadium plannen maken, i.p.v. actie. 
	Ik weet dat het moet, maar het is een behoorlijke klus. Daarom ben ik nog in het stadium plannen maken, i.p.v. actie. 
	Ik weet dat het moet, maar het is een behoorlijke klus. Daarom ben ik nog in het stadium plannen maken, i.p.v. actie. 


	Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn 
	Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn 
	Ik weet niet wat de mogelijkheden zijn 


	Ik weet niet wat de ombouw naar aardgasvrij wonen voor mij betekent. Een kosten-baten analyse ? Wat moet, wat mag en wat mag niet? 
	Ik weet niet wat de ombouw naar aardgasvrij wonen voor mij betekent. Een kosten-baten analyse ? Wat moet, wat mag en wat mag niet? 
	Ik weet niet wat de ombouw naar aardgasvrij wonen voor mij betekent. Een kosten-baten analyse ? Wat moet, wat mag en wat mag niet? 


	Ik weet niet welke maatregelen zinvol en uitvoerbaar zijn. 
	Ik weet niet welke maatregelen zinvol en uitvoerbaar zijn. 
	Ik weet niet welke maatregelen zinvol en uitvoerbaar zijn. 


	Ik weet nog niet hoe ik optimaal gebruik kan maken van schone energie 
	Ik weet nog niet hoe ik optimaal gebruik kan maken van schone energie 
	Ik weet nog niet hoe ik optimaal gebruik kan maken van schone energie 


	Ik weet nog niet wat de optimale oplossing is in mijn situatie 
	Ik weet nog niet wat de optimale oplossing is in mijn situatie 
	Ik weet nog niet wat de optimale oplossing is in mijn situatie 


	Ik wens niet gedwongen te worden door linkse leegschedels van sp, pvda, gl en pvdd. Ik ga pas aardgasvrij als ik als alternatief stroom uit kern energie krijg en kan verwarmen en stoken op waterstof gas. 
	Ik wens niet gedwongen te worden door linkse leegschedels van sp, pvda, gl en pvdd. Ik ga pas aardgasvrij als ik als alternatief stroom uit kern energie krijg en kan verwarmen en stoken op waterstof gas. 
	Ik wens niet gedwongen te worden door linkse leegschedels van sp, pvda, gl en pvdd. Ik ga pas aardgasvrij als ik als alternatief stroom uit kern energie krijg en kan verwarmen en stoken op waterstof gas. 


	Ik werk fulltime, ben eenouder en heb momenteel nog 2 studerende kinderen 
	Ik werk fulltime, ben eenouder en heb momenteel nog 2 studerende kinderen 
	Ik werk fulltime, ben eenouder en heb momenteel nog 2 studerende kinderen 


	Ik wil dit graag doen binnen de vee 
	Ik wil dit graag doen binnen de vee 
	Ik wil dit graag doen binnen de vee 


	Ik wil eerst een beter en duurzamer alternatief afwachten. Ik denk dat waterstof een beter alternatief is dan bv een warmtepomp 
	Ik wil eerst een beter en duurzamer alternatief afwachten. Ik denk dat waterstof een beter alternatief is dan bv een warmtepomp 
	Ik wil eerst een beter en duurzamer alternatief afwachten. Ik denk dat waterstof een beter alternatief is dan bv een warmtepomp 


	Ik wil eerst weten welke infrastructuur er in mijn wijk komt: warmtenet?, duurzaam gas? 
	Ik wil eerst weten welke infrastructuur er in mijn wijk komt: warmtenet?, duurzaam gas? 
	Ik wil eerst weten welke infrastructuur er in mijn wijk komt: warmtenet?, duurzaam gas? 


	Ik wil eerste de Delftse plannen voor de wijk inzien. Nog niets vernomen. Bovendien woon ik in een jaren dertig woning. Dergelijke huizen zijn moeilijker te verwarmen zonder CV ketel 
	Ik wil eerste de Delftse plannen voor de wijk inzien. Nog niets vernomen. Bovendien woon ik in een jaren dertig woning. Dergelijke huizen zijn moeilijker te verwarmen zonder CV ketel 
	Ik wil eerste de Delftse plannen voor de wijk inzien. Nog niets vernomen. Bovendien woon ik in een jaren dertig woning. Dergelijke huizen zijn moeilijker te verwarmen zonder CV ketel 


	Ik wil elektrisch gaan koken maar de groepenkast zit vol... 
	Ik wil elektrisch gaan koken maar de groepenkast zit vol... 
	Ik wil elektrisch gaan koken maar de groepenkast zit vol... 


	Ik wil graag de laatste stap doen (verwarmingsbron), maar wacht nog op definitieve keuze van Delft voor mijn wijk. 
	Ik wil graag de laatste stap doen (verwarmingsbron), maar wacht nog op definitieve keuze van Delft voor mijn wijk. 
	Ik wil graag de laatste stap doen (verwarmingsbron), maar wacht nog op definitieve keuze van Delft voor mijn wijk. 


	ik wil graag in de toekomst maatregelen nemen 
	ik wil graag in de toekomst maatregelen nemen 
	ik wil graag in de toekomst maatregelen nemen 


	Ik wil graag zonnepanelen en warmtepomp, maar investeringskosten zijn nog vrij hoog 
	Ik wil graag zonnepanelen en warmtepomp, maar investeringskosten zijn nog vrij hoog 
	Ik wil graag zonnepanelen en warmtepomp, maar investeringskosten zijn nog vrij hoog 


	Ik wil niet elektrish koken en ook geen warmtepomp 
	Ik wil niet elektrish koken en ook geen warmtepomp 
	Ik wil niet elektrish koken en ook geen warmtepomp 


	Ik wil niet helemaal aardgasvrij maar bv wel een warmtepomp als mijn ketel verouderd is 
	Ik wil niet helemaal aardgasvrij maar bv wel een warmtepomp als mijn ketel verouderd is 
	Ik wil niet helemaal aardgasvrij maar bv wel een warmtepomp als mijn ketel verouderd is 


	Ik wil niet helemaal aardgasvrij worden maar meerder mogelijkheden kunnen gebruiken. 
	Ik wil niet helemaal aardgasvrij worden maar meerder mogelijkheden kunnen gebruiken. 
	Ik wil niet helemaal aardgasvrij worden maar meerder mogelijkheden kunnen gebruiken. 


	Ik wil niet meedoen, de geboden oplossingen zijn kostbaar, en geen oplossing voor het klimaatprobleem. De klimaatlobby verdient eraan, wij betalen. 
	Ik wil niet meedoen, de geboden oplossingen zijn kostbaar, en geen oplossing voor het klimaatprobleem. De klimaatlobby verdient eraan, wij betalen. 
	Ik wil niet meedoen, de geboden oplossingen zijn kostbaar, en geen oplossing voor het klimaatprobleem. De klimaatlobby verdient eraan, wij betalen. 


	Ik wil overstappen op elektrisch koken, voor het volledig gasvrijmaken moet ik eerst de steun van de VVE hebben. 
	Ik wil overstappen op elektrisch koken, voor het volledig gasvrijmaken moet ik eerst de steun van de VVE hebben. 
	Ik wil overstappen op elektrisch koken, voor het volledig gasvrijmaken moet ik eerst de steun van de VVE hebben. 


	ik wil wel elektrisch koken, maar ik vind de cv vervangen nog niet kosteneffectief genoeg 
	ik wil wel elektrisch koken, maar ik vind de cv vervangen nog niet kosteneffectief genoeg 
	ik wil wel elektrisch koken, maar ik vind de cv vervangen nog niet kosteneffectief genoeg 


	ik wil wel elektrisch koken, maar ik vind de cv vervangen nog niet kosteneffectief genoeg. Het isoleren van kamers doe ik als ik deze toch aanpak in groot onderhoud. 
	ik wil wel elektrisch koken, maar ik vind de cv vervangen nog niet kosteneffectief genoeg. Het isoleren van kamers doe ik als ik deze toch aanpak in groot onderhoud. 
	ik wil wel elektrisch koken, maar ik vind de cv vervangen nog niet kosteneffectief genoeg. Het isoleren van kamers doe ik als ik deze toch aanpak in groot onderhoud. 


	Ik will van has over naar inductie koken. Men dat een warmte pomp voor mij financieel (nog) niet rendabel is. 
	Ik will van has over naar inductie koken. Men dat een warmte pomp voor mij financieel (nog) niet rendabel is. 
	Ik will van has over naar inductie koken. Men dat een warmte pomp voor mij financieel (nog) niet rendabel is. 


	Ik woon in de binnenstad en moest alles opnieuw aanleggen. Echter was de investering te hoog om over te gaan op een warmtepomp. 
	Ik woon in de binnenstad en moest alles opnieuw aanleggen. Echter was de investering te hoog om over te gaan op een warmtepomp. 
	Ik woon in de binnenstad en moest alles opnieuw aanleggen. Echter was de investering te hoog om over te gaan op een warmtepomp. 
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	Ik woon in een huis van bouwjaar 1915. Mijn winst behaal ik met isolatie en het voorzichtig van gas af gaan via een nieuwe keuken. Maar dat zijn dingen waar ik niet zomaar even geld voor heb liggen. Ik denk dat er veel winst te behalen valt bij slimme oplossingen, maar de manier waarom er nu gedacht wordt is fundamenteel fout. Nul op de meter is vooral veel gebruik van zon in de zomer en toch stoken in de winter. Ikzelf kan kleine stapjes maken, maar gezien mijn investeringsbudget wordt neutraal nooit haalb
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	Ik woon in een klein huis en ben niet vermogend, het is gewoonweg te duur. Warmtepompen maken teveel geluid voor het type woning waar ik nu woon, zeker 3 huizen verderop zou je dat ding nog horen dreunen. 
	Ik woon in een klein huis en ben niet vermogend, het is gewoonweg te duur. Warmtepompen maken teveel geluid voor het type woning waar ik nu woon, zeker 3 huizen verderop zou je dat ding nog horen dreunen. 


	Ik woon in een nieuwbouw appartement (2006). Ik zou graag een warmtepomp plaatsen, mits betaalbaar. 
	Ik woon in een nieuwbouw appartement (2006). Ik zou graag een warmtepomp plaatsen, mits betaalbaar. 
	Ik woon in een nieuwbouw appartement (2006). Ik zou graag een warmtepomp plaatsen, mits betaalbaar. 
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	Ik zou niet weten hoe ik ons huis uit 1900 aardgasvrij moet maken. Beperkte ruimte, oud gebouw, geen ruimte voor warmtepomp, etc 
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	In de binnenstad en ook bij andere oude woningen zonder spouwmuur is de aanleg een een warmtenet niet waarschijnlijk. Waterstof via de aardgasleiding is m.i. de beste oplossing. 
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	In Duitsland wordt aardgas juist gebruikt als tussenoplossing naar een duurzame toekomst. We moeten niet te snel van het gas af willen. 
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	Ons huis is uit 2005 en heeft energielabel A (goede isolatie, drie-dubbel glas). Wij verbruiken weinig gas (ca 800m3/jaar) en wij trachten dit nog verder te reduceren. wij kopen groene stroom en groen gecompenseert gas in. Wij maken verdere maatregelen ook afhankelijk wat in de wijk gebeurt,  de kosten van warmtepompen en verdere ontwikkeling van alternativen. Het streven is wel om op termijn CO2 neutraal te worden 
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	Op jaarbasis leveren mijn zonnepanelen ( 19 stuks ) 1400Kwh terug aan het net. In de winterperiode onttrek ik dit weer aan het net door elektrisch mijn kamer te verwarmen. Mijn verbruik is dan ook: nul KWH  stoom en 500 m3 gas op jaarbasis. Dit zijn al grote besparingen. 
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	pak dit nu niet op als stad of land maar Europees...alleen dan gaat het helpen. Aardgasvrij terwijl in Duitsland subsidie wordt gegeven voor aanleg van Gas is natuurlijk van de zotte. Delft moet zich sterk maken voor een europese (en liever nog wereldwijde aanpak) voorop willen lopen als het beste jongetje van de klas leidt tot te hoge kosten voor de inwoners. Aanpassen ja maar dan Europees. 
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	Situatie van een complex met VvE is niet vergelijkbaar met een grondgebonden eigen woning. Voor een VvE zijn er langetermijninvesteringen gedaan die niet zomaar gedesinvesteerd kunnen worden. Hele aardgasvrij bij bestaande bouw in niet realistisch op dit moment. 
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	Slechte vragen voor huiseigenaren die een moderne goed geïsoleerde woning gebouwd hebben.Met name de vraag over aardgasverbruik. Ik heb geen aansluiting dus geen verbruik en daarin is niet voorzien 
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	stoken van zo'n oud huis is gewoon niet rendabel op dit moment op een andere manier 
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	Van plan te verhuizen op niet al te lange termijn, en in een volgend huis hier wel mee aan de slag te gaan 
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	vanuit de vve word flink nagedacht, en ik ga electrisch koken na keuken verbouwing 
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	Vanuit VVe eerst andere onderhoudsprioriteiten 
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	Vanwege de grote investeringen wil ik snel weten of Delft en/of rijksoverheid duidelijkheid en financiële ondersteuning bieden 
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	Veel te duur!!! En te omslachtig. 
	Veel te duur!!! En te omslachtig. 
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	Verbruik al weinig energie vergeleken met anderen in mijn wijk 
	Verbruik al weinig energie vergeleken met anderen in mijn wijk 
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	Verdiept is een groot woord, ik volg de discussie en wacht de ontwikkelingen af. 
	Verdiept is een groot woord, ik volg de discussie en wacht de ontwikkelingen af. 
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	Verduurzamen woning is een meerjarenproject 
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	Verhuis binnen een paar jaar naar (energieneutrale) nieuwbouwwoning 
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	Verhuis binnenkort naar nieuwbouw 
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	Verhuis naar studio met warmtepomp, inductie en zonnepanelen in 2022 
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	Verhuis naar studio met warmtepomp, inductie en zonnepanelen in 2022 


	Verwarming is centraal via een warmtepomp, de rest is elektrisch. 
	Verwarming is centraal via een warmtepomp, de rest is elektrisch. 
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	Verwarming/warmwatervoorziening moet nog aardgasvrij 
	Verwarming/warmwatervoorziening moet nog aardgasvrij 
	Verwarming/warmwatervoorziening moet nog aardgasvrij 


	Via de media al een paar keer gehoord dat het verstandiger is te wachten tot de gemeente (per wijk? ) met een initiatief komt. Daar wacht ik op. 
	Via de media al een paar keer gehoord dat het verstandiger is te wachten tot de gemeente (per wijk? ) met een initiatief komt. Daar wacht ik op. 
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	Via VVE bezig met zonnepanelen en airco cq warmte 
	Via VVE bezig met zonnepanelen en airco cq warmte 
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	Vind dat gemeente met alternatief moet komen voor gas (bijvoorbeeld stadsverwarming) 
	Vind dat gemeente met alternatief moet komen voor gas (bijvoorbeeld stadsverwarming) 
	Vind dat gemeente met alternatief moet komen voor gas (bijvoorbeeld stadsverwarming) 


	Vind de tijd nog niet rijp, eerst nog even afwachten wat er de komende tijd uit onderzoeken en (commerciële) initiatieven komt 
	Vind de tijd nog niet rijp, eerst nog even afwachten wat er de komende tijd uit onderzoeken en (commerciële) initiatieven komt 
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	vind het aardgasvrij maken grote onzin. 
	vind het aardgasvrij maken grote onzin. 
	vind het aardgasvrij maken grote onzin. 


	vind het volslagen onzin, kost handen vol geld en je schiet er weinig mee op 
	vind het volslagen onzin, kost handen vol geld en je schiet er weinig mee op 
	vind het volslagen onzin, kost handen vol geld en je schiet er weinig mee op 


	vindt het een rare maatregel 
	vindt het een rare maatregel 
	vindt het een rare maatregel 


	vloeriisolatie en zonnepanelen zijn niet mogelijk, spouwmuren zijn er niet. Feitelijk kan ik dus niets meer doen. Nu overstappen op een warmtepomp is voorbarig, ik kan beter wijkgebonden maatregelen afwachten. 
	vloeriisolatie en zonnepanelen zijn niet mogelijk, spouwmuren zijn er niet. Feitelijk kan ik dus niets meer doen. Nu overstappen op een warmtepomp is voorbarig, ik kan beter wijkgebonden maatregelen afwachten. 
	vloeriisolatie en zonnepanelen zijn niet mogelijk, spouwmuren zijn er niet. Feitelijk kan ik dus niets meer doen. Nu overstappen op een warmtepomp is voorbarig, ik kan beter wijkgebonden maatregelen afwachten. 


	vloerverwarming, HR++ramen in gehele huis, inductie koken, afsluiten gashaard: dit is al gedaan. Aanschaf warmtepomp is op dit moment te kostbaar om uit te voeren. 
	vloerverwarming, HR++ramen in gehele huis, inductie koken, afsluiten gashaard: dit is al gedaan. Aanschaf warmtepomp is op dit moment te kostbaar om uit te voeren. 
	vloerverwarming, HR++ramen in gehele huis, inductie koken, afsluiten gashaard: dit is al gedaan. Aanschaf warmtepomp is op dit moment te kostbaar om uit te voeren. 


	Volgend jaar naar electrisch koken maar om andere redenen. Verwarming nu op gas. Ga bij vervanging wel eens verder kijken. 
	Volgend jaar naar electrisch koken maar om andere redenen. Verwarming nu op gas. Ga bij vervanging wel eens verder kijken. 
	Volgend jaar naar electrisch koken maar om andere redenen. Verwarming nu op gas. Ga bij vervanging wel eens verder kijken. 


	Volledig (aard)gasvrij is opeens een dogma geworden wegens problemen in Groningen. Met het bestaande gasnet is elektrolytisch geproduceerd waterstof gemengd met (geïmporteerd) aardgas waarschijnlijk een veel praktischer oplossing voor probelemen in Groningen. 
	Volledig (aard)gasvrij is opeens een dogma geworden wegens problemen in Groningen. Met het bestaande gasnet is elektrolytisch geproduceerd waterstof gemengd met (geïmporteerd) aardgas waarschijnlijk een veel praktischer oplossing voor probelemen in Groningen. 
	Volledig (aard)gasvrij is opeens een dogma geworden wegens problemen in Groningen. Met het bestaande gasnet is elektrolytisch geproduceerd waterstof gemengd met (geïmporteerd) aardgas waarschijnlijk een veel praktischer oplossing voor probelemen in Groningen. 


	Voor de gemeenschappelijke voorzieningen kan ik dat niet alleen beslissen. Anders gaan koken dan op gas is wel een overweging. 
	Voor de gemeenschappelijke voorzieningen kan ik dat niet alleen beslissen. Anders gaan koken dan op gas is wel een overweging. 
	Voor de gemeenschappelijke voorzieningen kan ik dat niet alleen beslissen. Anders gaan koken dan op gas is wel een overweging. 


	Voor de verwarming/warm water wachten wij op de gemeente 
	Voor de verwarming/warm water wachten wij op de gemeente 
	Voor de verwarming/warm water wachten wij op de gemeente 


	Voor mijn huis uit 1780 is dit ongelofelijk duur, niet realistisch om te doen.  Leuk plan voor moderne huizen, maar niet voor ons.  Helaas zitten we wel met de hogere tarieven.  slecht beleid 
	Voor mijn huis uit 1780 is dit ongelofelijk duur, niet realistisch om te doen.  Leuk plan voor moderne huizen, maar niet voor ons.  Helaas zitten we wel met de hogere tarieven.  slecht beleid 
	Voor mijn huis uit 1780 is dit ongelofelijk duur, niet realistisch om te doen.  Leuk plan voor moderne huizen, maar niet voor ons.  Helaas zitten we wel met de hogere tarieven.  slecht beleid 


	Voor mijn jaren 30 woning zou het te kostbaar worden en te ingrijpend zijn. Mijn verbruik is al erg laag waardoor het niet rendabel wordt. 
	Voor mijn jaren 30 woning zou het te kostbaar worden en te ingrijpend zijn. Mijn verbruik is al erg laag waardoor het niet rendabel wordt. 
	Voor mijn jaren 30 woning zou het te kostbaar worden en te ingrijpend zijn. Mijn verbruik is al erg laag waardoor het niet rendabel wordt. 


	Voor onze wijk is een warmtenet het meest logisch. Ik heb samen met een aantal buren verkend hoe dat warmtenet in onze huizen aangesloten zou moeten worden. 
	Voor onze wijk is een warmtenet het meest logisch. Ik heb samen met een aantal buren verkend hoe dat warmtenet in onze huizen aangesloten zou moeten worden. 
	Voor onze wijk is een warmtenet het meest logisch. Ik heb samen met een aantal buren verkend hoe dat warmtenet in onze huizen aangesloten zou moeten worden. 


	voor oudere binnenstadhuizen lijkt me permanent aardgas gebruiken totaal geen probleem 
	voor oudere binnenstadhuizen lijkt me permanent aardgas gebruiken totaal geen probleem 
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	voorlopig doet de cv-ketel het nog prima. Zolang dat het geval blijft onderneem ik geen actie 
	voorlopig doet de cv-ketel het nog prima. Zolang dat het geval blijft onderneem ik geen actie 
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	voorlopig hoor je enkel negatieve berichten 
	voorlopig hoor je enkel negatieve berichten 
	voorlopig hoor je enkel negatieve berichten 


	vraag me wel af hoe mijn huis aardgasvrij zou kunnen worden, maar nog niet in verdiept en geen concrete plannen 
	vraag me wel af hoe mijn huis aardgasvrij zou kunnen worden, maar nog niet in verdiept en geen concrete plannen 
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	VVE bekijkt 
	VVE bekijkt 
	VVE bekijkt 


	VVE doet mee in de gesprekken om onze verwarming aardgas  vrij te maken 
	VVE doet mee in de gesprekken om onze verwarming aardgas  vrij te maken 
	VVE doet mee in de gesprekken om onze verwarming aardgas  vrij te maken 


	VvE heeft energie adviesrapport laten opstellen en via MJOP reserveren we voor verduurzaming op korte termijn (LED verlichting) en langere termijn (vervangen CV ketel en zonnepanelen) 
	VvE heeft energie adviesrapport laten opstellen en via MJOP reserveren we voor verduurzaming op korte termijn (LED verlichting) en langere termijn (vervangen CV ketel en zonnepanelen) 
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	VVE is bepalend bij het nemen van maatregelen. Helaas blijkt Vidomes, eigenaar van 80 % van de appartementen, een vertragende factor. 
	VVE is bepalend bij het nemen van maatregelen. Helaas blijkt Vidomes, eigenaar van 80 % van de appartementen, een vertragende factor. 
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	Waarschijnlijk woon ik niet meer zo lang op de huidige locatie 
	Waarschijnlijk woon ik niet meer zo lang op de huidige locatie 
	Waarschijnlijk woon ik niet meer zo lang op de huidige locatie 


	wacht af wat de overheid te bieden heeft 
	wacht af wat de overheid te bieden heeft 
	wacht af wat de overheid te bieden heeft 




	wacht eerst de ontwikkelingen af. klinkt mij teveel als luchtfietserij 
	wacht eerst de ontwikkelingen af. klinkt mij teveel als luchtfietserij 
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	wacht eerst de ontwikkelingen af. klinkt mij teveel als luchtfietserij 
	wacht eerst de ontwikkelingen af. klinkt mij teveel als luchtfietserij 


	Wacht nog even af hoe de techniek zich ontwikkeld. Nu bestaanbare oplossingen zijn duur en gebruiken veel elektrische energie na een warmtepomp en die energie moet ergens opgewekt worden. Zie meer in een oplossing van waterstof, als de gasleidingen hiervoor geschikt zijn, begrijp ik niet waarom dit niet goed onderzocht wordt als mogelijk alternatief. Men denkt nu teveel in wind-zonen energie of stadswarmte. Stadswarmte is echt geen alternatief voor aardgas, lees de vele artikelen over deze manier van verwar
	Wacht nog even af hoe de techniek zich ontwikkeld. Nu bestaanbare oplossingen zijn duur en gebruiken veel elektrische energie na een warmtepomp en die energie moet ergens opgewekt worden. Zie meer in een oplossing van waterstof, als de gasleidingen hiervoor geschikt zijn, begrijp ik niet waarom dit niet goed onderzocht wordt als mogelijk alternatief. Men denkt nu teveel in wind-zonen energie of stadswarmte. Stadswarmte is echt geen alternatief voor aardgas, lees de vele artikelen over deze manier van verwar
	Wacht nog even af hoe de techniek zich ontwikkeld. Nu bestaanbare oplossingen zijn duur en gebruiken veel elektrische energie na een warmtepomp en die energie moet ergens opgewekt worden. Zie meer in een oplossing van waterstof, als de gasleidingen hiervoor geschikt zijn, begrijp ik niet waarom dit niet goed onderzocht wordt als mogelijk alternatief. Men denkt nu teveel in wind-zonen energie of stadswarmte. Stadswarmte is echt geen alternatief voor aardgas, lees de vele artikelen over deze manier van verwar


	Wacht op gemeentelijke plannen voor deze oude wijk 
	Wacht op gemeentelijke plannen voor deze oude wijk 
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	warmtepomp geinstalleerd 2020, nog te doen: inductiekoken en zonnepanelen plaatsen 
	warmtepomp geinstalleerd 2020, nog te doen: inductiekoken en zonnepanelen plaatsen 
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	warmtepomp in bovenwoning is lastig te realiseren; dit moet gezamenlijk met onderburen of beter nog middels stadsverwarming 
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	Warmtepomp is niet in mijn woning (1910) van toepassing. Ik ben erg voor het omzetten van aardgas naar waterstofgas. De huidige infrastructuur kan grotendeels in gebruik blijven. 
	Warmtepomp is niet in mijn woning (1910) van toepassing. Ik ben erg voor het omzetten van aardgas naar waterstofgas. De huidige infrastructuur kan grotendeels in gebruik blijven. 
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	warmtepomp is nog niet geschikt voor mijn huis 
	warmtepomp is nog niet geschikt voor mijn huis 
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	warmtepomp klinkt mooi, maar ik ben erg bang voor geluidsoverlast... 
	warmtepomp klinkt mooi, maar ik ben erg bang voor geluidsoverlast... 
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	warmtepomp komt er bij mij niet in. 
	warmtepomp komt er bij mij niet in. 
	warmtepomp komt er bij mij niet in. 


	Warmtepomp komt er bij mij niet. I.V.M. geluidoverlast. Als buren zouden besluiten een WP te plaatsen, zal ik dat tegengaan 
	Warmtepomp komt er bij mij niet. I.V.M. geluidoverlast. Als buren zouden besluiten een WP te plaatsen, zal ik dat tegengaan 
	Warmtepomp komt er bij mij niet. I.V.M. geluidoverlast. Als buren zouden besluiten een WP te plaatsen, zal ik dat tegengaan 


	Warmtepompen verwarmen het huis tot een buitentemperatuur van 3 graden. Als het kouder is schakelt de CV bij. Elektriciteit uit zonnepanelen van Deelstroom Delft. 
	Warmtepompen verwarmen het huis tot een buitentemperatuur van 3 graden. Als het kouder is schakelt de CV bij. Elektriciteit uit zonnepanelen van Deelstroom Delft. 
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	Warmtepompen zijn niet rendabel, maken herrie en werken niet goed. Zonnepanelen zitten vol giftige stoffen en zijn niet rendabel. Klimaatverandering door CO2 is oplichterij. 
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	Warmtepompen zijn nog te duur en rendement is laag 
	Warmtepompen zijn nog te duur en rendement is laag 
	Warmtepompen zijn nog te duur en rendement is laag 


	Wat de beste oplossing is, is nog niet helder. Wanneer ik overga op een systeem dat vervolgens weer aangestuurd wordt door gas, zie ik het voordeel niet. Voorlopig lijkt mij gas de schoonste en voordeligste voorziening (ook binnen het milieu). Gas inkopen vanuit bijv. dunbevolkt gebied in Rusland zou wellicht ook een optie zijn. 
	Wat de beste oplossing is, is nog niet helder. Wanneer ik overga op een systeem dat vervolgens weer aangestuurd wordt door gas, zie ik het voordeel niet. Voorlopig lijkt mij gas de schoonste en voordeligste voorziening (ook binnen het milieu). Gas inkopen vanuit bijv. dunbevolkt gebied in Rusland zou wellicht ook een optie zijn. 
	Wat de beste oplossing is, is nog niet helder. Wanneer ik overga op een systeem dat vervolgens weer aangestuurd wordt door gas, zie ik het voordeel niet. Voorlopig lijkt mij gas de schoonste en voordeligste voorziening (ook binnen het milieu). Gas inkopen vanuit bijv. dunbevolkt gebied in Rusland zou wellicht ook een optie zijn. 


	wat kost dit 
	wat kost dit 
	wat kost dit 


	wat kost het allemaal? En hoe groot is zo'n pomp? Ik heb weining ruimte. Hier lees ik niets over...vind ik raar. Dit plan komt op mij over een plan van de tekentafel zonder naar de prakrijk te kijken. 
	wat kost het allemaal? En hoe groot is zo'n pomp? Ik heb weining ruimte. Hier lees ik niets over...vind ik raar. Dit plan komt op mij over een plan van de tekentafel zonder naar de prakrijk te kijken. 
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	Wat we konden aanpassen, hebben we gedaan. Wonend in een gemmentelijk monument in de binnenstad van Delft hebben we beperkingen. Zonnepanele is geen ruimte. Isolerend glas mag niet. Warmtepomp is geen ruimte voor, of geeft geluidsoverlast. 
	Wat we konden aanpassen, hebben we gedaan. Wonend in een gemmentelijk monument in de binnenstad van Delft hebben we beperkingen. Zonnepanele is geen ruimte. Isolerend glas mag niet. Warmtepomp is geen ruimte voor, of geeft geluidsoverlast. 
	Wat we konden aanpassen, hebben we gedaan. Wonend in een gemmentelijk monument in de binnenstad van Delft hebben we beperkingen. Zonnepanele is geen ruimte. Isolerend glas mag niet. Warmtepomp is geen ruimte voor, of geeft geluidsoverlast. 


	We gebruiken nog gas voor het verwarmen van de bovenverdiepingen. Dit kan via een sterkere warmtepomp. Sanitairwater wordt voorverwarmd met zonneboiler en verder met HR-ketel op gas. Maar met houten vloeren op zolder is het zonder grote verbouwing niet mogelijk om een 400 liter voorraad vat voor sanitairwater te plaatsen. 
	We gebruiken nog gas voor het verwarmen van de bovenverdiepingen. Dit kan via een sterkere warmtepomp. Sanitairwater wordt voorverwarmd met zonneboiler en verder met HR-ketel op gas. Maar met houten vloeren op zolder is het zonder grote verbouwing niet mogelijk om een 400 liter voorraad vat voor sanitairwater te plaatsen. 
	We gebruiken nog gas voor het verwarmen van de bovenverdiepingen. Dit kan via een sterkere warmtepomp. Sanitairwater wordt voorverwarmd met zonneboiler en verder met HR-ketel op gas. Maar met houten vloeren op zolder is het zonder grote verbouwing niet mogelijk om een 400 liter voorraad vat voor sanitairwater te plaatsen. 


	We hadden gaskachels. Deze zijn vervangen door elektrische kachels. 
	We hadden gaskachels. Deze zijn vervangen door elektrische kachels. 
	We hadden gaskachels. Deze zijn vervangen door elektrische kachels. 


	We he ben de warmepomp eruit gedaan omdat dat ding veel te veel lawaai opleverde en daarmee onze nachtrust verstoorde - Bij bouw niet goed aangelegd met rechte hoeken = lawaai We hebben een hogerendementsketel en stoken niet heel veel 
	We he ben de warmepomp eruit gedaan omdat dat ding veel te veel lawaai opleverde en daarmee onze nachtrust verstoorde - Bij bouw niet goed aangelegd met rechte hoeken = lawaai We hebben een hogerendementsketel en stoken niet heel veel 
	We he ben de warmepomp eruit gedaan omdat dat ding veel te veel lawaai opleverde en daarmee onze nachtrust verstoorde - Bij bouw niet goed aangelegd met rechte hoeken = lawaai We hebben een hogerendementsketel en stoken niet heel veel 


	We hebben een echt binnenstadshuis dat moeilijk kan overschakelen op een warmtepomp dan wel werken met zonnepanelen. (stadsgezicht!) 
	We hebben een echt binnenstadshuis dat moeilijk kan overschakelen op een warmtepomp dan wel werken met zonnepanelen. (stadsgezicht!) 
	We hebben een echt binnenstadshuis dat moeilijk kan overschakelen op een warmtepomp dan wel werken met zonnepanelen. (stadsgezicht!) 


	We hebben een jaren dertig woning in een VVE van 8 woningen. Er zijn geen spouwmuren aanwezig en bij ons geen plek om een warmtepomp (die veel geluid maakt) te plaatsen. Voor elektriciteit ben ik van mening dat dat beter centraal door een energiemaatschappij geregeld kan worden dan individueel door bewoners. Verder geloof ik dat er voldoende kansen zullen komen om in plaats van aardgas op waterstof te gaan verwarmen. 
	We hebben een jaren dertig woning in een VVE van 8 woningen. Er zijn geen spouwmuren aanwezig en bij ons geen plek om een warmtepomp (die veel geluid maakt) te plaatsen. Voor elektriciteit ben ik van mening dat dat beter centraal door een energiemaatschappij geregeld kan worden dan individueel door bewoners. Verder geloof ik dat er voldoende kansen zullen komen om in plaats van aardgas op waterstof te gaan verwarmen. 
	We hebben een jaren dertig woning in een VVE van 8 woningen. Er zijn geen spouwmuren aanwezig en bij ons geen plek om een warmtepomp (die veel geluid maakt) te plaatsen. Voor elektriciteit ben ik van mening dat dat beter centraal door een energiemaatschappij geregeld kan worden dan individueel door bewoners. Verder geloof ik dat er voldoende kansen zullen komen om in plaats van aardgas op waterstof te gaan verwarmen. 


	we hebben een oud huis. eerst moet het goed geïsoleerd worden voordat een warmtepomp nut heeft 
	we hebben een oud huis. eerst moet het goed geïsoleerd worden voordat een warmtepomp nut heeft 
	we hebben een oud huis. eerst moet het goed geïsoleerd worden voordat een warmtepomp nut heeft 


	We hebben een oude woning waarbij het niet realistisch is om deze zo ver te isoleren dat lage temperatuur verwarming comfortabel is. Zo kunnen we de spouwmuren niet isoleren vanwege vervuiling in de spouw. En vanwege de onderkeldering zal vloerisolatie weinig opleveren. 
	We hebben een oude woning waarbij het niet realistisch is om deze zo ver te isoleren dat lage temperatuur verwarming comfortabel is. Zo kunnen we de spouwmuren niet isoleren vanwege vervuiling in de spouw. En vanwege de onderkeldering zal vloerisolatie weinig opleveren. 
	We hebben een oude woning waarbij het niet realistisch is om deze zo ver te isoleren dat lage temperatuur verwarming comfortabel is. Zo kunnen we de spouwmuren niet isoleren vanwege vervuiling in de spouw. En vanwege de onderkeldering zal vloerisolatie weinig opleveren. 


	We hebben geen gas 
	We hebben geen gas 
	We hebben geen gas 


	We hebben geen gasaansluiting. 
	We hebben geen gasaansluiting. 
	We hebben geen gasaansluiting. 


	We hebben meer geïsoleerd en testen nu af we met lage temperatuur kunnen verwarmen om over te gaan op warmtepomp 
	We hebben meer geïsoleerd en testen nu af we met lage temperatuur kunnen verwarmen om over te gaan op warmtepomp 
	We hebben meer geïsoleerd en testen nu af we met lage temperatuur kunnen verwarmen om over te gaan op warmtepomp 




	We hebben ons gericht op isolatie en woon comfort, niet op aardgasvrij. 
	We hebben ons gericht op isolatie en woon comfort, niet op aardgasvrij. 
	We hebben ons gericht op isolatie en woon comfort, niet op aardgasvrij. 
	We hebben ons gericht op isolatie en woon comfort, niet op aardgasvrij. 
	We hebben ons gericht op isolatie en woon comfort, niet op aardgasvrij. 


	We houden de ontwikkelingen in de gaten en gaan over tot handelen op het moment dat het voor ons interessant wordt. 
	We houden de ontwikkelingen in de gaten en gaan over tot handelen op het moment dat het voor ons interessant wordt. 
	We houden de ontwikkelingen in de gaten en gaan over tot handelen op het moment dat het voor ons interessant wordt. 


	We koken al elektrisch, meer zonnepanelen en wellicht een warmtepomp staan op de planning 
	We koken al elektrisch, meer zonnepanelen en wellicht een warmtepomp staan op de planning 
	We koken al elektrisch, meer zonnepanelen en wellicht een warmtepomp staan op de planning 


	We koken op inductie, maar verwarmen en douchen nog met cv op gas 
	We koken op inductie, maar verwarmen en douchen nog met cv op gas 
	We koken op inductie, maar verwarmen en douchen nog met cv op gas 


	We komen elektrisch en huis is deels geïsoleerd. Centrale verwarming verwijderen is nog niet realistisch. 
	We komen elektrisch en huis is deels geïsoleerd. Centrale verwarming verwijderen is nog niet realistisch. 
	We komen elektrisch en huis is deels geïsoleerd. Centrale verwarming verwijderen is nog niet realistisch. 


	We kunnen door de bomen geen zonnepanelen plaatsen dus het wordt erg moeilijk 
	We kunnen door de bomen geen zonnepanelen plaatsen dus het wordt erg moeilijk 
	We kunnen door de bomen geen zonnepanelen plaatsen dus het wordt erg moeilijk 


	We moeten aan de waterstof. 
	We moeten aan de waterstof. 
	We moeten aan de waterstof. 


	We moeten eerst zorgen dat de alternatieve energie bronnen duurzamer zijn dan aardgas 
	We moeten eerst zorgen dat de alternatieve energie bronnen duurzamer zijn dan aardgas 
	We moeten eerst zorgen dat de alternatieve energie bronnen duurzamer zijn dan aardgas 


	We overwegen het, maar moeten ons nog verder verdiepen 
	We overwegen het, maar moeten ons nog verder verdiepen 
	We overwegen het, maar moeten ons nog verder verdiepen 


	We vinden het niet verstandig, aardgas is duurzamer dan electra 
	We vinden het niet verstandig, aardgas is duurzamer dan electra 
	We vinden het niet verstandig, aardgas is duurzamer dan electra 


	we willen niet vooruitlopen op de ontwikkelingen en ons in veel kosten storten. 
	we willen niet vooruitlopen op de ontwikkelingen en ons in veel kosten storten. 
	we willen niet vooruitlopen op de ontwikkelingen en ons in veel kosten storten. 


	we wonen in een klein appartement en er is geen ruimten voor een warmtepompinstallatie(helaas) wel om electies te koken . 
	we wonen in een klein appartement en er is geen ruimten voor een warmtepompinstallatie(helaas) wel om electies te koken . 
	we wonen in een klein appartement en er is geen ruimten voor een warmtepompinstallatie(helaas) wel om electies te koken . 


	We wonen in een nieuwbouwwoning uit 2018 
	We wonen in een nieuwbouwwoning uit 2018 
	We wonen in een nieuwbouwwoning uit 2018 


	We wonen in pand uit 1895. Ik weet dat daar ook wat mee kan, maar vereist ingrijpende maatregelen. Die neem je alleen bij een grootschalige verbouwing. Dat zijn We niet van plan. 
	We wonen in pand uit 1895. Ik weet dat daar ook wat mee kan, maar vereist ingrijpende maatregelen. Die neem je alleen bij een grootschalige verbouwing. Dat zijn We niet van plan. 
	We wonen in pand uit 1895. Ik weet dat daar ook wat mee kan, maar vereist ingrijpende maatregelen. Die neem je alleen bij een grootschalige verbouwing. Dat zijn We niet van plan. 


	We wonen net in deze woning die volledig geïsoleerd is bij de bouw. Daarnaast hebben veel kosten van verbouwen en het aanschaffen van de zonnepanelen. 
	We wonen net in deze woning die volledig geïsoleerd is bij de bouw. Daarnaast hebben veel kosten van verbouwen en het aanschaffen van de zonnepanelen. 
	We wonen net in deze woning die volledig geïsoleerd is bij de bouw. Daarnaast hebben veel kosten van verbouwen en het aanschaffen van de zonnepanelen. 


	We zijn als VVE van plan om op termijn, als de verwarmingsketels aan vervanging toe zijn, helemaal aardgasvrij te worden. 
	We zijn als VVE van plan om op termijn, als de verwarmingsketels aan vervanging toe zijn, helemaal aardgasvrij te worden. 
	We zijn als VVE van plan om op termijn, als de verwarmingsketels aan vervanging toe zijn, helemaal aardgasvrij te worden. 


	We zijn inductie gaan koken vanaf april 2020 
	We zijn inductie gaan koken vanaf april 2020 
	We zijn inductie gaan koken vanaf april 2020 


	We zijn met een werkgroep van een aantal VVE (voormalige Shellflats) bezig met maken van plannen 
	We zijn met een werkgroep van een aantal VVE (voormalige Shellflats) bezig met maken van plannen 
	We zijn met een werkgroep van een aantal VVE (voormalige Shellflats) bezig met maken van plannen 


	We zijn net verhuisd en weten nog niet hoe de VVE er over denkt. 
	We zijn net verhuisd en weten nog niet hoe de VVE er over denkt. 
	We zijn net verhuisd en weten nog niet hoe de VVE er over denkt. 


	we zijn op zoek naar een andere woning waardoor we niet veel meer willen investeren in de huidige woning. 
	we zijn op zoek naar een andere woning waardoor we niet veel meer willen investeren in de huidige woning. 
	we zijn op zoek naar een andere woning waardoor we niet veel meer willen investeren in de huidige woning. 


	We zijn wel bezig met isolerende maatregelen 
	We zijn wel bezig met isolerende maatregelen 
	We zijn wel bezig met isolerende maatregelen 


	we zijn zoveel mogelijk op elektrisch overgestapt, maar gebruiken nog een klein beetje gas voor af en toe warm douchen en als het écht koud wordt om het huis te verwarmen. 
	we zijn zoveel mogelijk op elektrisch overgestapt, maar gebruiken nog een klein beetje gas voor af en toe warm douchen en als het écht koud wordt om het huis te verwarmen. 
	we zijn zoveel mogelijk op elektrisch overgestapt, maar gebruiken nog een klein beetje gas voor af en toe warm douchen en als het écht koud wordt om het huis te verwarmen. 


	weet globaal de mogelijkheden, maar e.e.a. is afhankelijk van de mogelijkheden (straks) in de wijk. Warmtepompen maken te veel geluid (en gebruiken ook veel elektrische energie. Een warmtenet vergt strakke afspraken over de kosten (transparantie van kosten, afschrijving van infrastructuur over hoeveel jaar, etc) 
	weet globaal de mogelijkheden, maar e.e.a. is afhankelijk van de mogelijkheden (straks) in de wijk. Warmtepompen maken te veel geluid (en gebruiken ook veel elektrische energie. Een warmtenet vergt strakke afspraken over de kosten (transparantie van kosten, afschrijving van infrastructuur over hoeveel jaar, etc) 
	weet globaal de mogelijkheden, maar e.e.a. is afhankelijk van de mogelijkheden (straks) in de wijk. Warmtepompen maken te veel geluid (en gebruiken ook veel elektrische energie. Een warmtenet vergt strakke afspraken over de kosten (transparantie van kosten, afschrijving van infrastructuur over hoeveel jaar, etc) 


	Weet niet hoe dat zou moeten in een appartement 
	Weet niet hoe dat zou moeten in een appartement 
	Weet niet hoe dat zou moeten in een appartement 


	Weet niet hoelang ik nog leef in dit huis 
	Weet niet hoelang ik nog leef in dit huis 
	Weet niet hoelang ik nog leef in dit huis 


	weet niet wat de mogelijkheden zijn 
	weet niet wat de mogelijkheden zijn 
	weet niet wat de mogelijkheden zijn 


	weggegooid geld 
	weggegooid geld 
	weggegooid geld 


	Wel al het een en ander geïsoleerd, maar warmtepomp is ingrijpender 
	Wel al het een en ander geïsoleerd, maar warmtepomp is ingrijpender 
	Wel al het een en ander geïsoleerd, maar warmtepomp is ingrijpender 


	Wel inductie fornuis, nog niet voor verwarmen 
	Wel inductie fornuis, nog niet voor verwarmen 
	Wel inductie fornuis, nog niet voor verwarmen 


	Wel kookplaat maar de verwarming is blokverwarmijng, daar heb ik weinig invloed op 
	Wel kookplaat maar de verwarming is blokverwarmijng, daar heb ik weinig invloed op 
	Wel kookplaat maar de verwarming is blokverwarmijng, daar heb ik weinig invloed op 


	wel overgestapt naar inductie-koken en al het mogelijke geisoleerd, maar groot deel van de muren is niet te isoleren, dus geen warmtepomp mogelijk 
	wel overgestapt naar inductie-koken en al het mogelijke geisoleerd, maar groot deel van de muren is niet te isoleren, dus geen warmtepomp mogelijk 
	wel overgestapt naar inductie-koken en al het mogelijke geisoleerd, maar groot deel van de muren is niet te isoleren, dus geen warmtepomp mogelijk 


	Weten, willen en kunnen zijn verschillende dingen. Niet alles kan bij onze woning of niet rendabel. 
	Weten, willen en kunnen zijn verschillende dingen. Niet alles kan bij onze woning of niet rendabel. 
	Weten, willen en kunnen zijn verschillende dingen. Niet alles kan bij onze woning of niet rendabel. 


	Wie kan er 30 jaar vooruit kijken? Op dit moment zijn kernenergie en waterstof de beste oplossing. 
	Wie kan er 30 jaar vooruit kijken? Op dit moment zijn kernenergie en waterstof de beste oplossing. 
	Wie kan er 30 jaar vooruit kijken? Op dit moment zijn kernenergie en waterstof de beste oplossing. 


	wij gaan dit huis verkopen en een energie neutraal huis kopen dus ik ga niets meer investeren. Is voor de volgende bewoner 
	wij gaan dit huis verkopen en een energie neutraal huis kopen dus ik ga niets meer investeren. Is voor de volgende bewoner 
	wij gaan dit huis verkopen en een energie neutraal huis kopen dus ik ga niets meer investeren. Is voor de volgende bewoner 


	Wij gaan morgen beginnen met verbouwen. En willen dus denken aan het milieu. Wat daarvoor nodig is zijn wij dus aan het uitzoeken. In 2021 gaat de gemeente onze wijk voorhof bekijken wat partivculieren betreft. Echter gaan wij nu door koop huis aan de slag. 
	Wij gaan morgen beginnen met verbouwen. En willen dus denken aan het milieu. Wat daarvoor nodig is zijn wij dus aan het uitzoeken. In 2021 gaat de gemeente onze wijk voorhof bekijken wat partivculieren betreft. Echter gaan wij nu door koop huis aan de slag. 
	Wij gaan morgen beginnen met verbouwen. En willen dus denken aan het milieu. Wat daarvoor nodig is zijn wij dus aan het uitzoeken. In 2021 gaat de gemeente onze wijk voorhof bekijken wat partivculieren betreft. Echter gaan wij nu door koop huis aan de slag. 


	Wij gaan verhuizen naar een duurzaam apartment komende jaar 
	Wij gaan verhuizen naar een duurzaam apartment komende jaar 
	Wij gaan verhuizen naar een duurzaam apartment komende jaar 


	Wij gebruiken een gashaard voor bijverwarming, dus liever nog even niet aardgasvrij wonen 
	Wij gebruiken een gashaard voor bijverwarming, dus liever nog even niet aardgasvrij wonen 
	Wij gebruiken een gashaard voor bijverwarming, dus liever nog even niet aardgasvrij wonen 


	Wij hebben al in 2010 verzocht mee te doen met aardwarmte  bij onze overburen.  Dat mocht niet van de gemeente. 
	Wij hebben al in 2010 verzocht mee te doen met aardwarmte  bij onze overburen.  Dat mocht niet van de gemeente. 
	Wij hebben al in 2010 verzocht mee te doen met aardwarmte  bij onze overburen.  Dat mocht niet van de gemeente. 


	Wij hebben een monumentale woning in de binnenstad, aardgasvrij maken is ingewikkeld. Bovendien verwacht ik dat er bv een warmtenet komt. 
	Wij hebben een monumentale woning in de binnenstad, aardgasvrij maken is ingewikkeld. Bovendien verwacht ik dat er bv een warmtenet komt. 
	Wij hebben een monumentale woning in de binnenstad, aardgasvrij maken is ingewikkeld. Bovendien verwacht ik dat er bv een warmtenet komt. 


	Wij hebben een VVE en een beheerder die zelf niet weten wat ze willen zo willen ze alles en zo alleen waar de 
	Wij hebben een VVE en een beheerder die zelf niet weten wat ze willen zo willen ze alles en zo alleen waar de 
	Wij hebben een VVE en een beheerder die zelf niet weten wat ze willen zo willen ze alles en zo alleen waar de 




	beheerder aan kan verdienene 
	beheerder aan kan verdienene 
	beheerder aan kan verdienene 
	beheerder aan kan verdienene 
	beheerder aan kan verdienene 


	wij hebben een woning uit 1897, wat we konden isoleren hebben we gedaan. warmtepomp, veel zonnepanelen, muren beter issolerrn etc is allemaal erg moeilijk in ons huis. 
	wij hebben een woning uit 1897, wat we konden isoleren hebben we gedaan. warmtepomp, veel zonnepanelen, muren beter issolerrn etc is allemaal erg moeilijk in ons huis. 
	wij hebben een woning uit 1897, wat we konden isoleren hebben we gedaan. warmtepomp, veel zonnepanelen, muren beter issolerrn etc is allemaal erg moeilijk in ons huis. 


	Wij hebben ons huis in 2011 gekocht, met een warmtepomp en volgens de laatste normen. Helaas missen we nog zonnepanelen 
	Wij hebben ons huis in 2011 gekocht, met een warmtepomp en volgens de laatste normen. Helaas missen we nog zonnepanelen 
	Wij hebben ons huis in 2011 gekocht, met een warmtepomp en volgens de laatste normen. Helaas missen we nog zonnepanelen 


	Wij hebben overgeschakelt op inductie voor koken en overleggen zonnenpanelen, maar zijn onvoldoende geinformeerd mbt warmtepompen 
	Wij hebben overgeschakelt op inductie voor koken en overleggen zonnenpanelen, maar zijn onvoldoende geinformeerd mbt warmtepompen 
	Wij hebben overgeschakelt op inductie voor koken en overleggen zonnenpanelen, maar zijn onvoldoende geinformeerd mbt warmtepompen 


	Wij kunnen dit alleen met de vve gezamenlijk regelen. 
	Wij kunnen dit alleen met de vve gezamenlijk regelen. 
	Wij kunnen dit alleen met de vve gezamenlijk regelen. 


	wij wonen in een huis uit de jaren 1920. Met dubbele ramen, zonnepanelen en een geisoleerd dak ben je nog verre van van het gas. Dat lijkt me ook niet realistisch. 
	wij wonen in een huis uit de jaren 1920. Met dubbele ramen, zonnepanelen en een geisoleerd dak ben je nog verre van van het gas. Dat lijkt me ook niet realistisch. 
	wij wonen in een huis uit de jaren 1920. Met dubbele ramen, zonnepanelen en een geisoleerd dak ben je nog verre van van het gas. Dat lijkt me ook niet realistisch. 


	Wij wonen in een jaren 30 huis. Ik betwijfel of het mogelijk is om dit type huis aardgasvrij te maken. 
	Wij wonen in een jaren 30 huis. Ik betwijfel of het mogelijk is om dit type huis aardgasvrij te maken. 
	Wij wonen in een jaren 30 huis. Ik betwijfel of het mogelijk is om dit type huis aardgasvrij te maken. 


	Wij wonen in een rijksmonument en mogen niets aanpassen volgens monumentenzorg 
	Wij wonen in een rijksmonument en mogen niets aanpassen volgens monumentenzorg 
	Wij wonen in een rijksmonument en mogen niets aanpassen volgens monumentenzorg 


	wij wonen in een rijksmonument zonder spouwmuur en waar je nog niet eens dubbel glas in de ramen mag doen. 
	wij wonen in een rijksmonument zonder spouwmuur en waar je nog niet eens dubbel glas in de ramen mag doen. 
	wij wonen in een rijksmonument zonder spouwmuur en waar je nog niet eens dubbel glas in de ramen mag doen. 


	wij wonnen in appartement begane grond. M.a.w. we kunnen dak dus niet isoleren, ook geen zonnepanelen. Bovendien zijn we 75 en 78 jaar oud. 
	wij wonnen in appartement begane grond. M.a.w. we kunnen dak dus niet isoleren, ook geen zonnepanelen. Bovendien zijn we 75 en 78 jaar oud. 
	wij wonnen in appartement begane grond. M.a.w. we kunnen dak dus niet isoleren, ook geen zonnepanelen. Bovendien zijn we 75 en 78 jaar oud. 


	Wij zijn 70+ en ik heb op dit moment wel wat anders aan mijn hoofd met een dementerende man 
	Wij zijn 70+ en ik heb op dit moment wel wat anders aan mijn hoofd met een dementerende man 
	Wij zijn 70+ en ik heb op dit moment wel wat anders aan mijn hoofd met een dementerende man 


	wij zijn 80-ers, 2050 zullen wij niet meer meemaken 
	wij zijn 80-ers, 2050 zullen wij niet meer meemaken 
	wij zijn 80-ers, 2050 zullen wij niet meer meemaken 


	Wij zijn 80+. We laten de veranderingen over aan onze opvolgers. 
	Wij zijn 80+. We laten de veranderingen over aan onze opvolgers. 
	Wij zijn 80+. We laten de veranderingen over aan onze opvolgers. 


	Wij zijn aan het onderzoeken of we onze verwarming/dmv een boiler kunnen realiseren. Met zo nodig bijverwarming van de ketel. 
	Wij zijn aan het onderzoeken of we onze verwarming/dmv een boiler kunnen realiseren. Met zo nodig bijverwarming van de ketel. 
	Wij zijn aan het onderzoeken of we onze verwarming/dmv een boiler kunnen realiseren. Met zo nodig bijverwarming van de ketel. 


	Wij zijn afhankelijk van mogelijke faciliteiten die VvE's worden aangeboden. Als individuele eigenaar os het erg kostbaar ca niet mogelijk om aanpassingen te doen. 
	Wij zijn afhankelijk van mogelijke faciliteiten die VvE's worden aangeboden. Als individuele eigenaar os het erg kostbaar ca niet mogelijk om aanpassingen te doen. 
	Wij zijn afhankelijk van mogelijke faciliteiten die VvE's worden aangeboden. Als individuele eigenaar os het erg kostbaar ca niet mogelijk om aanpassingen te doen. 


	Wij zijn bejaard en gaan 2050 niet mee maken 
	Wij zijn bejaard en gaan 2050 niet mee maken 
	Wij zijn bejaard en gaan 2050 niet mee maken 


	Wij zijn in 2020 verhuisd naar dit huis en zijn bezig met afronding verbouwing waarbij de vloer, HR++ glas en dakisolatie regelen. Wel vloerverwarming aangelegd met oog op lage temperatuurverwarming in de toekomst. Maar daar laten we 't nu even bij. Ik wacht de (technische) ontwikkelingen eerst nog een aantal jaren af. Ik wil hierin geen voorloper zijn. Er moet eerst meer ervaring zijn om te zien of jaren '30 huizen wel warm te krijgen zijn met een warmtepomp. En wellicht komt er nog waterstof door het netw
	Wij zijn in 2020 verhuisd naar dit huis en zijn bezig met afronding verbouwing waarbij de vloer, HR++ glas en dakisolatie regelen. Wel vloerverwarming aangelegd met oog op lage temperatuurverwarming in de toekomst. Maar daar laten we 't nu even bij. Ik wacht de (technische) ontwikkelingen eerst nog een aantal jaren af. Ik wil hierin geen voorloper zijn. Er moet eerst meer ervaring zijn om te zien of jaren '30 huizen wel warm te krijgen zijn met een warmtepomp. En wellicht komt er nog waterstof door het netw
	Wij zijn in 2020 verhuisd naar dit huis en zijn bezig met afronding verbouwing waarbij de vloer, HR++ glas en dakisolatie regelen. Wel vloerverwarming aangelegd met oog op lage temperatuurverwarming in de toekomst. Maar daar laten we 't nu even bij. Ik wacht de (technische) ontwikkelingen eerst nog een aantal jaren af. Ik wil hierin geen voorloper zijn. Er moet eerst meer ervaring zijn om te zien of jaren '30 huizen wel warm te krijgen zijn met een warmtepomp. En wellicht komt er nog waterstof door het netw


	Wij zijn niet blij met een warmtepomp 
	Wij zijn niet blij met een warmtepomp 
	Wij zijn niet blij met een warmtepomp 


	Wij zijn overgegaan op inductie koken, maar verwarming is nog op aardgas. Bij een nieuwe ketel denken we verder 
	Wij zijn overgegaan op inductie koken, maar verwarming is nog op aardgas. Bij een nieuwe ketel denken we verder 
	Wij zijn overgegaan op inductie koken, maar verwarming is nog op aardgas. Bij een nieuwe ketel denken we verder 


	Wij zijn twee 80-ers die geen grote investeringen gaan doen. 
	Wij zijn twee 80-ers die geen grote investeringen gaan doen. 
	Wij zijn twee 80-ers die geen grote investeringen gaan doen. 


	Wij zijn wat ouder en denken niet dat het in deze woning rendabel voor ons is om deze aanpassingen te doen, ze zijn gewoonweg te duur voor ons 
	Wij zijn wat ouder en denken niet dat het in deze woning rendabel voor ons is om deze aanpassingen te doen, ze zijn gewoonweg te duur voor ons 
	Wij zijn wat ouder en denken niet dat het in deze woning rendabel voor ons is om deze aanpassingen te doen, ze zijn gewoonweg te duur voor ons 


	Wil verhuizen naar een woning met aardwarmte, warmtepomp 
	Wil verhuizen naar een woning met aardwarmte, warmtepomp 
	Wil verhuizen naar een woning met aardwarmte, warmtepomp 


	Wonen in apt. Van 96 woningen heeft meerderheid nodig bij noodzakelijke maatregelen. 
	Wonen in apt. Van 96 woningen heeft meerderheid nodig bij noodzakelijke maatregelen. 
	Wonen in apt. Van 96 woningen heeft meerderheid nodig bij noodzakelijke maatregelen. 


	Woning (1906) is verhuurd aan 5 studenten 
	Woning (1906) is verhuurd aan 5 studenten 
	Woning (1906) is verhuurd aan 5 studenten 


	Woning is uit begin jaren '30. Vloer, muren, dak zijn geisoleerd. Aanvullende maatregelen om de woning nog energiezuiniger te krijgen zijn erg duur en ingrijpend. 
	Woning is uit begin jaren '30. Vloer, muren, dak zijn geisoleerd. Aanvullende maatregelen om de woning nog energiezuiniger te krijgen zijn erg duur en ingrijpend. 
	Woning is uit begin jaren '30. Vloer, muren, dak zijn geisoleerd. Aanvullende maatregelen om de woning nog energiezuiniger te krijgen zijn erg duur en ingrijpend. 


	Woning met bouwjaar ca 1750, geen spouwmuur, gemeentelijk monument. Best lastig om naast binnenisolatie veel te verduurzamen. 
	Woning met bouwjaar ca 1750, geen spouwmuur, gemeentelijk monument. Best lastig om naast binnenisolatie veel te verduurzamen. 
	Woning met bouwjaar ca 1750, geen spouwmuur, gemeentelijk monument. Best lastig om naast binnenisolatie veel te verduurzamen. 


	Woon in appartementencomplex, dus kan helemaal niet zelfstandig veranderen; hoeft overigens ook van mij niet 
	Woon in appartementencomplex, dus kan helemaal niet zelfstandig veranderen; hoeft overigens ook van mij niet 
	Woon in appartementencomplex, dus kan helemaal niet zelfstandig veranderen; hoeft overigens ook van mij niet 


	woon in een appartement. Heb te maken met anederen en de VvE 
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	Woon in een monumentaal pand, mag geen dubbele beglazing in 
	Woon in een monumentaal pand, mag geen dubbele beglazing in 
	Woon in een monumentaal pand, mag geen dubbele beglazing in 


	Woon in een rijks/stadsmonument. Erfgoedhuis heeft geadviseerd om eea af te wachten. 2 weken geleden een brief van ze ontvangen waaruit blijkt dat ik binnenkort een afspraak met hen kan maken t.b.v. een duurzaamheidsadvies. 
	Woon in een rijks/stadsmonument. Erfgoedhuis heeft geadviseerd om eea af te wachten. 2 weken geleden een brief van ze ontvangen waaruit blijkt dat ik binnenkort een afspraak met hen kan maken t.b.v. een duurzaamheidsadvies. 
	Woon in een rijks/stadsmonument. Erfgoedhuis heeft geadviseerd om eea af te wachten. 2 weken geleden een brief van ze ontvangen waaruit blijkt dat ik binnenkort een afspraak met hen kan maken t.b.v. een duurzaamheidsadvies. 


	Woon op rand van TU-campus. Wat zijn de plannen van de TU. Is meeliften op hun plannen mogelijk? 
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	Zeker. Geen zin in gedoen en geen zin in kosten. Dit is echt een linksige hobby die de overheid maar lekker zelf gaat regelen en betalen zonder de rekening bij burgers te leggen 
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	Zelf ben ik van mening dat eerst de Overheid aan moet geven welke kant er gekozen wordt. Mijn ideeën gaan uit naar waterstof  als energiedrager. Zonne- en windenergie zie ik zelf niet zitten omdat dit te veel invloed heeft op de leefomgeving. 
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	zie onze actuele situatie: https://www.linkedin.com/pulse/klimaatakkoordje-met-mezelf-20-voorlopig-aardgas-dennis-van-leeuwen/ 
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	zie vorige antwoord. Er ligt een verduurzamingsplan voor onze flat maar we kunnen er momenteel niet over stemmen wegens COVID 
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	Zit erg met de kosten en afschrijftermijnen. Zonnepanelen zijn niet rendabel. Isolatie dak, dakkappellen en voor- en achtergevel is enorm duur. Waren ideeen om lening voor verduurzaming te koppelen aan huis: dat zou ik wel willen 
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	Zoals eerder gezegd: ik vind de huidige alternatieven niet volwassen genoeg 
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	Zoals hierboven al vermeld, heb ik me een beetje verdiept, maar de kosten zijn nu te hoog 
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	Zodra de keuken word aangepast stoppen we met aardgas 
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	Zodra er mogelijkheden zijn om in woonhuizen aardgasvrij te wonen maak ik dar graag gebruik van 
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	Zodra mijn CV-ketel aan vervanging toe is wil ik een elektrische ketel plaatsen 
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	Zoekende naar elektrische verwarming 
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	Zolang de plannen van de gemeente niet bekend zijn heeft het geen zin om er zelf veel over na te denken. 
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	Zolang Duitsland keihard aan het werken is met aardgas pijpleidingen. is het onrealistisch om in Nederland andere veel te dure bronnen aan te leggen, Misschien met nieuwbouw 
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	Zolang elektriciteit niet in meerderheid duurzaam/efficient wordt opgewekt werkt woningen aardgasvrij maken averechts. 
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	Zolang er onvoldoende duurzame elektRiciteit is, is aardgasvrij maken van de woning slecht voor klimaat. Eerst kernenergie etc. 
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	Zolang niet duidelijk is of en wanneer er in mijn wijk een aansluiting op het warmtenet komt of welke ondersteuning (subsidie) de gemeente biedt, ben ik niet van plan om als particulier investeringen te doen om aardgasvrij te worden. 
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	Zonneboilers op plat dak van VVE 
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	Zonneboilers op plat dak van VVE 


	Zonnepanelen aangeschaft 
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	Zonnepanelen en isolerend glas, volgende stap gastvrije keuken en vloerverwarming,  daarna vervanging gas cv installatie door ??? 
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	Zonnepanelen ja, wellicht zonneboiler, maar heb moeite met warmtepomp vanwege de herrie 
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	Zonnepanelen waar ik door opbouw bij buren nu 30% minder opbrengst heb. Electr koken 
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	Zou een flinke verbouwing zijn en daar zit ik niet op te wachten. 
	Zou een flinke verbouwing zijn en daar zit ik niet op te wachten. 
	Zou een flinke verbouwing zijn en daar zit ik niet op te wachten. 




	 
	Bij 2.3.4 – Redenen om nu al de koopwoning aardgasvrij te maken 
	Wat zijn voor u redenen om nu al uw woning aardgasvrij te maken? - Anders, namelijk… 
	Wat zijn voor u redenen om nu al uw woning aardgasvrij te maken? - Anders, namelijk… 
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	Zo min mogelijk aardgas is prima, aardgasvrij is vooral voor verwarming in de winter moeilijk. 
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	Aankomende verbouwing, direct in meenemen 
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	Aardgasvrij 
	Aardgasvrij 
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	afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn, op mijn huis hebben zonnepanelen geen zin. 
	afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn, op mijn huis hebben zonnepanelen geen zin. 
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	Afhankelijk wat mogelijk is. Wat gem delft biedt en of dat aansluit bij de wensen van de VVE. 
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	Al aardgasvrij 
	Al aardgasvrij 
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	al reeds voorzien van stadsverwarming en geen aardgas 
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	alles is afhankelijk van de VVE, nu initiatief nemen kan me later opbreken 
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	Als er bij het alternatief  rekening wordt gehouden welke energiebronnen er nodig zijn om dat te realiseren 
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	Als ik cv ketel en boiler kan vervangen door een qua afmetingen even groot systeem zonder verbouwing doe ik gelijk mee. 
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	Als waterstof als vervanging wordt aangeboden of de stroom op een groene manier geproduceerd wordt. 
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	Als waterstof als vervanging wordt aangeboden of de stroom op een groene manier geproduceerd wordt. 


	auto's weg levert veel meer op; huis isoleren: drievoudig glas ipv dubbelglas. minder consumptie ipv nog meer energie opwekken (zonnecellen). 
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	Beginnen met van het gas af is stupide. Eerst energievraag drastisch terug brengen, goed isoleren, warmte terugwinnen, zelf decentraal electriciteit opwekken&bufferen, en dan pas nadenken of je voor de restvraag aansluit op een warmtenet, waterstof of volledig electrisch. 
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	Besparen van kosten is onzin, dat heeft het CPB al uitgerekend, alleen zonnepanelen zijn economisch 
	Besparen van kosten is onzin, dat heeft het CPB al uitgerekend, alleen zonnepanelen zijn economisch 
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	rendabel. Ik zou het wel voor mijn kinderen doen, maar zoals al eerder gezegd, volledig aardgasvrij en energieneutraal in een huis uit 1915 is momenteel niet te betalen. 
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	besparing zit er niet in met mijn minimale verbruik; mijn milieu belasting is qua aardgas minimaal (~223 m3/jaar), prettiger wonen/comfort gaat niet lukken enhet ombouwen van het hele appartementencomplex gaat een chaos worden... Al met al geen redenen om mijn woning aardgasvrij te maken (maar is eventueel wel ad-hoc te doen met electrische warmwater voorzieningen en max 2 weken per jaar electrische bijverwarming. Op deze is manier letterlijk gas-loos voor *mijn*appartement te halen, maar dat zou niet de me
	besparing zit er niet in met mijn minimale verbruik; mijn milieu belasting is qua aardgas minimaal (~223 m3/jaar), prettiger wonen/comfort gaat niet lukken enhet ombouwen van het hele appartementencomplex gaat een chaos worden... Al met al geen redenen om mijn woning aardgasvrij te maken (maar is eventueel wel ad-hoc te doen met electrische warmwater voorzieningen en max 2 weken per jaar electrische bijverwarming. Op deze is manier letterlijk gas-loos voor *mijn*appartement te halen, maar dat zou niet de me
	besparing zit er niet in met mijn minimale verbruik; mijn milieu belasting is qua aardgas minimaal (~223 m3/jaar), prettiger wonen/comfort gaat niet lukken enhet ombouwen van het hele appartementencomplex gaat een chaos worden... Al met al geen redenen om mijn woning aardgasvrij te maken (maar is eventueel wel ad-hoc te doen met electrische warmwater voorzieningen en max 2 weken per jaar electrische bijverwarming. Op deze is manier letterlijk gas-loos voor *mijn*appartement te halen, maar dat zou niet de me


	Beter voor de wereld 
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	Betreft nieuwbouw huis en was aardgasprijs bij oplevering. Het was wel voor ons een reden om voor deze woning te kiezen 
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	bijdragen aan de bestrijding van de klimaatcrisis 
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	Bovenstaande redenen zijn in essentie wel redenen om aardgasvrij te maken. Maar de redenen zijn op dit moment (nog) niet valide 
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	Bovenstaande redenen zijn in essentie wel redenen om aardgasvrij te maken. Maar de redenen zijn op dit moment (nog) niet valide 


	daar gaat de VvE over 
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	De bewoners van het aardgasgebied in Groningen meer veiligheid te garanderen. 
	De bewoners van het aardgasgebied in Groningen meer veiligheid te garanderen. 
	De bewoners van het aardgasgebied in Groningen meer veiligheid te garanderen. 


	eerst alternatieve energie duurzaam maken 
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	Er is geen keuze gelet op het beleid om Nederlands gas uit te bannen en gelet op het klimaat. We moeten van fossiel af. 
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	Er kom binnenkort een warmteleiding met restwarmte langs Delft te liggen. Kan de gemeente zorgen dat we daar op aangesloten worden ?? 
	Er kom binnenkort een warmteleiding met restwarmte langs Delft te liggen. Kan de gemeente zorgen dat we daar op aangesloten worden ?? 
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	ga binnenkort verkopen dus dat is voor de volgende bewoners 
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	Geen afhankelijkheid van andere landen voor levering van gas. 
	Geen afhankelijkheid van andere landen voor levering van gas. 
	Geen afhankelijkheid van andere landen voor levering van gas. 


	Gezien mijn leeftijd zal de beslissing bij de volgende bewoners liggen 
	Gezien mijn leeftijd zal de beslissing bij de volgende bewoners liggen 
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	Groene energie kan de behoefte nooit dekken, oude wijken kun je niet CO2 neutraal krijgen, nieuwe energiebronnen zijn nodig, 
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	Groningen / Lange termijn duurzaamheid 
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	Groningen / Lange termijn duurzaamheid 


	het is al aardgasvrij. Ik mis een optie tussen deze antwoorden 
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	Het is beter voor het milieu maar wil niet NU AL mijn woning aardgasvrij te maken. 
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	Het is beter voor het milieu maar wil niet NU AL mijn woning aardgasvrij te maken. 


	het komt ons nu niet goed uit 
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	het was al aardgasvrij toen het werd opgeleverd 
	het was al aardgasvrij toen het werd opgeleverd 
	het was al aardgasvrij toen het werd opgeleverd 


	Huis was met nieuwbouw al aardgasvrij en daar zijn we blij mee. 
	Huis was met nieuwbouw al aardgasvrij en daar zijn we blij mee. 
	Huis was met nieuwbouw al aardgasvrij en daar zijn we blij mee. 


	Idealisme 
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	Idioot plan. 
	Idioot plan. 
	Idioot plan. 


	Ik ben al gasvrij 
	Ik ben al gasvrij 
	Ik ben al gasvrij 


	ik ben met pensioen zodat bij voortduring kostenbesparing aan de orde is. 
	ik ben met pensioen zodat bij voortduring kostenbesparing aan de orde is. 
	ik ben met pensioen zodat bij voortduring kostenbesparing aan de orde is. 


	Ik gebruik in mijn appartement al nergens meer aardgas voor. 
	Ik gebruik in mijn appartement al nergens meer aardgas voor. 
	Ik gebruik in mijn appartement al nergens meer aardgas voor. 


	ik kan in mijn woning het gebruik van aardgas alleen beperken, niet volledig vervangen door iets anders 
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	ik weet het helemaal nog niet, dit zal wellicht ook een actie met de VvE moeten zijn. 
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	Ik wil alleen maar aardgasvrij worden als de kosten om dat te doen redelijk zijn en dat is nu nog niet het geval. 
	Ik wil alleen maar aardgasvrij worden als de kosten om dat te doen redelijk zijn en dat is nu nog niet het geval. 
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	Ik wil nu geen CV-ketel op gas meer kopen als gas wordt uitgefaseerd. 
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	Ik wil nu geen CV-ketel op gas meer kopen als gas wordt uitgefaseerd. 


	Ik woon al aardgasvrij 
	Ik woon al aardgasvrij 
	Ik woon al aardgasvrij 


	Ik zie best redenen maar het staat nog te bezien of ze haalbaar zijn tegen een redelijke prijs (bijv. met warmtepomp lopen we risico op verminderd wooncomfort) 
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	in huis zoveel mogelijk electrisch omdat ik niets ruik. De verwarming en verwarmen van water gaat via kethel die buiten het appartement hangt, misschien dat daar nog een vervanging voor komt als deze aan vervanging toe is. 
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	kostenbesparing en beter wooncomfort verwacht ik er zeker niet van, beter voor het milieu is de vraag als biomassa wordt gebruikt, dus ik zie momenteel geen redenen. Maar het moet, dus ik zal hoe dan ook mee moeten doen 
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	Mijn verwachting is dat de tarieven voor energiegebruik tbv warmte flink zullen stijgen door CO2 heffing en belastingen om de investeringen in de energietransitie mogelijk te maken. 
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	minder afhankelijk van buitenlands aardgas; ik ga er van uit dat het in groningen een keer moet stoppen 
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	niet nu al, misschien ooit als er goede groene alternatieven zijn 
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	Noodzakelijke voorwaarde voor bewoning aarde door mensen voor langere termijn. 
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	NU AL ga ik niet mijn woning aardgasvrij maken maar de energie die ik gebruik komt uit windmolens en co2 gekompenseerd biomassa, dus het milieu is voor mij belangrijk. 
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	omdat ik zie aankomen dat we vanuit de overheid van het aardgas af gepest zullen worden met immer toenemende belastingen 
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	onafhankelijk worden van aardgas en stroom 
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	Ook hier is de vraagstelling incorrect, ik heb helemaal niet aangegeven mijn woning nu al aardgasvrij te willen maken. 
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	Politiek: niet meer afhankelijk zijn van schurkenstaten als Rusland 
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	Situatie Groningen 
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	Veiligheid, explosie gevaar door gas lekkage. 
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	Voorsorteren op toekomst 
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	Wie kiest voor een beter milieu en geen gas uit Groningen moet ook bereid zijn daar daadwerkelijk zelf stappen te zetten. 
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	Zelfstandig aardgasvrij 
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	Zie vorige vraag 
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	zie vorige vraag: voornemen om te verhuizen 
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	Zoals boven: die hele excersitie in onzinnig 
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	Zoals eerder aangeven is het uitgangspunt een valse premisse. De milieu belasting van gas gebruik kan overkomen worden. Mits we de energie VRAAG kunnen terugdringen door beter isolatie. Daarna kan CCS & blenden met biogas (en wellicht groene H2) helpen om gasgebruik klimaatneutraal te maken. In Japan gewoond hebben zijn de aardbeving argumenten ook drogreden. Zelfs de zwaarste aardbevingen in Groningen zouden het nieuwe in Japan niet eens halen. Omdat daar de gebouwen ontworpen zijn om aardbeving te doorsta
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	Zoals eerder aangeven is het uitgangspunt een valse premisse. De milieu belasting van gas gebruik kan overkomen worden. Mits we de energie VRAAG kunnen terugdringen door beter isolatie. Daarna kan CCS & blenden met biogas (en wellicht groene H2) helpen om gasgebruik klimaatneutraal te maken. In Japan gewoond hebben zijn de aardbeving argumenten ook drogreden. Zelfs de zwaarste aardbevingen in Groningen zouden het nieuwe in Japan niet eens halen. Omdat daar de gebouwen ontworpen zijn om aardbeving te doorsta


	Zoals eerder vermeld, lijkt het mij moeilijk om oude huizen goed te verwarmen. Warmtepompen zijn niet toereikend en andere alternatieven zij  er amper. Stadsverwarming is erg duur en maakt je afhankelijk van dure leveranciers. 
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	Bij 2.4 – Opmerkingen over het warmteplan 
	Heeft u tot slot nog opmerkingen over de vragenlijst? – Ja, over het warmteplan: 
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	3 kerncentrales in Nederland lost alles op !!! 
	3 kerncentrales in Nederland lost alles op !!! 
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	Aardgas vrij is inreeel. Warmtepompen zijn nog niet betaalbaar ontwikkeld en niet iedereen heeft zomaar een klein kapitaal op de plank liggen. 
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	Aardgas vrij, wat een nonsens, alle landen om ons heen gaan juist investeren in aargas, slecht 1/3 uitstoot van fossiel 
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	Aardgasprijs alleen als het alternatief niet uit restwarmte Botlek komt en beslist niet duurder is dan aardgas. 
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	aardgasvrij is een mooi doel, maar isolatie en degelijke verwarmingssystemen systemen zijn belangrijker. het aantal buren dat moeite heeft de woning warm te krijgen omdat de leidingen slecht geisoleerd zijn en er teveel lucht in de leidingen zit omdat het hoogste punt niet met de ontluchtingpunten matcht, is hoog. oude systemen draaiden op constant doorpompen, in nieuwere systemen valt alles wegens efficientie stil en hoopt lucht zich op niet bedachtte plekken op en komen bouwgebreken naar voren. 
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	aardgasvrij is een mooi doel, maar isolatie en degelijke verwarmingssystemen systemen zijn belangrijker. het aantal buren dat moeite heeft de woning warm te krijgen omdat de leidingen slecht geisoleerd zijn en er teveel lucht in de leidingen zit omdat het hoogste punt niet met de ontluchtingpunten matcht, is hoog. oude systemen draaiden op constant doorpompen, in nieuwere systemen valt alles wegens efficientie stil en hoopt lucht zich op niet bedachtte plekken op en komen bouwgebreken naar voren. 


	Aardgasvrij is natuurlijk een ontzettend mooi idee, maar ik wil graag dat er expliciet nagedacht wordt over groene manieren om de warmte in huizen te krijgen, zo vind ik een biomassa centrale niet meteen een geschikte oplossing. 
	Aardgasvrij is natuurlijk een ontzettend mooi idee, maar ik wil graag dat er expliciet nagedacht wordt over groene manieren om de warmte in huizen te krijgen, zo vind ik een biomassa centrale niet meteen een geschikte oplossing. 
	Aardgasvrij is natuurlijk een ontzettend mooi idee, maar ik wil graag dat er expliciet nagedacht wordt over groene manieren om de warmte in huizen te krijgen, zo vind ik een biomassa centrale niet meteen een geschikte oplossing. 


	aardgasvrij is niet realistisch; gasnet blijven gebruiken voor variabel minder belastende gassamenstelling (.b.v. biogas, waterstof) 
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	Aardgasvrij is onzin. 
	Aardgasvrij is onzin. 
	Aardgasvrij is onzin. 


	aardwarmte 
	aardwarmte 
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	Aardwarmte moet betaalbaar alternatief zijn en nu al blijkt het vaak veels te duur uitpakt. Daar moet goed naar gekeken worden. 
	Aardwarmte moet betaalbaar alternatief zijn en nu al blijkt het vaak veels te duur uitpakt. Daar moet goed naar gekeken worden. 
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	aardwarmte net onderzoeken, in relatie tot TU wijk 
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	Alles staat en valt met de subsidiemogelijkheden. In andere gemeenten worden bijvoorbeeld de overstap naar koken op elektrisch gesubsidieerd. Als die mogelijkheid in Delft zou bestaan, zou ik deelname sterk overwegen. Datzelfde geldt voor andere duurzame maatregelen aan de woning. 
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	Alles staat en valt met de subsidiemogelijkheden. In andere gemeenten worden bijvoorbeeld de overstap naar koken op elektrisch gesubsidieerd. Als die mogelijkheid in Delft zou bestaan, zou ik deelname sterk overwegen. Datzelfde geldt voor andere duurzame maatregelen aan de woning. 


	Als er moet, want tot slot dat is het, graag een vergelijking met "aardgasvrij" en gas qua kosten in kaart brengen. Een "brilliante" idee was ook de stadsverwarming, gebruikt meestal in jaren '70 in communistische landen, waar de kosten zijn tripple dan in een portiek wonning. 
	Als er moet, want tot slot dat is het, graag een vergelijking met "aardgasvrij" en gas qua kosten in kaart brengen. Een "brilliante" idee was ook de stadsverwarming, gebruikt meestal in jaren '70 in communistische landen, waar de kosten zijn tripple dan in een portiek wonning. 
	Als er moet, want tot slot dat is het, graag een vergelijking met "aardgasvrij" en gas qua kosten in kaart brengen. Een "brilliante" idee was ook de stadsverwarming, gebruikt meestal in jaren '70 in communistische landen, waar de kosten zijn tripple dan in een portiek wonning. 


	Als we dan toch uiteindelijk moeten, laten we eerst kijken hoe andere steden het doen. Een conversie zal veel geld kosten en met name in het begin zijn er veel kinderziektes. En nogmaals: focus eerst op kolen en aardolie! 
	Als we dan toch uiteindelijk moeten, laten we eerst kijken hoe andere steden het doen. Een conversie zal veel geld kosten en met name in het begin zijn er veel kinderziektes. En nogmaals: focus eerst op kolen en aardolie! 
	Als we dan toch uiteindelijk moeten, laten we eerst kijken hoe andere steden het doen. Een conversie zal veel geld kosten en met name in het begin zijn er veel kinderziektes. En nogmaals: focus eerst op kolen en aardolie! 


	Appartementen complex jaren dertig, zonder spouw muren gebouwd en nauwelijks ruimte in de woningen voor installaties. Wel plat dak beschikbaar in beheer van VVE. 
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	Beetje vreemd dat Delft aardgas vrij wil zijn, terwijl er nieuwe aardgas aansluitingen zijn gedaan in november 2020 
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	Belangrijk om naar toekomst te kijken, maar dan moet dat ook op alle vlakken gebeuren. Dus niet mensen laten investeren in duurzame woning en dit vervolgens te niet doen door een flat te plaatsen voor de woningen zodat mensen geen zon meer op hun panelen hebben en ook niet in hun tuin. 
	Belangrijk om naar toekomst te kijken, maar dan moet dat ook op alle vlakken gebeuren. Dus niet mensen laten investeren in duurzame woning en dit vervolgens te niet doen door een flat te plaatsen voor de woningen zodat mensen geen zon meer op hun panelen hebben en ook niet in hun tuin. 
	Belangrijk om naar toekomst te kijken, maar dan moet dat ook op alle vlakken gebeuren. Dus niet mensen laten investeren in duurzame woning en dit vervolgens te niet doen door een flat te plaatsen voor de woningen zodat mensen geen zon meer op hun panelen hebben en ook niet in hun tuin. 


	Ben benieuwd naar of gemeente investeringen makkelijker maakrt door deel van de extra kosten te dekken en/of vergunningen eenvoudiger te maken 
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	ben nog niet zo overtuigd van gevolgen van gasvrij ten opzichte van alternatieven 
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	ben tegen warmtepompen, waar moeten die geinstalleerd worden en zijn lawaaierig. Bij een warmwaternet moet de capaciteit ruim zijn!!! 
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	Bestaande woningen/wijken ombouwen is niet doelmatig; klimaatbudget kan veel beter anders besteedt worden. 
	Bestaande woningen/wijken ombouwen is niet doelmatig; klimaatbudget kan veel beter anders besteedt worden. 
	Bestaande woningen/wijken ombouwen is niet doelmatig; klimaatbudget kan veel beter anders besteedt worden. 


	Bij mijn huidige energie verbruik en het feit dat ik zonnepanelen via Eneco heb en aaandelen in een windmolenpark is de gemeente te laat. 
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	Bijzonder dat Delft hogere ambities heeft dat de rijksambities en aan de andere kant nog steeds een arme gemeente is. Hoe denkt de gemeente dit  realiseren? 
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	Blijf mensen betrekken bij ontwikkelingen 
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	Centrale wijk verwarming toepassen of zoiets. 
	Centrale wijk verwarming toepassen of zoiets. 
	Centrale wijk verwarming toepassen of zoiets. 


	daar is hier in de wijk een bijeenkomst geweest maar er werd gezegd dat het hier niet rendabel is 
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	De alternatieven worden niet belicht. Zoals de gehele energievoorziening alleen met electriciteit te verzorgen 
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	De bewoners meer inspraak geven en niet al beslist hebben en dan de bewoners het gevoel geven dat ze 
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	inspraak hebben 
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	Het beschermde stadsgezicht in de binnenstad is mijn optiek een heel waardevol iets en hier zal zeker zorgvuldig mee omgegaan moeten worden, echter is het natuurlijk de vraag hoe dit in de toekomst zal aansluiten bij de wens naar een meer energieneutrale samenleving. Een collectieve aanpak om op een nette manier (dus niet die lelijke panelen boven op de pannen) zonnepanelen in de binnenstad te kunnen plaatsen, zou zeer welkom zijn. 
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	Het feit dat we de Groningers (terecht) zielig vinden is een hele rare reden om van gas af te stappen (zie Duitsland waar de transitie naar gas hun oplossing voor het CO2 probleem is). Je kunt het ook ergens anders halen. De transitie's die momenteel worden voorgesteld zijn totaal onrealistisch en zullen de productie van CO2 slechts verplaatsen en verergeren. Nog even los van het feit dat het elektriciteitsnet niet is berekend op de enorme toename van het verbruik. 
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	Het hoofdprobleem is dat Nederlnaders energieverslaafd zijn en dus elk jaar veel energie consumeren. Verder betalen grote bedrijven en tuinders andere prijzen voor energie dan consumenten. Er is dus nogal het een en ander recht te zetten. Veel succes. 
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	Het is belangrijk om burger participatie actief te organiseren en burgers hier echt bij te betrekken. Deze vragenlijst is mooi, maar is niet voldoende om te kwalificeren als burger participatie. Een brief van de gemeente delft met naam en toenaam verzonden per post naar al haar inwoners met daarin persoonlijke uitnodiging tot participatie, zowel in fysieke bijeenkomsten als online is het minimum dat wat mij betreft gedaan moet worden. 
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	Het is een smerige linkse bende die dit heeft uitgedacht. 
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	Het verbaasd me dat als enige optie in het voorstel op de site staat dat je je eigen energie met opwekken bij elektrische verwarming (Delft.nl/aardgasprijs). Kan groene energie niet beter centraal opgewekt worden, of aanvullend centraal. 
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	hou het aub realistisch. voor oude woningen is het vaak maar beperkt mogelijk om ze aan te passen. smart follower principe lijkt me voor delft dus beter passen dan voorop willen lopen. 
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	Hou rekening met de kosten. Veel mensen kunnen/ willen dit niet betalen. En betrek inwoners vóóraf! 
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	Ik ben benieuwd naar plannen van de gemeente, bijvoorbeeld voor buurtwarmtepompen 
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	ik ben geïnteresseerd in de vraag of het zin heeft om mijn huis (nog) beter te isoleren 
	ik ben geïnteresseerd in de vraag of het zin heeft om mijn huis (nog) beter te isoleren 


	Ik ben hiervan ook niet op de hoogte 
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	Ik ben opzich voorstander. Men moet wel met goeie en voor iedereen betaalbare oplossing komen.Momenteel is het voor veel mensen  te duur om je woning energie neutraal te maken.Zeker oude huizen. 
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	Ik gebruik geen verwarming meer al 10 jaar, of minimaal en het is gewoon beter zo voor mijn weerstand en immuniteit. Dus ik wil dit laten onderzoeken door medici, en GGD bij mijzelf. Er wordt teveel warmte thuis verspild geloof ik, en daarom wil ik een slimmer warmteplan laten ontwikkelen voor mensen. heb ook futuristische ideeen. 
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	Ik geloof niet in aanleg warmtenet in binnenstad. Ik ben voorstander voor overschakeling van aardgas naar waterstof. 
	Ik geloof niet in aanleg warmtenet in binnenstad. Ik ben voorstander voor overschakeling van aardgas naar waterstof. 


	Ik had daar niks over gehoord, terwijl ik toch redelijk de lokale bladen lees. 
	Ik had daar niks over gehoord, terwijl ik toch redelijk de lokale bladen lees. 
	Ik had daar niks over gehoord, terwijl ik toch redelijk de lokale bladen lees. 


	Ik heb al een goed geïsoleerd huis. Waarom moet ik van het gas af wanneer alle andere manieren meer CO2 veroorzaken? Begin met isoleren van alle woningen van voor 1990 ook de huizen in het centrum. 
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	Ik heb begrepen dat door bijv. gebruik restwarmte industrie in wijken een individueel plan eigenlijk niet mogelijk/nodig is. Plan per wijk of gebied dus. 
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	Ik merk nog weinig tot niets van de wijkgerichte aanpak van de energietransitie. Ik neem aan dat het Warmteplan ook daar aandacht aan schenkt, evenals de wijze waarop de wijken kunnen participeren daarbij. 
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	Ik mis de aandachtspunten met het oog op betaalbaarheid, keuzevrijheid, concurrentie bij de eventuele aansluiting op een warmtenet. 
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	ik nam al deel aan eerdere meetings van de gemeente, nog meer praten vind ik zinloos 
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	Ik vind dat Delft zich teveel richt op restwarmte haven (=tijdelijk) en geothermie (=onzeker) en te weinig op duurzamere bronnen als aquathermie 
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	Ik vind dat het aargasvrij maken niet het hoofddoel moet zijn, maar dat de CO2 reductie dat moet zijn. In dat geval lijkt mij het beter om juist ook te investeren in het verminderen van het energiegebruik, bijvoorbeeld door goede isolatie. 
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	Ik vind het absurd dat u de bewoners/mij op kosten jaagt. In omri gende landen legt men juist aardgas aan en worden er in de wereld nog steeds kolencentrales gebouwd. Ik ben met pensioen en wil genieten van het kleine beetje spaargeld wat ik heb en nietweg geven aan de overheid of jullie stomme plan om maar als 1 van de eerste gemeente aardgasvrij te willen zijn. Ik ga ook geen leningen aan. Daarmee loop ik kans om in financiële problemen te komen. De gemeente Delft moet eens hun botte hersens gebruiken in 
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	Ik vind van het gas af geen goede reden om CO2-reductie te bereiken. Ik wil als huiseigenaar niet afhankelijk zijn van een centrale voorziening als stadsverwarming. Ik vind dat we ons gasnet niet moeten afbreken, maar moeten klaarmaken voor waterstof en moeten overstappen op waterstof-CV's 
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	Ik vind voor het eerst in tijden dat jullie een duidelijke en goed leesbare vragenlijst hebben gemaakt ... Graag in het vervolg alle vragenlijsten zo! 
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	ik weet onvoldoende over het voordeel van de wijziging 
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	ik wil eerst weten wat de gemeente als het toekomstige alternatief voor aardgas in mijn wijk (Hof van Delft) ziet voordat ik ga investeren in andere maatregelen dan isolatie, zoals zonnepanelen of een warmtepomp. 
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	In een eerdere versie werden Voorhof, Buitenhof en Kuijperwijk zomaar tot voorloperswijken verklaard. Later bleek dat de gemeente dat voor de Kuijperwijk toch niet meer wilde. Zou dit zigzag beleid svp voorkomen kunnen worden. En zou u svp inspraak willen geven voor wijken of een wijk voorloperswijk wil zijn. 
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	woningtype globaal aangeven wat er zoals bouwkundig moet veranderen om aardgasvrij te worden. En dan ook globaal een kostenraming geven. Maak het vooral zo concreet mogelijk, dan gaat het leven. Aan politieke slogans hebben de mensen niet veel. 
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	Maak geen haast, laat eerst de markt maar met reële alternatieven voor hoge temperatuur verwarming komen. Alle woningen retrofitted met een warmtepomp of aansluiten op een duur warmtenet is geen echte oplossing. Biogas of zelfs aardgas is energetisch en co2 technisch zo slecht nog niet 
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	Naar aanleiding van de vraag over geluidsisolatie. Veel huizen in de binnenstad zijn oud en hebben daardoor een slechte geluidsisolatie, zo ook mijn huis. Dit is ook niet goed te verbeteren. Hierdoor en door de compacte bouwvorm zullen warmtepompen door hun geluidsproductie tot onleefbare geluidsoverlast leiden en zullen dus niet als alternatieve warmte voorziening voor de binnenstad gekozen moeten worden. De mogelijkheid van een warmtenet, hoe lastig mogelijk om aan te leggen, moet wel serieus bekeken word
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	Neem het initiatief voor een onderzoek naar de wijze waarop de drive-in-woningen van de wijk Voorhofdreef  duurzaam gemaakt kunnen worden. En betrek daarbij de huiseigenaren (Bijv. klankbordgroep, en bijeenkomst van alle geïnteresseerde eigenaren). Nu worden "stukjes en beetjes"- maatregelen voorgesteld (isolatie vloer, spouwmuurisolatie, etc.) Maar misschien is een geïntegreerd oplossing , een nieuwe "schil" , zoals bij een voorbeeldwoning van de TU (http://pretaloger.eu/ ) , evt in combinatie met een warm
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	Nogmaals, ik ben geen voorstander van aardgasvrij maken. In omringende landen krijgt je subisidie als je van elektische energie opverstapt op aardgasenergie! 
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	Ondersteun mensen eerst met isoleren en kijk dan op de langere termijn welke mogelijkheden er zijn. Het doel voor 2030 is CO2-besparing van de woningvoorraad, niet een paar mensen heel duur van het gas af en de rest doet niks. 
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	Onrealistich, mensen op kosten. Heeft geen nut voor milieu. Mijn vraag is waarom word er in de buurlandenden. Dan gas gepromoot. 
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	ook goed kijken naar de huurwoningen (zowel particulier als via corporatie) en hoe deze aardgasvrij te maken. Dit zal namelijk niet zomaar vanuit bewoners zelf komen. Dit is natuurlijk logisch want dat is investeren in iets dat niet jouw bezit is. 
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	ook kernenergie in aanmerking laten komen om CO-2 uitstoot te verminderen. Omringende landen breiden juist gasgebruik uit. Hoe dom kun je zijn om nu afstand te nemen van gas terwijl in Nederland de schoonste gasgestookte centrales staan. 
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	Ook meer kijken naar kosten en niet alleen naar wat ideaal is 
	Ook meer kijken naar kosten en niet alleen naar wat ideaal is 
	Ook meer kijken naar kosten en niet alleen naar wat ideaal is 


	Op basis van bouwjaar kun je redelijk na gaan wanneer bepaald onderhoud nodig is. Probeer hier gebruik van te maken voor de targeting. Als het mogelijk is kun je ook kijken of je de subsidie hierop kan aanpassen 
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	Route via isoleren en hybride levert op korte termijn veel meer resultaat en positief momentum op dan stadswarmte initiatieven, tenzij bij die laatste echt van restwarmte gebruik wordt gemaakt, bv van datacenters bij TU of procesindustrie 
	Route via isoleren en hybride levert op korte termijn veel meer resultaat en positief momentum op dan stadswarmte initiatieven, tenzij bij die laatste echt van restwarmte gebruik wordt gemaakt, bv van datacenters bij TU of procesindustrie 
	Route via isoleren en hybride levert op korte termijn veel meer resultaat en positief momentum op dan stadswarmte initiatieven, tenzij bij die laatste echt van restwarmte gebruik wordt gemaakt, bv van datacenters bij TU of procesindustrie 


	Sta achter een duurzamere sameleving, maar aardgasloos lijkt mij niet de oplossing. 
	Sta achter een duurzamere sameleving, maar aardgasloos lijkt mij niet de oplossing. 
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	Staar niet te snel blind op bepaalde methoden, maar hou de ogen open voor inovatie. Werk samen met de TUD om inovatie aan te sturen. Hou hierbij rekening met de speciale eisen van oude huizen en de beperkingen van een aantal maatregelen die niet samen gaan met oude huizen. Delft heeft een paar oude wijken, en die hebben een andere aanpak nodig. 
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	Stadsverwarming heeft in het verleden al gefaald. De nieuwe plannen lijken mij als energie-ingenieur (kostbare!!!) onzin. 
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	Stop deze ondoordachte en schadelijke maatregel. 
	Stop deze ondoordachte en schadelijke maatregel. 
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	STOP HIERMEE! 
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	Stop met die onzin. Alleen isoleren. En je hebt geld over voor het sociale deel van leven in de stad 
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	Stop met liegen tegen mensen en hen te dwingen in energiearmoede te leven 
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	Stoppen met die onhaalbare onbetaalbare onzin. 
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	Terwijl Duitsland juist aardgas meer gaat promoten, wil Nederland er van af. Het is voor de gewone mens niet duidelijk, wat de Europese kijk hierop is en waarom NL  een andere weg gaat. 
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	Terwijl in Duitsland een toeslag wordt gegeven om gas aan te sluiten, schaffen wij het af ??? Er is veel mis met het voornemen om Nederland te "vergroenen" en dan heb ik het niet alleen over de gigantische kosten die het met zich mee zal brengen !! Ik hoopo dat op tijd wordt ingezien dat het een heilloze weg is ! 
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	Tot nu toe blijken dit soort projecten nog niet erg succesvol, beste is om niet te hard van stapel te lopen, realistische doelstellingen en kostenschattingen te maken en te leren van gemaakte fouten. Tevens is het in een stad als Delft met veel oude huizen niet simpel om de gasverwarming te vervangen. Isolatie lijkt een beter speerpunt dan aardgasvrij 
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	Valt mij op dat er al sinds 2018 gepraat wordt over dit onderwerp, maar dat er nu pas bekendheid aan wordt gegeven. 
	Valt mij op dat er al sinds 2018 gepraat wordt over dit onderwerp, maar dat er nu pas bekendheid aan wordt gegeven. 
	Valt mij op dat er al sinds 2018 gepraat wordt over dit onderwerp, maar dat er nu pas bekendheid aan wordt gegeven. 


	Veel appartementencomplexen zijn gebouwd in of omstreeks de jaren 60 van de vorige eeuw. De cv-installaties zijn derhalve 1-pijps. Een 1-pijps cv-installatie kan niet worden aangesloten op een eventueel aan te leggen warmtenet. Derhalve is dit warmwaternet sowieso geen alternatief en zal moeten worden 
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	nagedacht over andere mogelijkheden om aardgasvrij te worden (eerst verregaande warmte-isolatie, daarna volledig elektrisch...??) elektrisch 
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	Veel hangt af van de vraag in hoeverre de gemeente hier subsidies en ondersteuning bij zal bieden 
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	Veel ideeën en plannen zijn gericht op huiseigenaren en niet op huurders. Terwijl er genoeg mensen in Delft zijn die een woning huren, al dan niet van een corporatie. Hun mogelijkheden om zelf de handen uit de mouwen te steken zijn beperkt. Bovendien is er angst dat Delft gasvrij alleen maar aanleiding vormt voor corporaties om nog meer goedkope woningen te slopen. 
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	Veel ideeën en plannen zijn gericht op huiseigenaren en niet op huurders. Terwijl er genoeg mensen in Delft zijn die een woning huren, al dan niet van een corporatie. Hun mogelijkheden om zelf de handen uit de mouwen te steken zijn beperkt. Bovendien is er angst dat Delft gasvrij alleen maar aanleiding vormt voor corporaties om nog meer goedkope woningen te slopen. 


	vertel hoeveel het mij als bewoners kost en/of oplevert.  Geef eens voorbeelden van een warmtepomp. foto's!!! 
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	via het platform meedoen 
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	Voel vrij om te vragen, ik ben beroepsmatig gewend in energiestromen te denken. 
	Voel vrij om te vragen, ik ben beroepsmatig gewend in energiestromen te denken. 
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	Voer een pakket in die inwoners gratis kunnen afhalen met radiatorfolie, etc. 
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	volledig aardgas vervangen op landelijke schaal is een enorme uitdaging die de grote energie vraag van industrie, transport en wonen. b.v waterstof zou ik alleen inzetten voor verwarming op plekken waar geen alternatieven zijn, zoals de binnenstad. maar stap 1 body reduceren van de energie vraag, dus isoleren! 
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	Voor bewoners, die minder dan 1000 kubieke meter gas gebruiken, is het weinig zinvol de woning van het gas af te halen. Dat leidi alleen maar tot hogere huren en hogere energiekosten.  Isoleer deze woningen tot energielabel B. 
	Voor bewoners, die minder dan 1000 kubieke meter gas gebruiken, is het weinig zinvol de woning van het gas af te halen. Dat leidi alleen maar tot hogere huren en hogere energiekosten.  Isoleer deze woningen tot energielabel B. 
	Voor bewoners, die minder dan 1000 kubieke meter gas gebruiken, is het weinig zinvol de woning van het gas af te halen. Dat leidi alleen maar tot hogere huren en hogere energiekosten.  Isoleer deze woningen tot energielabel B. 


	Voor het verkrijgen van voldoende draagvlak is het denkelijk noodzakelijk dat de energierekening zonder aardgas niet hoger wordt dan nu met aardgas. Anders gaan de mensen die nu al aan (aardgas) besparingen doen, uiteindelijk de rekening betalen voor de mensen die nu niet besparen. 
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	voor ouderen veel te ingewikkeld en te veel gedoe, ik doe al zeer lang aan energie besparing, lijkt me genoeg 
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	voorlopig niet het kleinste kereltje moet nie voorop lopen, Terwijl Duitsland door heel het land aardgas promoot Toekomst is kernenergie 
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	Vraag me af of ze wel goed bij hun hoofd zijn bij de gemeente 
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	Vraag stellingen beetje kort door de bocht duidelijk 
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	Vraagstelling is biased en niet relevant voor alle respondenten. Het grote nadeel van de extreem hoge investering/kosten wordt niet genoemd. 
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	Waar ik wel tegen opzie, is het mogelijk veel wegbreken en verbouwen binnen de woning. Is dat beeld terecht of valt het nog mee??de 
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	waar kan ik de plannen vinden voor mijn wijk? 
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	waar kan ik het concept vinden 
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	waarom staat niet uitgelegd waar dit te vinden is? 
	waarom staat niet uitgelegd waar dit te vinden is? 
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	Wanneer wordt de democratie weer herstel, zodat wij mee kunnen beslissen, iets wat nu totaal niet kan. De klimaatwet, de stikstof crises en corona geven overduidelijk aan dat de overheden totaal ongeschikt zijn en dat is inmiddels overduidelijk bewezen, dat ze alle maar dan ook alles fout doen en dat moet stoppen. 
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	Warmte plan heet warmte programma. 
	Warmte plan heet warmte programma. 
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	Warmtenet zonder koeling is voor eigen huizen  geen vooruitgang. Alle kosten zijn dan maar voor de overheid. 
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	warmteplan is niet aan de orde geweest in vragenlijst. Waar kan ik warmteplan vinden? 
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	Warmteplan is pas interessant als alle details zijn uitgewerkt per wijk. In de details zit altijd het venijn!!! 
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	Warmtepompen staan nog in kinderschoenen. Graag meer voorlichting 
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	wat zijn de alternatieven voor het gas? 
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	Waterstof 
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	We kunnen de opwarming vd planeet niet beïnvloeden de mens heeft het verknalt 
	We kunnen de opwarming vd planeet niet beïnvloeden de mens heeft het verknalt 
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	We zitten via Woonbron in een flat en die maken het ons onmogelijk om de gasmeter weg te halen en elektrisch komen te installeren 
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	Wees in zulke enquêtes duidelijk over de alternatieven en wat er volgens de politiek kan in elke wijk in delft. 
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	wij hebben al een warmtepomp; toch krijg ik nog vragen of ik over wil stappen nadat ik dit heb aangeklikt. 
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	Wij willen nu de ketel vervangen, maar delft is traag met plannen! 
	Wij willen nu de ketel vervangen, maar delft is traag met plannen! 
	Wij willen nu de ketel vervangen, maar delft is traag met plannen! 


	wij wonen in een huis uit 1938 zonder spouwmuren geen voegsel meer tussen de stenen , meteen verhuurder die er niets aan doet. Wat kunnen wij dan nog veranderen we zijn al zo zuinig mogelijk met energie gebruik. 
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	Wij zullen het niet meer meemaken 2050. Maar vinden het toch belangrijk vandaar dat wij dit ook willen toepassen in keuken. 
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	Zoals eerder aangegeven denk ik dat de focus op een aardgasvrij Delft een ineffectieve maatregel is om tot vergroening te komen. Dit omdat aardgas een relatief schone fossiele brandstof is, overstappen een zeer dure zaak is waar ook weer veel uitstoot mee gemoeit is, en omdat de energiebron (elektriciteitscentrales) vaak helemaal geem groene stroom kunnen leveren. Ik denk dat er efficiëntere maatregelen te nemen zijn om te vergroenen. Isolatie, zoals aan het begin van de enquete genoemd, is daar wél een van
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	Zoals eerder gemeld: 1. Ik mis nog het realisme dat oudere woningen er niet op ontworpen zijn om aardgasvrij te kunnen leven. 2. Ik vind het dan ook niet proportioneel om van dié bewoners een investering te vragen. 3. De maatregelen van overheid(incl gemeenten) is nu te vaak zo dat die wel doelstellingen heeft, maar de kosten en risico's voor grootste deel( zo niet volledig) afwentelt op de individuele huisbezitter. Ik zou graag willen zien dat kosten en investeringen om doelstellingen van de overheid te ha
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	Zorg aub dat houtstook in het plan wordt opgenomen. Verbied het. De fijnstof in stank in onze wijk, maar eigenlijk in heel Delft is verschrikkelijk. Er zijn huiseigenaren die de hele dag hout stoken. Voor ons een reden te gaan verhuizen en dus niet meer bezig zijn met het verduurzamen van onze huidige woning. 
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	Aardgas vrij is niet een doel op zich. HEt hooffdoel is co2 uitstoot verminderen. Het is dus ook essentieel om te investeren in groene energie. Delft zou daar een actievere rol in kunnen spelen 
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	Andere landen gaan juist over op aardgas om hun co2 afspraken te halen. Wij als land willen weer het beste jongetje vd klas zijn hetgeen absurd is. Nieuwe woningen ok maar oudere woningen ombouwen op gas geeft omgerekend een enorme co2 uitstoot. Nederland aardgasvrij is een utopie en niet realiseerbaar zonder enorme investeringen die huurders en kopers zeker niet gaan dragen. Delft moet zich bij de nieuwbouw houden en zich niet op woonwijken richten omdat een gemeenteraadslid zich weer wil profileren. Denk 
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	De mogelijk antwoorden zijn tendentieus. Van het gas afgaan om redenen van kostenbesparing is onzinnig. Ieder alternatief is juist duurder. Besteed schaars geld aub goed. Dat wil zeggen nieuwe woningen aardgasvrij, maximaal inzetten op isolatie, voor bestaande woningen slimme en betaalbare alternatieven en niet dogmatisch aardgasvrij. 
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	De reden om aan te geven geen interesse voorop te lopen met aardgasvrij te worden is mijn angst voor een lawaaierige waterpomp. Zodra er waterpompen zijn die even stil zijn als een CV ketel (en ook niet groter zijn, wegens ruimtegebrek) zou ik geen bezwaar hebben om hier op over te stappen. Stadsverwarming zou ik een 
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	De vraag over het aanbrengen van energiebesparende maatregelen aan de eigen woning is verwarrend. Mijn woning is gekocht als nieuwbouw en is opgeleverd met veel van deze energiebesparende maatregelen. Ik heb ze niet zelf aan (laten) leggen. 
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	De vragen  zijn teveel gesteld op basis van , ja,  ik besluit om van het gas te gaan. De gevolgen aan kosten stadsverwarming, a 5000,- per woning, infrastructuur en bron van energie zijn marginaal onderzocht. Wacht totdat de Waterstofmotoren er komen(via Calciumcarbonaat) die een wijk kunnen voorzien, dan geleidelijk aan de woningen 100% elektrisch inrichten. 
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	De vragen over de maatregelen om de woning duurzamer te maken gaan er van uit dat de woning niet duurzaam zou zijn. Mijn woning heeft energie label B en er zijn weinig bespaarmogelijkheden. De enige optie is nog 3 dubbelglas overal. Maar met een gasverbruik per jaar van 265 m3 wegen de kosten daarvan niet op tegen de geringe besparing. 
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	Delft is een stad met relatief veel rijks- en gemeentelijke monumenten. Daar is in deze vragenlijst compleet aan voorbij gegaan. 
	Delft is een stad met relatief veel rijks- en gemeentelijke monumenten. Daar is in deze vragenlijst compleet aan voorbij gegaan. 
	Delft is een stad met relatief veel rijks- en gemeentelijke monumenten. Daar is in deze vragenlijst compleet aan voorbij gegaan. 


	delft zou moeten lobbyen bij de regering om de verhuurdersheffing op te heven, om nieuwbouw en isolatie van bestaande huurwoningen te stimuleren. Eerst isolatie, dan van het gas af! 
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	Dit is het stokpaardje van partijen zoals groenlinks en andere milieu activisten die niet verder kijken dan hun neus lang neus is. los eerst de huidige problemen maar eens op die nu spelen zoals luchtvervuiling door DSM en Rijnmond, het meeste fijnstof komt niet uit de uitlaat van de benzineauto maar uit de vliegtuigmotoren en het asfalt op de wegen dat slechter is dan gewone bestrating. 
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	Dit is toch een complex vraagstuk dat je toch niet even in een survey kan vangen. Eerst beginnen met test wijk waar de leidingen in einde levensfase zitten. Dan lessons learned en vervolgens verder uitrollen. En communicatie met netbeheerders ed. 
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	Een klimaatdoelstelling is prima, ben ik echt voor. Maar zorg er wel voor dat er goede en realistische oplossingen komen. 
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	En alweer geen ruimte in deze vragenlijst voor VvE’s. Het plan om van het aardgas af te gaan is onuitvoerbaar voor het overgrote deel van de appartementencomplexen in Delft. Ze kunnen niet of nauwelijks adequaat geïsoleerd worden. Bovendien zijn kosten voor redelijke  isolatie in onze flat van ca €70.000 .- per appartement niet op te brengen door de eigenaren.  Eerder is er twijfel aan de millieuvriendelijkheid van de opgewekte stroom nu er biosmassa en steenkool verstookt wordt. Een warmtenet kent nog veel
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	Enkele vragen zijn alleen interessant voor eigenaars, niet voor huurders die niets in de melk te brokkelen hebben maar straks het gelag wel mogen betalen. 
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	Er is geen ruimte voor mensen die op korte termijn gaan verhuizen. Dan ga je de komende 10 jaar niet meer investeren in dit huis. 
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	Er is veel te weinig aandacht voor de werking (of gebrek eraan) van alternatieven, ook in deze vragenlijst. Iets weghalen zonder redelijk alternatief is waanzin en vraagt enkel om problemen en obstructie. Als je aardgasvrij Delft wilt zal je een tegenprestatie moeten leveren om de kwaliteit van wonen te behouden of verbeteren. 
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	er moet een realistischer beeld komen over "de oude grachtenpanden en monumentale huizen en zeer oude wijken" Praat voorlpug niet over aardgasvrij maken; hier molet je NIET beginnen; wel doen: isoleren 
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	Er moet in alle plannen meer nadruk komen op isoleren. Als helemaal aardgasvrij maken van een woning nog te duur is of niet kan, kan het gasverbruik al drastisch worden verminderd door goed te isoleren. 
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	Er wonen hier zo veel mensen bij elkaar, dan kan het haast niet anders dan dat er al zeer zuinig met de energie wordt omgegaan. 
	Er wonen hier zo veel mensen bij elkaar, dan kan het haast niet anders dan dat er al zeer zuinig met de energie wordt omgegaan. 
	Er wonen hier zo veel mensen bij elkaar, dan kan het haast niet anders dan dat er al zeer zuinig met de energie wordt omgegaan. 
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	Er zijn vanuit de woningcorporatie wel ondernemingen geweest om huizen van het gas af te krijgen, maar dit gebeurt dan vaak zonder overleg met de bewoners, zodat er eigenlijk alleen maar tegendruk ontstaat. Misschien zou deze communicatie ook onderzocht of opgestart kunnen worden. 
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	Geen vragen over studentenhuizen. Ookal kunnen zij zelf geen investeringen doen, zij kunnen wel informatie geven over hoe hun huizen verwarmd worden etc en wat zij zelf graag zouden willen ;) 
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	Gemeente ga wat doen aan die hoge platanen lager snoeien of andere bomen,wij kunnen zo geen kant op om ons huis energie neutraal te maken. 
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	genoemde initiatieven hebben veel nadelen of zijn niet haalbaar met een groot deel van de woningen. 
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	Het aardgasvrij maken van Nederland is onrealistisch en onnodig duur. Import van Aardgas is een reel alternatief 
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	Het Agnetapark waar ik woon is geheel een rijksmonument, hierdoor is het niet mogelijk om zonnepanelen te plaatsen, dat is zonde, hopelijk komt de gemeente met een plan om dit toch mogelijk te maken. 
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	Het huis is van een woningcorporatie, en die moet het initiatief nemen voor aardgasvrije woningen (of zorgen dat de keuken geschikt gemaakt wordt) 
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	het is denk ik anders sommige vragen te beantwoorden als je sociaal huurt tov koopwoning hebben...zowel in kapitaalkracht als in afhankelijk zijn van derden..bv woningbouw 
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	Het is niet mijn woning maar van de woningbouw DUWO. 
	Het is niet mijn woning maar van de woningbouw DUWO. 
	Het is niet mijn woning maar van de woningbouw DUWO. 


	het is niet voor iedere huishouding mogelijk om om te schakelen naar aardgas vrij wonen ,de kosten zijn hoog en niet iedereen heeft die financiële middelen 
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	het lijkt (enb u doet) alsof de keuze is tussen 'eventjes aardgasvrij maken' of nbiet s doen. hier ligt een werelkd tussen, namelijk alle tussenstappen. Bijna niemand gaat zijn huidige huis helemaal strippen om dit aardgasvrij te maken. Je doet iets als er een logisch moment is. daar zou je als gemenete veel meer op kunnen aanlsuiten. Liever honderd huizen 1 of 2 maatregelen, dan 1 huis helemaal aardgasvrij maken. dat is evenveel moeite, met veel meer resultaat. 
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	het lijkt wel of aardgasvrij eerste prioriteit is in de verduurzaming, nogmaals voor mij is het verduurzamen van de alternatieve energie bronnen zoals opwekken van elektriciteit veel belangrijkerbijvoorbeeld elektra 
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	Het lijkt wel of dit soort vragenlijsten eerder bedoeld zijn voor huiseigenaren. Want een huurder moet zich in belangrijke mate richten naar de verhuurder. En ondertussen meer energiebelasting betalen..... 
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	Het moet niet gaan over aardgasvrij, maar over fossielvrij. Dan zou ik mij veel meer thuis voelen met deze ommezwaai. 
	Het moet niet gaan over aardgasvrij, maar over fossielvrij. Dan zou ik mij veel meer thuis voelen met deze ommezwaai. 
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	het valt mij op dat er doorgaans weinig aandacht besteed word aan betaalbaarheid en de financiele aspecten van de door te voeren plannen alswel het feit dat er in nederland zeker nog wel armoede bestaat 
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	welke mijns inziens eerst opgelost dient te worden alvorens men aan hoogdravende plannen begint, het lijkt mij belangrijker dan prestige tov de geopolitiek 
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	Het zou fijn zijn als vanuit de gemeente collectief werd ingekocht o.h.g.v. isolatie, met name voor oudere woningen. Nu stuit ik telkens op bezwaren: huis heeft geen spouwmuur, kruipruimte is te laag voor vloerisolatie, huis is niet geschikt voor warmtepomp. Voor inductiekolen moet eerst de hele stoppenkast eraan geloven. Zoals gezegd: dat werkt ontmoedigend 
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	Het zou handig zijn geweest als u in de intro gewaarschuwd had dat er naar gas- en electraverbruik gevraagd zou worden. Dan had ik die cijfers er van tevoren al bij kunnen zoeken. 
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	het zou handig zijn om een kolom niet van toepassing toe te voegen. 
	het zou handig zijn om een kolom niet van toepassing toe te voegen. 
	het zou handig zijn om een kolom niet van toepassing toe te voegen. 


	Hier is meer over te zeggen dan alleen door aankruisen van een vakje, dat beperkt de waarde van deze enquete. 
	Hier is meer over te zeggen dan alleen door aankruisen van een vakje, dat beperkt de waarde van deze enquete. 
	Hier is meer over te zeggen dan alleen door aankruisen van een vakje, dat beperkt de waarde van deze enquete. 


	Hoe lang mensen nog verwachten te wonen in hun eigen huis is van invloed op de antwoorden over investeren 
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	hoe zit het met de financiën voor gasvrij maken?. 
	hoe zit het met de financiën voor gasvrij maken?. 
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	Hoewel ik niet per se tegen het aardgasvrij maken ben, zie ik niet hoe dat bij een beknopte jaren 30 woning realiseerbaar is tegen acceptabele kosten. 
	Hoewel ik niet per se tegen het aardgasvrij maken ben, zie ik niet hoe dat bij een beknopte jaren 30 woning realiseerbaar is tegen acceptabele kosten. 
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	hoezo HELEMAAL aardgasvrij? 
	hoezo HELEMAAL aardgasvrij? 
	hoezo HELEMAAL aardgasvrij? 


	Hoop dat de gemeente Delft goed na denkt over het aardgas vrij plan er zijn in het verleden al genoeg fouten gemaakt waar de Delftse burger voor moest bloeden 
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	huurders van corporaties hebben helemaal geen keuze. val hen daarmee dan ook niet lastig. alleen de wetgever kan hen behoeden voor nieuwe niet-meer-dan-anders fraude van corporaties en energiebedrijven. 
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	Ik  blijf wel graag op de hoogte van de ontwikkelingen en hoop e.e.a. te vinden in de Delft op zondag en andere media. 
	Ik  blijf wel graag op de hoogte van de ontwikkelingen en hoop e.e.a. te vinden in de Delft op zondag en andere media. 
	Ik  blijf wel graag op de hoogte van de ontwikkelingen en hoop e.e.a. te vinden in de Delft op zondag en andere media. 


	ik ben 75 jaar , dan liggen de prioriteiten elders 
	ik ben 75 jaar , dan liggen de prioriteiten elders 
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	ik ben afhankelijk van de V.V.E 
	ik ben afhankelijk van de V.V.E 
	ik ben afhankelijk van de V.V.E 


	Ik bewoon een appartement en heb daardoor geen vrije keuze 
	Ik bewoon een appartement en heb daardoor geen vrije keuze 
	Ik bewoon een appartement en heb daardoor geen vrije keuze 


	Ik denk dat alle nieuwbouw van Delft aardgasvrij moet zijn. Bestaande bouw is erg duur en onrealistisch. Je moet investeren in isoleren bij bestaande bouw om het verbruik naar beneden te krijgen. Gas is als transitie goede tussen oplossing totdat de bron van elektra ook echt groen is. Tevens zijn veel vragen mbt als je gas gebruikt ik ben al gasvrij zoals de hele wijk. 
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	ik denk dat wij weinig verbruiken, want onze rekening voor gas en elektra is veel lager dan het landelijk gemiddelde, ons huis is redelijk goed geisoleerd 
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	Ik geloof absoluut niet in een warmtenet 
	Ik geloof absoluut niet in een warmtenet 
	Ik geloof absoluut niet in een warmtenet 


	Ik had al een keer dezelfde enquette ingevuld via de gemeente webpagina. 
	Ik had al een keer dezelfde enquette ingevuld via de gemeente webpagina. 
	Ik had al een keer dezelfde enquette ingevuld via de gemeente webpagina. 


	Ik had een vragenlijst als deze eerder verwacht. 
	Ik had een vragenlijst als deze eerder verwacht. 
	Ik had een vragenlijst als deze eerder verwacht. 


	Ik heb bijvoorbeeld wel zonnepanelen (geleasd, niet op eigen dak) maar daar wordt niet naar gevraagd. Dat lijkt mij veel nuttiger om daar in te investeren dan in aargasvrij. 
	Ik heb bijvoorbeeld wel zonnepanelen (geleasd, niet op eigen dak) maar daar wordt niet naar gevraagd. Dat lijkt mij veel nuttiger om daar in te investeren dan in aargasvrij. 
	Ik heb bijvoorbeeld wel zonnepanelen (geleasd, niet op eigen dak) maar daar wordt niet naar gevraagd. Dat lijkt mij veel nuttiger om daar in te investeren dan in aargasvrij. 


	Ik heb geen idee hoe de huiseigenaar hier over denkt . 
	Ik heb geen idee hoe de huiseigenaar hier over denkt . 
	Ik heb geen idee hoe de huiseigenaar hier over denkt . 


	ik heb nu aangegeven totaal niet geintereseerd te zijn om op enigerlei wijze iets te veranderen aan mijn woning, maar dat komt omdat er niets te veranderen is (is al volledig geisoleerd, 0 op de meter en aardgasvrij). Ik vraag me af of dit de uitslag van de enquete niet onjuist beinvloedt (als er meer mensen zoals ik zijn) 
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	Ik hoor of lees weinig over zonnepanelen via Woonbron. 
	Ik hoor of lees weinig over zonnepanelen via Woonbron. 
	Ik hoor of lees weinig over zonnepanelen via Woonbron. 


	Ik kies al eerder dat ik geen aardgas heb, maar krijg er daarna weer vragen over. Maak de vragenlijst slimmer! 
	Ik kies al eerder dat ik geen aardgas heb, maar krijg er daarna weer vragen over. Maak de vragenlijst slimmer! 
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	Ik mis in de vragenlijst informatie over alternatieve energiebronnen 
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	Ik mis in de vragenlijst informatie over alternatieve energiebronnen 


	Ik verwacht dat er stimulans van uitgaat indien jaarlijks aan de bewoners van Delft wordt gerapporteerd wat het energiegebruik van Delft was in 1990 en de ontwikkeling tot heden en het uiteindelijke doel. Dan kan iedereen zien wat er al bereikt is en wat nog nodig is. 
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	Ik verwacht dat we nog vele jaren aardgas zullen gebruiken, zeker voor verwarmen. 
	Ik verwacht dat we nog vele jaren aardgas zullen gebruiken, zeker voor verwarmen. 
	Ik verwacht dat we nog vele jaren aardgas zullen gebruiken, zeker voor verwarmen. 


	ik vind de vraagstelling erg sturend, niet open 
	ik vind de vraagstelling erg sturend, niet open 
	ik vind de vraagstelling erg sturend, niet open 


	Ik vind het jammer dat het niet mogelijk is gebruik te kunnen maken van subsidie als je zelf de werkzaamheden voor verduurzamen uitvoert. 
	Ik vind het jammer dat het niet mogelijk is gebruik te kunnen maken van subsidie als je zelf de werkzaamheden voor verduurzamen uitvoert. 
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	Ik weet dat we als land bepaalde doelstellingen hebben, maar ik wil geen proefkonijn zijn en geconfronteerd worden met een onomkeerbare situatie waar ik niet blij mee ben. 
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	Ik woon in een huurfiets van Vestia dus hun probleem 
	Ik woon in een huurfiets van Vestia dus hun probleem 
	Ik woon in een huurfiets van Vestia dus hun probleem 




	Ik woon in een huurhuis en men dus afhankelijk van de plannen van de verhuurder wat betreft verwarming. 
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	In de vraagstelling gaat u er vanuit dat ik in een woning woon waar nog niets is geïsoleerd, Tenminste, dat veronderstel ik. Onze woning is al helemaal geïsoleerd. 
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	In deze vragenlijst mis ik continu de mogelijkheid om aan te geven dat ons huis al aardgasvrij is. 
	In deze vragenlijst mis ik continu de mogelijkheid om aan te geven dat ons huis al aardgasvrij is. 
	In deze vragenlijst mis ik continu de mogelijkheid om aan te geven dat ons huis al aardgasvrij is. 


	In Duitsland wordt getracht iedereen aan het gas aan te sluiten. In mijn vakantiewoning ben ik net op gas overgestapt. Wat is eigenlijk het EU beleid? 
	In Duitsland wordt getracht iedereen aan het gas aan te sluiten. In mijn vakantiewoning ben ik net op gas overgestapt. Wat is eigenlijk het EU beleid? 
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	In een sociale huurwoning kun je heel weinig doen om minder te verbruiken, je bent te afhankelijk van de corporatie. 
	In een sociale huurwoning kun je heel weinig doen om minder te verbruiken, je bent te afhankelijk van de corporatie. 
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	ivm verhuizplannen en de nieuwbouw die wij gaan betrekken (zonder aardgas) is het lastig invullen 
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	Ja, lees mijn tekst hierboven maar goed voordat jullie verder in die tunnel worden geduwd.....? 
	Ja, lees mijn tekst hierboven maar goed voordat jullie verder in die tunnel worden geduwd.....? 
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	Mensen met een monument - en daar zijn er veel van in Delft - hebben te maken met grote onduidelijkheden. Wat mag, wat niet, is er subsidie en welke bronnen worden in de toekomst aangeboden voor energie? Die laatste vraag is ook van groot belang voor de keuze van (kostbare!) maatregelen. Tot dit duidelijk is doe ik niets. 
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	subsidies ed moeten verdeeld worden over alle inwoners, niet alleen huiseigenaren die geld hebben om te investeren. Energierechtvaardigheid !! mensen met geld kunnen investeren en besparen, mensen zonder geld worden duurder uit. de wereld op zijn kop. 
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	U focust uw vragen op privé woningen. Ook al is een van de eerste vragen hoe ik woon. Een appartementencomplex vraagt om andere aanpak dan een woning. En dat kun je hier niet kwijt. 
	U focust uw vragen op privé woningen. Ook al is een van de eerste vragen hoe ik woon. Een appartementencomplex vraagt om andere aanpak dan een woning. En dat kun je hier niet kwijt. 


	U heeft het over spouwmuren, die heb ik niet en ik vind het een verkeerde manier van denken over aardgas. Het aardgas moet niet uit gebieden komen waar bodemdaling het gevolg is. Ik heb al eindeloos meegedaan aan stadsgesprekken hierover. Ik stop daar geen tijd meer in. Ik wil dat we op zeer korte termijn klimaatneutraal worden, maar waar kopen we dan duurzame elektriciteit? 
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	Vragen over verbruik: ik geef terug aan het net met zonnepanelen. Half 2019 is de opbrengst fors verhoogd. (2) Het verbruik wordt over 2019 gevraagd; aantal mensen in de huishouding gaat over nu. Die twee cijfers passen niet bij elkaar door verandering aantal personen maar ook door meer opbrengst nieuwe zonnepanelen. 
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	Vragenlijst sluit totaal niet aan op mensen die een appartement bewonen en lid zijn van VvE. Zij zijn totaal afhankelijk van de jaarlijkse vergadering waarin besluiten genomen worden. En zomaar particulier wat veranderen mag alleen met toestemming van de vergadering 
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	waar gaat nou het meeste gas in zitten, in koken of in de cerwarming, koken op electriciteit vind ik akelig en dat zou ik graag houden. Ik zie ook niet hoe Woonbron in dit oude flatgebouw (Bieslandsekade) de gas gestookte centrale VC ketels gaat vervangen, ben benieuwd... 
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	warom geeft U niet een overzicht waar de gemeente mee bezig is, voorafgaand aan de panelvragen. Ik heb nog nooit iets gehoord of gemeerkt van enig initiatief van de gemeente, waaraan ik zou mee kunnen doen. 
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	Was handig geweest als, voordat de vragenlijst ingevuld ging worden, ik had geweten dat het el.- en gasverbruik gevraagd werd. 
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	Wat is Delft energie neutraal? Tel je daar de Hoge Scholen en TU bij? Houd energie neutraal in dat alle energie lokaal opgewekt moet worden? Anders is het vrij makkelijk te doen met juiste energie inkopen. 
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	we dienen kritisch na te denken over global warming m.a.w. opslaan van warmte zorgt uiteindelijk ook voor global warming en dan bereiken we het tegenovergestelde 
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	Weer hetzelfde verkeerde liedje. Gemeente Delft gaat juichen als ze aardgasvrij zijn ook als we vervuilende elektriciteit moeten importeren uit Duitsland opgewekt met bruinkool. Gemeente richt je op CO2 reductie ook buiten je eigen grenzen. Dus op weg naar een beter millieu maar wel de maatregelen in Delft koppelen aan de realiteit van millieu vriendelijke electriciteit opwekking en warmte opwekking. Dus aardwarmte prima, maar is het realistisch, blijft de bron landurig warmte leveren, etc. ? 
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	Wij hebben geen dubbel glas, omdat dat van de gemeente niet mocht!!!!!!!!!! We hebben een gemeentelijk monument en dat zeer grondig gerenoveerd. Er moesten volledig nieuwe ramen in, maar wij mochten hier van de gemeente geen dubbel glas in plaatsen. Ongelofelijk maar waar. 
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	Zie eerdere opmerking: er is bij de vraag "Hoe staat het bij u" mbt aardgasvrijmaken geen mogelijkheid om te antwoorden "ik heb me erin verdiept en ben tot de conclusie gekomen dat het voor mij niet interessant is". 
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	Zoals aangegeven twijfel ik over de doordachtheid van de doelstelling van de regering. Zijn de alternatieven niet veel milieubelastender, of moet daar niet alsnog elders gas voor verbrand worden? Is de datum niet te snel, wie betaalt de kosten? 
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	Zoals ik al eerder schreef is deze enquete zo opgesteld dat u er al vanuit gaat dat iedereen aardgasbrij wil en er geen andere alternatieven zijn, bv waterstof. Kortom in mijn ogen kunt u uit deler enquete geen conclusies trekken die de mening van dé Delftenaar verkondigen 
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	Zodra de warmte pompen voor een huis kleiner, goedkoper en veiliger worden, sta ik vooraan in de rij. Stimuleer dat het technisch onderwijs hierin voorop loopt. 
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	Zonder dat de VvE mee doet weet ik niet hoe ik het zou moeten aanpakken. Ik ben daarom ook benieuwd of het een idee is voor jullie om met de VvE's te gaan praten over mogelijkheden. Dan zou in een keer een hele straat/buurt aangepakt kunnen worden! 
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	Zonnepanelen zijn geen isolatie en ook geen energie besparende maatregel. Waarom ontbreek bij vraag "Hoeveel m3 gas verbruikt u per jaar?" antwoord 'heb geen gas'? 
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