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1

Inleiding

1.1

De Transitievisie Warmte

De energietransitie is één van de grootste opgaves van deze tijd. De noodzaak om de CO2uitstoot te beperken is breed onderkend. Nederland heeft dan ook in 2015 het Parijsakkoord getekend en invulling gegeven aan de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord.
Hierin is onder andere de ambitie vastgelegd van een aardgasvrije gebouwde omgeving in
2050. Als tussendoel is vastgelegd dat dit in 2030 al voor minimaal 1,5 miljoen bestaande
woningen het geval is. Aan de gemeenten is gevraagd om uiterlijk 31 december 2021 op
wijkniveau het tijdspad en de hiertoe te nemen stappen vast te leggen in een Transitievisie
Warmte.
De Transitievisie Warmte is een beleidsdocument dat richting geeft in de aanpak naar een
aardgasvrije gebouwde omgeving. Het omvat woningen en utiliteitsgebouwen. Onder de
utiliteitsbouw vallen onder meer kantoren, winkels, scholen, bijeenkomstgebouwen en
zieken- en verzorgingshuizen. Industriële gebouwen vallen buiten de scope, de industrie
heeft namelijk haar eigen doelstellingen gekregen binnen het Klimaatakkoord. Wel kunnen
er voor het aardgasvrij verwarmen van de gebouwde omgeving koppelkansen gezocht
worden in verschillende sectoren.
De Transitievisie Warmte beschrijft het tijdspad en de stappen die genomen moeten worden
per wijk tot 2050. Hierbij ligt de focus op wijken die in de periode tot 2030 geïsoleerd worden
of aardgasvrij gemaakt. Voor wijken waarvoor besloten wordt dat ze vóór 2030 van het gas
af gaan wordt vastgelegd welk kansrijk alternatief hiervoor is. Te denken is bijvoorbeeld aan
een warmtenet, elektrische warmtepompen of duurzaam gas. Na het vaststellen van de
Transitievisie Warmte eind 2021 gaat de volgende fase van start. Voor wijken waar concrete
plannen voor gemaakt kunnen worden, wordt het in Wijkuitvoeringsplannen vastgelegd hoe
voor die wijk de transformatie naar aardgasvrij wordt vormgegeven.
1.2

Participatie

De warmtetransitie is naast een technische en financiële opgave ook een sociale,
maatschappelijke transitie. De maatregelen om Nederlandse wijken aardgasvrij te maken
komen bij bewoners tot achter de voordeur. De huidige infrastructuur moet worden
aangepast, evenals woningen en installaties. Dit betreft huurwoningen in collectief eigendom
van woningcorporaties, maar ook van particuliere verhuurders en woningeigenaren. Dat
maakt de transitie een complexe opgave. Inwoners en betrokken organisaties moeten
geïnformeerd en betrokken worden in de keuzes waar we in de warmtetransitie voor staan.
Zo beschikken zij in latere fases over de juiste kennis en middelen om deel te zijn van de
warmtetransitie.
Tijdens het opstellen van de Transitievisie Warmte worden daarom meerdere momenten met
inwoners van de gemeente Ouder-Amstel georganiseerd voor inwoners. Op deze momenten
krijgen inwoners informatie de gelegenheid om hun vragen, meningen en zorgen te uiten. Er
is begonnen met een bewonersonderzoek. Het doel van dit bewonersonderzoek is het
ophalen van verkennende informatie en wensen uit de wijken en het betrekken van de ‘brede
bevolking’ om te komen tot een compleet beeld van technische en sociale (on)mogelijkheden
in de warmtetransitie. De mate van participatie die hier beoogd is, is raadplegen/consulteren
van inwoners en inventariseren hoe inwoners aankijken tegen de transitie naar aardgasvrij.
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Het bewonersonderzoek is gericht op alle soorten inwoners: huurders en (particuliere)
huiseigenaren, en op overige gebouweigenaren/verhuurders. Het bewonersonderzoek is
uitgevoerd middels de online enquêtetool Maptionnaire.

1.3

Maptionnaire

Maptionnaire is een online enquêtetool, die deelnemers de mogelijkheid geeft hun mening
specifiek aan een locatie te verbinden, zoals hun eigen straat of buurt. Dit kan door een plek
aan te klikken, waar dan vragen over worden gesteld. Dit geeft inzicht in verschillen tussen
inwoners uit verschillende wijken, buurten of straten. Vervolgens geeft dit input voor het
bepalen van de Transitievisie Warmte. Ook kan de uitkomst van de enquête worden benut
om het hierna volgend participatietraject zo nodig bij te stellen.
Inwoners van de gemeente Ouder-Amstel zijn middels een huis-aan-huis-brief uitgenodigd
deel te nemen aan het online bewonersonderzoek over aardgasvrij wonen. De enquête is
gelanceerd op 4 maart 2021 en gesloten op 24 maart 2021. 430 mensen hebben de enquête
geopend, waarvan 385 bezoekers antwoord hebben gegeven op de vragen. Dit is 6,10% van
de huishoudens in de gemeente. De enquête is beantwoord door inwoners uit de hele
gemeente zoals te zien is aan de verspreiding van de respondenten in de kaart hieronder.

Figuur 1-1 Verspreiding respondenten Maptionnaire

In het bewonersonderzoek zijn vragen gesteld over de woonsituatie, fysieke staat van de
woning en de manier van verwarmen. Op deze manier ontstaat een beeld van de staat van
de wijk. Dit dient als aanvullende informatie op de technische analyse die wordt uitgevoerd
met openbare data en gegevens van de gemeente en woningbouwcorporaties.
Vervolgens is gevraagd hoe inwoners aankijken tegen aardgasvrij wonen en welke aspecten
zij belangrijk vinden. Ten slotte is gevraagd welke initiatieven en activiteiten in de buurt al
worden georganiseerd. Zo wordt duidelijk of inwoners zich actief willen inzetten in de transitie
naar aardgasvrij en waar koppelkansen liggen met bestaande initiatieven. Een overzicht van
de vragen is te zien in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..
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Het bewonersonderzoek geeft geen representatieve weergave van de hele situatie in alle
buurten van Ouder-Amstel. Daarvoor is een groter aantal respondenten per buurt nodig. Het
onderzoek is ook geen draagvlakmeting. Wel toont het onderzoek kwalitatieve informatie over
bijvoorbeeld de zorgen die inwoners van Ouder-Amstel hebben, en welke aspecten van een
alternatieve warmteoplossing belangrijk zijn voor inwoners.
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2

Samenvatting resultaten enquête

2.1

Woonsituatie in de wijken

De antwoorden die deelnemers gaven op vragen over hun woonsituatie geven een indruk
van wat inwoners ondernemen op gebied van isolatie en investeringen in een duurzaam
huis. Zowel in Ouderkerk aan de Amstel als in Duivendrecht ligt nog een isolatieopgave. De
helft van de deelnemers geeft aan dat in de afgelopen tien jaar hun huis niet is geïsoleerd.
De twee woonkernen verschillen niet wezenlijk van elkaar. Het valt op dat in beide kernen
het noordoostelijk deel wordt aangemerkt als buurten waar men in de toekomst wil isoleren,
al is dit beperkt. De helft van alle deelnemers antwoordt niet van plan te zijn de komende
tien jaar te isoleren, of heeft daar geen invloed op.
Negen van de tien deelnemers geeft aan te verwarmen met een CV-ketel. Van hen is een
derde van plan om op termijn deze te vervangen. Kijkend naar de antwoorden van de
deelnemers lijkt in beide kernen beperkte behoefte om te investeren in duurzame energieopwek. In Duivendrecht is deze behoefte er nog het meest in dezelfde noordoostelijke hoek.
In Ouderkerk aan de Amstel ligt de behoefte aan de zuidkant van de Amstel. Maar uit het
onderzoek is niet een duidelijke wijk aan te wijzen waar een grote wens tot isolatie en/of
vervanging van verwarming is om daar als eerste te beginnen met de overstap naar
aardgasvrij.
2.2

Meningen van inwoners

De meerderheid van de inwoners hecht geen grote waarde aan of neemt een neutrale
positie in het belang van het aardgasvrij maken van woningen. Ook zijn de meeste
deelnemers niet bereid om een eigen bijdrage te leveren aan de kosten die de transitie met
zich meebrengt. In de verdeling over de buurten zijn hier geen verschillen in te zien.
Bijna twee derde van de deelnemers geeft aan zich zorgen te maken over aardgasvrij
wonen. Met name de kosten en het geluid en/of trillingen als gevolg van een nieuwe
warmteoplossing zijn voor de deelnemers belangrijke aspecten. Deelnemers gaven aan ook
andere aspecten belangrijk te vinden. Bijvoorbeeld onderzoeken van alternatieve
technieken als waterstof en het belang dat inwoners zelf kunnen beslissen welke
warmteoplossing zij toepassen in huis. Ook vragen deelnemers zich af waarom deze
transitie in Nederland nodig is, en waarom elders in Europa andere keuzes worden
gemaakt. De deelnemers geven aan het belangrijk te vinden zelf te willen nadenken over
een alternatieve warmteoplossing. Er is beperkt vertrouwen in de expertise van de
gemeente voor een alternatieve oplossing. Inwoners geven het advies om inwoners in te
lichten over de kosten en hen niet voor het blok te zetten voor zulke ingrijpende plannen 1.
2.3

Initiatieven in de buurten

In Ouderkerk aan de Amstel lijken iets meer bestaande initiatieven te zijn dan in
Duivendrecht.
Initiatieven die genoemd worden waarbij deelnemers betrokken zijn:
•
•
•
1

Flats aangesloten op warmtenet – Duivendrecht
Ouder-Amstel Energie – Ouderkerk aan de Amstel
Onderzoek VvE – Duivendrecht

Voor alle duidelijkheid: de gemeente wil haar inwoners betrekken in haar visievorming.
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•
•
•
•
•

Schildersbuurt – Ouderkerk aan de Amstel
Gezamenlijke inkoop zonnepanelen – Ouderkerk aan de Amstel
Coöperatie Windvogel – Ouderkerk aan de Amstel
Initiatief gemeente– Ouderkerk aan de Amstel
Duurzame energie operatie en isolatiecollectief – Duivendrecht
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3

Resultaten

3.1

Uw wijk, uw situatie

A01 – In wat voor type huis woont u?
2 onder 1 kap woning

8%

12%

Appartement
Hoekwoning
Tussenwoning

18%
41%

Vrijstaande woning

21%

A02 - Woont u in een koop- of huurhuis?
Koophuis

15%
3%

Huurhuis van particuliere verhuurder
Huurhuis van woningcorporatie
82%

A03 - Is uw woning in de afgelopen 10 jaar geïsoleerd?
7%

Ja
Nee
Weet ik niet

42%
51%
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Figuur 3-1 Is uw woning in de afgelopen 10 jaar geïsoleerd? - nee

Figuur 3-2 Is uw woning in de afgelopen 10 jaar geïsoleerd? - ja
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A04 – Hoe is uw huis geïsoleerd in de afgelopen 10 jaar?

A05 - Bent u van plan de komende 10 jaar uw huis (verder) te isoleren?
Ja
Nee

18%
33%

Weet ik niet
49%

Figuur 3-3 Bent u van plan de komende 10 jaar uw huis (verder) te isoleren? - nee
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Figuur 3-4 Bent u van plan de komende 10 jaar uw huis (verder) te isoleren? - ja
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A06 – Hoe wilt u isoleren?
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A07 - Bent u van plan in uw huis te investeren in duurzame energie-opwek, bijvoorbeeld
zonnepanelen of zonneboiler?

Ja, binnen nu en 5 jaar
Ja, over meer dan 5 jaar

9%

13%
3%

13%

Nee, ik heb al zonnepanelen en/of een zonneboiler
Nee, daar heb ik de middelen niet voor
17%

33%

Nee, daar heb ik geen behoefte aan
Weet ik niet

12%

Niet van toepassing

Figuur 3-5 Bent u van plan in uw huis te investeren in duurzame energie-opwek? - nee
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Figuur 3-6 Bent u van plan in uw huis te investeren in duurzame energie-opwek? - ja

Figuur 3-7 Bent u van plan in uw huis te investeren in duurzame energie-opwek? - ja, over >5 jaar
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Figuur 3-8 Bent u van plan in uw huis te investeren in duurzame energie-opwek? - ja, binnen <5 jaar

A08 – Hoe wordt uw huis verwarmd?
5%

CV-ketel

1%

Warmtepomp

2%

Pelletkachel
Warmtenet / Stadsverwarming / Blokverwarming
WKO-systeem
Anders
Weet ik niet

92%

Figuur 3-9 Hoe wordt uw huis verwarmd? - CV-ketel
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Figuur 3-10 Hoe wordt uw huis verwarmd? - individuele warmteoplossing

Figuur 3-11 Hoe wordt uw huis verwarmd? - Warmtenet

A09 – Bent u van plan uw CV-ketel te vervangen?
Ja, binnen nu en 5 jaar door een CV-ketel op aardgas
Ja, over meer dan 5 jaar door een CV-ketel op aardgas

19%

12%
9%

Ja, binnen nu en 5 jaar door een alternatief zonder aardgas

4%
Ja, over meer dan 5 jaar door een alternatief zonder aardgas
11%
Nee, daar heb ik de middelen niet voor
38%

7%

Nee, daar heb ik geen behoefte aan
Weet ik niet
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Figuur 3-12 Bent u van plan uw CV-ketel te vervangen? - ja

Figuur 3-13 Bent u van plan uw CV-ketel te vervangen? - ja, over >5 jaar

Figuur 3-14 Bent u van plan uw CV-ketel te vervangen? - ja, binnen <5 jaar
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A10 - Woont u in een nieuwbouwwijk die gasvrij gebouwd is? Of heeft u op eigen initiatief
uw woning al gasvrij gemaakt?
Ja

Nee
7%

93%

A11 – Wat is uw ervaring of heeft u tips om van het aardgas af te gaan?
Zie Bijlage 2.
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3.2

Uw mening

B01 – Ik vind het belangrijk dat woningen en gebouwen in de toekomst niet meer worden
verwarmd met aardgas
2%

Niet mee eens
Neutraal

32%

42%

Mee eens
Geen mening
24%

B02 – Ik vind het belangrijk dat het alternatief voor aardgas duurzaam is: beter voor het
milieu
3%

Niet mee eens

18%

Neutraal
Mee eens
Geen mening

16%
63%

B03 – Ik vind het aanvaardbaar om een eigen bijdrage te betalen om van het aardgas af te
gaan

6%1%

Helemaal niet mee eens
Niet mee eens

20%

38%

Neutraal
Mee eens

13%

Helemaal mee eens
Geen mening

22%
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B04 – Ik vind het belangrijk dat de isolatie van mijn woning en het aanbrengen van een
alternatief voor aardgas in mijn woning en/of straat tegelijk plaats vindt, en niet verspreid
over meerdere momenten
Niet mee eens

9%
27%

Neutraal
Mee eens
39%
Geen mening

25%

35

8

9

11

9

9

7

14

26

38

51

74

B05 – Hoe belangrijk vindt u het volgende aspect: benodigde ruimte in of om mijn huis

1

2

3

4

5

6

7

10

6

3

4

5

6

54

4

2

47

3

1

47
3

11

0

151

B06 – Hoe belangrijk vindt u het volgende aspect: kosten

7

8

9

10
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1

2

4

4

1

2

3

4

5

6

7

8

58

47

36

15

172

B07 – Hoe belangrijk vindt u het volgende aspect: geluid/trillingen van de warmteoplossing

9

10

0

2

0

2

3

55

18

43

62

140

B08 – Hoe belangrijk vindt u het volgende aspect: comfort

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

3

3

4

60

52

20

47

77

B09 – Hoe belangrijk vindt u het volgende aspect: duurzaamheid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B10 – Hoe belangrijk vindt u het volgende aspect: Andere aspecten
Zie Bijlage 2.
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34

69

76

90

95

137

B11 – Warmteoplossing voor huis/flat/straat/buurt/wijk

MIJN HUIS MIJN FLAT

MIJN
STRAAT

MIJN
BUURT

MIJN W IJK

GEEN
MENING

8

4

5

6

9

34

39

36

16

25

32

56

B12 – Stelling: Ik doe graag zelf onderzoek naar de beste warmteoplossing voor mijn
woning of gebouw.

1

2

3

6

7

8

9

10

4

31

32
3

7

9

10
2

27

30

1

26

30

36

B13 – Stelling: Ik vertrouw op de expertise van de gemeente om een goede
warmteoplossing voor mijn woning/pand te adviseren.

5

6

7

8

9

10

20 (27)

22

10

15

16

21

23

28

33

36

48

B14 – Stelling: Ik wil zo min mogelijk hoeven na te denken over de warmteoplossing voor
mijn woning of gebouw.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B15 – Maakt u zich zorgen over het aardgasvrij wonen?

9%

Ja

Nee
31%
Weet ik niet

60%
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3.3

Buurtinitiatieven

C01 – Zijn er in uw buurt of wijk initiatieven op het gebied van energie, warmte, isolatie of
aardgasvrij?

Ja

12%

Nee
Weet ik niet

51%
37%

Figuur 3-15 Verspreiding van buurtinitiatieven

C02 – Welke initiatieven op het gebied van energie, warmte, isolatie of aardgasvrij zijn er in
uw buurt of wijk?
Zie Bijlage 2.
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C03 – Bent u aangesloten bij een buurtinitiatief op het gebied van energie, warmte, isolatie of
aardgasvrij?
3%

Ja
Nee

97%

Figuur 3-16 Actieve deelnemers buurtinitatieven

C04 – Bij welk(e) buurtinitiatief/buurtinitiatieven bent u actief?
Zie Bijlage 2.
C05 – Zou u zich actief willen inzetten om van het gas af te gaan in uw wijk of buurt?
8%

Ja
32%
Nee
Misschien

60%
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Figuur 3-17 Mogelijk actieve deelnemers buurtinitiatieven

C06 – Wat wilt u ons nog meegeven bij het opstellen van de toekomstgerichte visie op
aardgasvrij koken en stoken?
Zie Bijlage 2.
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Bijlage 1

Gestelde vragen Maptionnaire

Uw wijk, uw situatie
A01

In wat voor type huis woont u?

A02

Woont u in een koop- of huurhuis?

A03

Is uw woning in de afgelopen 10 jaar geïsoleerd?

A04

Hoe is uw huis geïsoleerd in de afgelopen 10 jaar?

A05

Bent u van plan de komende 10 jaar uw huis (verder) te isoleren?

A06

Hoe wilt u isoleren?

A07
A08

Bent u van plan in uw huis te investeren in duurzame energie-opwek, bijvoorbeeld
zonnepanelen of zonneboiler?
Hoe wordt uw huis verwarmd?

A09

Bent u van plan uw CV-ketel te vervangen?

A10

Woont u in een nieuwbouwwijk die gasvrij gebouwd is? Of heeft u op eigen initiatief
uw woning al gasvrij gemaakt?
Wat is uw ervaring of heeft u tips om van het aardgas af te gaan?

A11

Uw mening
B01

B05

Ik vind het belangrijk dat woningen en gebouwen in de toekomst niet meer worden
verwarmd met aardgas
Ik vind het belangrijk dat het alternatief voor aardgas duurzaam is: beter voor het
milieu
Ik vind het aanvaardbaar om een eigen bijdrage te betalen om van het aardgas af te
gaan
Ik vind het belangrijk dat de isolatie van mijn woning en het aanbrengen van een
alternatief voor aardgas in mijn woning en/of straat tegelijk plaats vindt, en niet
verspreid over meerdere momenten
Hoe belangrijk vindt u het volgende aspect: benodigde ruimte in of om mijn huis

B06

Hoe belangrijk vindt u het volgende aspect: kosten

B07

Hoe belangrijk vindt u het volgende aspect: geluid/trillingen van de warmteoplossing

B08

Hoe belangrijk vindt u het volgende aspect: comfort

B09

Hoe belangrijk vindt u het volgende aspect: duurzaamheid

B10

Hoe belangrijk vindt u het volgende aspect: Andere aspecten

B11

Warmteoplossing voor huis/flat/straat/buurt/wijk

B12

Stelling: Ik doe graag zelf onderzoek naar de beste warmteoplossing voor mijn
woning of gebouw.
Stelling: Ik vertrouw op de expertise van de gemeente om een goede
warmteoplossing voor mijn woning/pand te adviseren.
Stelling: Ik wil zo min mogelijk hoeven na te denken over de warmteoplossing voor
mijn woning of gebouw.
Maakt u zich zorgen over het aardgasvrij wonen?

B02
B03
B04

B13
B14
B15
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C04

Initiatieven
Zijn er in uw buurt of wijk initiatieven op het gebied van energie, warmte, isolatie of
aardgasvrij?
Welke initiatieven op het gebied van energie, warmte, isolatie of aardgasvrij zijn er in
uw buurt of wijk?
Bent u aangesloten bij een buurtinitiatief op het gebied van energie, warmte, isolatie
of aardgasvrij?
Bij welk(e) buurtinitiatief/buurtinitiatieven bent u actief?

C05

Zou u zich actief willen inzetten om van het gas af te gaan in uw wijk of buurt?

C06

Wat wilt u ons nog meegeven bij het opstellen van de toekomstgerichte visie op
aardgasvrij koken en stoken?

C01
C02
C03
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Bijlage 2

Antwoorden open vragen

Transitievisie Warmte Ouder-Amstel

Dit document bevat de antwoorden op de open vragen die zijn gesteld in het bewondersonderzoek voor de
gemeentelijke Transitievisie Warmte. De antwoorden geven inzicht in wat inwoners van de gemeente belangrijk
vinden en waar aandachtspunten liggen voor het vervolgproces. De antwoorden zijn in een willekeurige
volgorde geplaatst en zijn daarmee niet aan elkaar gekoppeld.

A04 - Hoe is uw huis geïsoleerd in de afgelopen 10 jaar?

Vanuit de bouw (1997) is het huis al redelijk geïsoleerd. Intussen hebben wij aanvullende maatregelen genomen,
onder andere vawege een uitbouw.
Nieuwe woning
nieuwbouw 2012
Muur isolatie
Misschien hebben we in de loop der jaren nog wel het een en ander gedaan, maar dat staat me dan niet meer zo
goed bij.
Is in 2018 opgeleverd dus nieuwbouw
Huurflat, gegevens bekend bij de woningstichting.
Het is een nieuwbouwappartement van 7 jaar oud. Geen idee hoe het geïsoleerd is
Het huis is in 2015 opgeleverd.
Het huis is eind 2019 opgeleverd en is goed geisoleerd
Het appartementen complex bestaat nog geen 10 jaar. In het algemeen goed geisoleerd
geïsoleerd tussen beneden verdieping en 1e verdieping en bovenverdieping en en zolder
LET OP: MIJN WONING IS AL AARDGASVRIJ DOORDAT IK ALLEEN STROOM GEBRUIK VOOR VERWARMING VIA EEN
FINS SYSTEEM
Geisoleerd bij nieuwbouw, onbekend met details
Deel is zonder spouw, dus niet te isoleren
Dak volledig vernieuwd met hoogwaardige isolatie, meeste ramen HR++, nieuwe vloer met dikke isolatie
Dak en vloer zijn ook geisoleerd, maar langer dan 10 jaar geleden door vorige bewoners
A06 - Hoe wilt u isoleren?

Kozijnen met nieuw glas
Houten kozijnen
dakkapel achter heeft nog enkel glas, die moet naar dubbel glas. er is nog een klein deel van het dak dat geisoleerd
moet worden en wellicht extra isolatie vloer of rest van het dak
A08 - Hoe wordt uw huis verwarmd?

Zonnepanelen en Freon systeem
Naast de CV ketel is er in de woonkamer een HR gashaard die de woonkamer verwarmt en de hele winter gebruikt
wordt. De CV is alleen voor warm water en voor wanneer het echt koud is.
Hoofdverwarming tegenstroomkachel op afvalhout gestookt, bijverwarming middls HRketel
gedeeltelijk elektrische vloerverwarming
gaskachel + CV_ketel
Electrische verwarming met ondersteuning van de CV (gas-) ketel.
dit is een huurhuis
De gehele cv installatie en de verwarmingen zijn in januari ‘21 in zijn geheel vervangen.
CV ketel i.c.m. hybride warmtepomp
CV ketel , gaskachel en vloerverwarming en airco
Centrale CV-ketel voor een gebouw met 12 appartementen.
A11 - Wat is uw ervaring of heeft u tips om van het aardgas af te gaan?

Zonnepanelen en warmtepomp voorzien in energiebehoefte (CO2 neutraal) voor warmte en warm water en
huishoudelijk gebruik, mits isolatie en energieopwekking op maat worden gemaakt voor het huis.
Nieuwbouw uit 2017 met hoge isolatie en balansventilatie en warmtepomp met zonnepanelen. Dat is heel goed
gegaan maar vanuit bestaande bouw wordt dit een hele klus. Zeker balansventilatie wordt onderschat, zonder
wordt het heel moeilijk. Ik vind dat de ‘campagne’ vanuit verkeerd standpunt wordt gelanceerd. Van het gas af is
wellicht het einddoel maar het begint bij isoleren. Elektrisch koken is maar een detail.
B10 - Hoe belangrijk vindt u het volgende aspect: Andere aspecten

Zolang duitsland nog gewoon gas gebruikt denk ik dat wij hier weer eens te hard van stapel lopen.
Zeer onverstandig om geheel van het gas af te gaan zonder goede alternatieven.
Gas nog steeds een stuk schoner en minder overlast geven als bijv. windmolens, biomassaverbrandingsovens of
warmtepompen.
Veel te snel ad hoc deze beslissing genomen. Beter wachten op betere technische mogelijkheden (bijv. hybride
warmtepompen en verdere ontwikkeling van zonnepanelen). Kosten zijn veel te hoog in vergelijking tot de uitstoot
winst. Zeker als de komende economische crisis over 2 jaar gaat uitbreken.
Zeeeeer belangrijk dat een bedrijf of gemeente hier geen financieel slaatje uit probeert te slaan.
Wil niet van gas af want infrastructuur kan ook voor ander gas gebruikt worden!
Wij zijn al lang van het gas af in de zomer van2020 omgegaan .Dit zijn de flats in Duivendrecht .Daar is weinig of
geen belangstelling voor geweest van de gemeenten.De nieuwe gasvrije voldoet niet aan de verwachtingen de
tempretuur van het water is te laag zo dat het niet warmer word dan 21 graden in de flat.
Wij vinden het op onze leeftijd (76 en 73) absoluut niet verstandig om van het gas af te gaan.
Weinig overlast voor bewoners. De kosten
We zijn knettergek in NL om van het aardgas af te gaan. Landen als Duitsland, Ierland investeren ijuist in nieuwe
aardgasleidingen.
Aardgas is een relatief klimaatneutrale energievoorziening en zonder aardgas en/of kernenergie (op termijn) gaan
wij het niet redden met onze energievoorziening.
We moeten op het gas blijven. In Duitsland gaat juist iedereen op het gas en wordt subsidie verleent
We hebben een jaren 30 woning met veel hout en ramen. Ik heb info opgevraagd voor zonnepanelen maar
achterkant dakkapel was te oud en voorkant de buren hebben een dakkapel geplaatst waardoor wij schaduw
hebben op het dak. Isoleren het zijn dunne muren en ik vind ventilatie bij deze oude woning juist belangrijk niet
prettig om alles dicht te maken. We hebben een kruipruimte vloerissolatie hier wilde ze balletjes in doen als
isolatie daar zijn wij geen voorstander van als je onder de vloer moet zitten alle schuimballetjes vastgeplakt aan je
en als je bij je leidingen moet niet prettig. Wij hebben geen vloerverwarming maar radiatoren , het wordt dus erg
kostbaar onze woning voelt er niet geschikt voor.
Wat is uberhaupt het argument om van het gas af te gaan? Tenzij de stroom schoon wordt opgewekt verplaats je
het probleem alleen naar de electriciteitscentrale. Tenzij je gebruik maakt van kernenergie zal een aanzienlijk deel
van de energiebehoefte noodzakelijkerwijs op verbranding van fossiele brandstoffen berusten.
Wat is de definitie van duurzaam? Bijstoken hout is dat niet, kernenergie onder strenge veiligheidsmaatregelen
wel, waterstof misschien etc. Onze omgeving volplempen met windmolens en zonneparken vind ik niet duurzaam.
Waanzin dit plan!
Vrijheid. Baas over eigen geld zijn. Geen luchtfietserij.
Vooruit denken in mogelijkheden, met name in opvang van zonnecellen
voldoende warmteafgifte ook bij sterke kou,
levensduur van het systeem
hoogte van vaste lasten en onderhoudskosten
Verwarming uit waterstof wordt belangrijk. Het netwerk ligt er al.
Van het aardgas afgaan lijkt mij een middel, geen doel. Hybride warmtepomp kan ook nuttig zijn.
Van gas af gaan is niet duurzaam

Toekomstvastheid. Aardgasverbruik naar nul ben ik helemaal voor, maar de oplossing moet wel het beste
alternatief zijn op alle aspecten. Kwaliteit boven snelheid!! En aardgasloos betekent niet dat we het
aardgasnetwerk en dus gasaansluitingen niet meer nodig hebben. Er wordt nu gekeken naar waterstof, biogassen
etc. Het netwerk kunnen we dus nog hard nodig hebben
Toekomst vastheid
Timing. Sommige alternatieven voor aardgas vergen veel electriciteit. Deze electriciteit moet dan wel groen
opgewekt worden, anders is de mileuwinst negatief.
Steun/advies door (lokale) overheid
Stankoverlast (bij pelletkachel).
Comfort van de woning (Krijg ik het warm op een koude dag en krijg ik het koel op een warme dag)
Schaalbaarheid: zoveel mogelijk mensen dezelfde oplossing om de kosten te minimaliseren, draagkracht te
vergroten en ook zoveel mogelijk kennis en ervaring uit te kunnen wisselen.
Op zich alles belangrijk, maar tevens ook gebruiksgemak en voortdurende continuiteit.
Onduidelijk is wat de verhuurder gaat doen.
Niet van het aardgas afgaan is het belangrijkste. Stop met deze gigantische ombouwoperatie. Wat levert het op op
wereldschaal??? 0,0007% reductie.
Niet onder druk moeten besluiten
Niet afhankelijk zijn van andere landen (b.v. Rusland).
Net als nu bij gas moet er marktwerking mogelijk zijn. Bij slechts één warmte-aanbieder is er sprake van een
weliswaar gereguleerde monopolie, maar die is tot op heden een continue ergernis vanwege de kosten en
dienstverlening.
Een striktere regulering en een wettelijk vastgelegd kwaliteitsniveau en -borging kan een deel van de oplossing zijn.
Nederland is het het beste gefaciliteerde land ter wereld omtrent gasleidingen, het zou kapitaal vernietiging zijn als
we deze niet gaan gebruiken voor alternatieve warmteoplossingen, je minimaliseert hiermee industriële CO2
uitstoot. Belangrijk is om ons te realiseren dat waterstof en kernenergie goede toekomst mogelijkheden hebben,
maar nog niet op korte termijn. Duurzaamheid op lange termijn is dus zeker ook heel belangrijk, wat ik mis in dit
lijstje.
Na onderzoek en informatie, zal het heel moeilijk worden om een ingeburgerde gas loze omgeving te creëren.
Daar wordt ook door bepaalde studies verwezen. Bovendien is het voor de gewone man met een koophuis
onbetaalbaar het gasvrij maken van zijn woning.
Muliu
Mijn woning is gebouwd in ±1987 met de toen geldende isolatie normen. Diverse keren bij de gemeentelijke
actie's aangemeld en het advies wat ze gaven is, de muren die al geisoleerd zijn daar kunnen wij niks meer
aandoen, vloer ook niet, maar het isoglas wat nog niet vervangen is, voor +++glas vervangen.
Mijn huis dateert uit 1958. Niet alles is eenvoudig tegen lage kosten te realiseren.
Manier en kosten in eigen hand hebben
Kostenneutraal
KOSTEN. De rekening niet bij de burger.
Kosten, het moet niet de pan uitreizen
Echte duurzaamheid: dwz rekening houden met de totale sociale, culturele en milieu impact van het alternatief.
Tot op heden zie ik in de literatuur slechts deelaspecten van die duurzaamheid genoemd, en dan vaak ook nog
Model matig afgeleid zonder veel onderbouwing door experimentele of pilot data. We kunnen dit - zeker in de te
verwachten financiële crisis - maar 1 keer doen, en dan is het jammer als we in 2100 merken dat we in 2025 niet
goed hebben nagedacht!
Kosten neutraal voor de eigenaar
Komen tot een technische oplossing en niet een politieke oplossing.
We hebben gezien wat er het wonder van biomassa gebeurd is. Verschrikkelijke miskleun.
Proces over laten aan de techniek. Politiek moet de technische oplossingen faciliteren en niet andersom,
Kijk eerst naar woningen van 30 jaar en ouder en de rest van Europa.
Kan het alternatieve netwerk voor aardgas de benodigde capaciteit wel aan?

Isoleren is altijd goed. Maar Wat is de milieuimpact van de alternatieve brandstof?
Infrastructuur en de invloed daarvan op de omgeving in zijn algemeen.
Veiligere manier van energietransport dan aardgas!
Diversiteit van energievoorziening zodat niet alles in een keer uitvalt bij b.v. alleen stroom.
Voorkomen van het NIMBY effect en alsnog ergens anders meer vervuilen.
In de eerste plaats is het een dingetje van de overheid en moet er door de overheid fiks aan bijgedragen worden,
anders geen draagvlak, zie destijds de transitie naar aardgas, zo alleen krijg je het voor elkaar.
Ik zie geen noodzaak om van het aardgas af te gaan.
Ik wil niet van het gas af, kosten zijn niet normaal. Tevens in de landen om ons heen wordt het gasgebruik
gepromoot. Wij zijn in dit land weer precies het tegenovergesteld
Ik wil niet van het aardgas af. Die keuze krijg ik nooit.
Ik wil helemaal niet van het gas af, dus het bovenstaande is niet van toepassing
Ik wil absoluut niet van het gas af, dit is bedacht door wereldvreemde mensen, wij hebben het beste gasnet ter
wereld, bouw kerncentrales en als je echt wat wil met de gezondheid van de burger begin dan MORGEN MET EEN
STOOKVERBOD VOOR HOUTKACHELS ETC. ETC. en dan heb je overmorgen gratis een veel en veel schonere lucht
alhier, pijlsnel en gratis , maar daar durven jullie het niet over te hebben, alleen met deze onhaalbare ,
onbetaalbare gekkigheid , schaam jullie diep!!!!
Ik vind het onzinnig op mijn leeftijd dit alles nog te bewerkstelligen en de kosten zijn me te hoog.
Toen we op gas moesten overschakelen, werd alles door de staat bekostigd. Lijkt me nu ook een goed idee.
Ook vind ik het eventueel overgaan op biomassa niet te verkopen, zeer vervuilend voor het milieu.
Ik vind het een heel bijzondere situatie dat in Nederland ondanks de hoge kosten met betrekking tot het gasvrij
maken van een woning wijk of zelfs stad zoveel moeite wordt gedaan terwijl in Duitsland zelfs subsidies worden
gegeven om aan het aardgas te gaan. Dit terwijl dit land veel groter is dan Nederland. Ik vind niet dat een bewoner
gedwongen kan worden kosten te maken om op aardgas over te stappen.
Ik vind dat er een keuze moet zijn, gas is zeer milleu vriendelijk, er zou bv een centrale verwarmt kunnen worden
zoals in Vancouver .
ik vind alle bovengenoemde aspecten belangrijk. het hangt helemaal van het totaal plaatje af wat het 'belangrijkst'
is. los beoordelen vind ik eigenlijk onzinnig, het hangt allemaal samen. we kunnen best iets betalen, maar ik heb
geen zin (veel > €5000 bv) te moeten lenen hiervoor. duurzaamheid is essentieel, maar ondertussen voel ik er
weinig voor om mijn halve tuin op te offeren aan een warmtepomp. of om continue in de herrie daarvan te zitten.
ons huis is al best comfortabel, meer comfort is altijd welkom, maar het hangt van het kostenplaatje af of we dat er
voor over hebben.
Ik moet zeker zijn dat mijn huis voldoende verwarmd kan worden. En dat is niet op 20 graden.
Ik leef 6 maanden per jaar in Spanje, waar ik net subsidie heb gehad om mijn huis aan te sluiten op gas en hier gaan
we van het gas af ??? In Duitsland idem omdat gas de schoonste verwarmingsbron is !!!!!! Ales is een hobby van
Groen links, die vervolgens met biomassa het milieu verpest.
ik heb een huurhuis
Ik geloof er niet in dat gebruik van aardgas leidt tot opwarming van de aarde en het milieu vervuild.
Ik ben tevreden over aardgas en ik wil het blijven gebruiken. Ik wil de keuze om al dan niet aardgas te gebruiken bij
de mensen zelf laten en niet van boven af opleggen.
Ik ben het helemaal niet eens om van het aardgas af ter gaan. Het is een schone brandstof en verandering is alleen
maar geldverspilling.
Ik ben het helemaal niet eens met de manier waarop we van het gas af moeten. Begin met de industrie. Er zijn op
dit moment geen goede/betaalbare alternatieven voor aardgas. Waarom moet mijn huis helemaal geïsoleerd
worden omdat een alternatief van een cv-ketel anders mijn huis niet warm krijgt.
Houdbaarheid en garanties van de oplossing
Hoe wordt er omgegaan met het feit dat ik een ander fornuis moet aanschaffen?
Ik ben niet van plan om hier geld aan uit te geven
Ik heb nu een mega goed borettie fornuis en wil het voor geen goud missen !
Het moet betaalbaar zijn.

Het mag niet duurder zijn.
Geen dure verbouwing.
het kostenaspect . eb zelf de middelen niet en ga ervanuit dat alles maar dan ook alles door de overheid betaald
wordt.
Het is belachelijk dat de overheid je dit door de strot duwt. Vlak over de gens in Duitsland krijgen bewoners
subsidie als zij over gaan op aardgas. De gemeente Amsterdam, lees GroenSlinks, wil een biomassa centrale gaan
bouwen waarvoor 20.000 voetbelvelden per jaar gekapt moeten wordenen de uitstoot is dramatisch vervuilend.
Ook wil men in onze omstreken 9 gigantische windmolens plaatsen. De CO2 uitstoot van China bedraagt 30% over
de wereldwijde uitstoot. Waarom stoppen we niet over op groene waterstof en kernenergie. Met wat simpele
aanpassingen kan een CV worden omgebouwd om op waterstof te branden en dan blijft de ondergrandse infra zijn
waarde houden, anders wordt er tientallen mijarden door het putje gegooid. Verplicht grote gebouw eigenaren om
op dakens van kantoren en industrieen en fabrieken deze vol te leggen met zonne-collectoren. Stadsverwarming is
een zeer slecht alternatief omdat er al meerdere voorbeelden zijn dat dit voor bewoners veel duurder is geworden
dan enz enz
Het goed isoleren van woningen is een eerste vereiste voor duurzaam energie gebruik. Goed isoleren van
woningen draagt bij aan een doordacht en goed uitgevoerd milieubeleid, hier is heel veel winst mee te behalen ik
praat uit eigen ervaring. De volgende stap is om dan te kijken welke energie toepassing geschikt zou zijn om het
gas te vervangen. Wij laten ons nu leiden door de waan van de dag, en emotionele gevoelens, wat er vaak op neer
komt dat de kosten de baten ver overschrijden en er beslissingen worden genomen waar wij later spijt van krijgen.
Vooral in bepaalde milieuhoeken en regeringspartijen die een mening opdringen aan iedereen, maar waar zij een
ander geluid niet willen horen, deze clubjes bestaan uit gelijk gestemde personen die een tegen geluid niet
accepteren. En zoals gebruikelijk is de burger weer de dupe van al deze eenzijdige oplossingen. Mijn woning is
recent voor een groot gedeelte aangepast kosten € 40.000,00 en nog niet helemaal klaar.
Het alternatief moet goed functioneren in combinatie met de (aanwezige) convectorputten.
hele goede kosten / baten analyses zowel financieel als op milieugebied.
Haalbaarheid omdat onze woning niet verder geisoleerd kan
Worden
Goed doordacht alternatief, dat werkelijk decennia haalbaar blijkt
Gewicht van warmtepomp want ik woon op een ark
gevolgen voor de omgeving. Ik vrees dat mensen houtverbranding gaan gebruiken als alternatief voor gas en dit
vind ik een uiterst onwenselijk scenario. De wijken zijn nu vaak berookt en in het nieuws is benoemd hoe schadelijk
dit is. Alternatieven zoals een warmtepomp zijn nog onvoldoende ontwikkeld of te duur voor mensen om zoiets
aan te schaffen. Dus het gevolg een houtkachel, ik hoor het overal in de buurt..de gemeente heeft naar mijn
mening een rol om deze ontwikkeling te volgen en te beïnvloeden.
Geen oplossing via een nutsbedrijf dus niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld stadsverwarming
Gasvrij-beleid vooral politiek ingegeven door de wens de afhankelijk van de gasbel in Groningen te verminderen,
en minder uit milieu- of klimaatperspectief. Andere CO2- en NOx-bronnen worden immers niet of te weinig
aangepakt (bijv. vlieg- weg- en scheepsverkeer, bio-industrie etc.). De last grotendeels bij bewoners met
verouderde woningen nog steeds noodzakelijkerwijs aangesloten op aardgas voor verwarming leggen, zonder
redelijke alternatieven is een zonder meer verwerpelijke politieke keuze. Hier zou Ouder-Amstel zich niet zo
gemakkelijk moeten laten verleiden. (De leuze "De reis naar een gasvrij Ouder-Amstel" is dan ook tamelijk bizar en
stupide.) En waar denkt u dat de elektriciteit voor gedeelten van de verwarmingsalternatieven vandaan komt?
Gasverbruik verminderen vind ik heel belangrijk.
Op inductie ipv op gas koken vind ik prima. Ik wil ook best een warmtepomp installeren en heel veel meer stroom
opwekken d.m.v. nog meer zonnepanelen maar ik wil mijn gasaansluiting niet kwijt. De warmte die je CV
installatie/warmtepomp levert is NIET te vergelijken met de directe verwarming van een direct gasverbrander.
Daarnaast is het hebben van een dubbele energiebron in huis een fantastische backup. De afgelopen 20 jaar zat ik
nooit in de kou als de hele wijk weer eens zonder stroom zat.
Eigen keus

Eigen Haard is eigenaar. Bij hun staat duurzaamheid laag op de agenda. Mogelijkheden voor huurders zijn zeer
beperkt.
Eerst dienen voldoende alternatieven voor handen te zijn die werkelijk milieuvriendelijker zijn. Stroom is dat niet
moet nog meer opgewekt worden.
Een passend moment in de tijd waarin de maatregelen worden getroffen zodat het goed te combineren valt met
werk, kids etc.
een goede onderbouwing om 'van het aardgas' af te gaan, omdat dit voorlopig nog steeds de goedkoopste, meest
efficiënte en duurzame manier van verwarmen is!
Deze vragenlijst is niet neutraal. Er wordt gedaan alsof het sowieso door gaat dat “men van het gas af moet”. Het
is, in mijn ogen, verspilling om oude en bestaande huizen aan te passen. Het is materiaal en geldverspilling. Niet de
manier om beter met het milieu om te gaan.
Deze hele excersitie stuit bij mij op weerstand
Dependency of the resources. I think gas extraction and consumption is bad for environment and we are
dependent on countries like Russia, Saudi Arabia for energy which empowers dictatorships
De timing. Ik vind het veel te snel gaan en ben niet bereid voor de wens van de gemeente extra kosten te maken.
Alle huizen die nu gebouwd worden kan je gasvrij bouwen, maar je kan niet van huiseigenaren verwachten om
binnen 30 jaar van het gas af te gaan. Er zijn investeringen gedaan in nieuwe ketel, gashaard, koken op gas, etc. Het
is absoluut niet wenselijk om dat binnen 30 jaar aan te passen.
De alternatieven voor gas moeten ook daadwerkelijk duurzamer zijn. Een minimale verbetering qua duurzaamheid
(en op welke termijn een verbetering?) rechtvaardigen niet een investering van 10.000'en euro's per woning.
Dat wij zeker weten dat dit voor lange tijd van kracht is. Het mag geen hobby klimaatplan van milieuaanhangers
worden.
Nu zijn er recent al woningen gebouwd MET aardas. Ook renovaties zijn niet aardgas vrij opgeleverd. Is niet erg
overtuigend van de gemeente en haar beleid.
Zien wij nu ook al met de afval inzameling. Rondom Ouder-Amstel wordt het Diftar systeem gestopt. Wij voeren
het juist met veel bravoure in.
Dat investeringen van de verhuurder niet worden verhaald op de huurder, wat nu wel altijd gebeurd. Huurders zijn
lang genoeg de klos geweest van het zogenaamde groene beleid. Mensen met lage inkomens willen minder
stookkosten maar niet tegen een nog hogere prijs.
dat ik door de stoomwals van de klimaatwaanzin gedwongen wordt om van het gas af te gaan
Dat GroenLinks eens moet ophouden met mensen op kosten te jagen. Er is geen geld, punt. En zolang de
wethouder zijn oren en verstand niet gebruikt valt er nergens over te praten
Dat gezond verstand gebruikt wordt bij de uitvoering.
Dus niet meteen uitvoeren. Isoleren kan wel.
Maar er komen nog zoveel oplossingen die veel beter zijn dan de huidige.
Dat er tegen de gemaakte kosten niet op andere manieren meer milieu winst geboekt kan worden
Dat er eerst goed wordt nagedacht voordat onze groene rakkers weer geld over de balk smijten en er later blijkt
dat het weer eens te snel is besloten.
dat er een tussenfase is bijvoorbeeld hybride WP waarin we geleidelijk kunnen wennen aan de technologie,
voordelen en ook return van investeringen
Dat er (ondanks dat er nog tijd is) geen slechte maar op een bepaald moment modieuze oplossing gekozen wordt,
zoals nu biomassa toch niet zo'n goed idee bleek te zijn.
Dat deze enquete alleen voor de vorm is en dat de gemeente toch doet wat ze zelf wil.
Collectieve oplossing, niet los per woning.
Betrouwbare installatie met lange levensduur en lage onderhoudskosten.
Betaalbaar aangezien er wordt gesproken over investeringen van €40k en deze investering onvoldoende rendeert.
Kern energie wordt niet serieus meegenomen in de energietransitie en ook waterstof als vervanging van aardgas
wordt ook onbeperkt genoemd
belangrijk welk alternatief komt; zie geen eden om waterstofgas af te schrijven
Behoud van historisch karakter van het huis ( binnen en buiten).
Nieuwe warmtebron moet werken in een oud huis. Dit valt nooit zo goed te isoleren als nieuwbouw
Betrouwbaarheid en regelbaarheid warmtebron: mag niet falen en moet makkelijk te verstellen zijn

Als vloerverwarming nodig zou zijn dan is dat erg kostbaar en de verbouwing is erg ingrijpend omdat alle
vloerbedekkingen moeten worden vervangen en gedurende het werk de woning eigenlijk niet meer bewoonbaar
is, een oplossing waarbij dat niet nodig is heeft daarom mijn voorkeur.
Afschrijving bestaande nieuwe CV ketel
Aardgas is een schone brandstof. Belangrijk is om de houtstook te verbieden in onze gemeente i.v.m.
stankoverlast, produceren van fijnstof etc.
100% isolatie is niet mogelijk door de bouw van de woning uit 1930 (ventilatie van structuur is noodzaak anders rot
de woning weg), daar moet de oplossing rekening mee houden, voor die tijd gaan wij niet van aardgas af. Verder is
het niet mogelijk deze woning op een label hoger dan D te krijgen dus loont de investering niet. Zolang subsidie
aan dit soort regels vast hangt is het niet rendabel om dit uit eigen zak te bekostigen..
1. De kosten (schade door installatie aan huis en interieur, tijdelijke verhuizing etc.) zullen zeer hoog zijn en kunnen
beter aangewend worden voor andere mogelijkheden om CO2 uitstoot te beperken.
2 WKO met vloerverwarming is in de meeste huizen technisch niet mogelijk en zal leiden tot een geringere hoogte
van plafond en deuren.
3 de installatie, het produceren van de benodigde materialen, het afvoeren en vernietigen van de oude materialen,
het herstellen van de schade aan huis en inrichting zal leiden tot een enorme CO2 uitstoot die hoger is dan de
lagere uitstoot de eerste tien jaar door verwarming met WKO.
B15 - Maakt u zich zorgen over het aardgasvrij wonen?

zorgen over onduidelijkheid; ik zou wel naar een warmtepomp willen (ook op korte termijn), maar dan wel met de
garantie dat de gemeente me niet in een warmtenet dwingt later (onder het motto "een warmtenet werkt alleen
als iedereen mee doet") . Deze onduidelijkheid zorgt er met name voor dat ik nu geen actie onderneem.
Verder heb ik mn twijfels bij de hoeveelheid beschikbaar warmtenet-capaciteit, en hoe duurzaam dit echt is (afval
verbranden is een grote bron)
Zorgen over kosten en kwaliteit. Vraagtekens over de duurzaamheid. Zorgen over gebrek aan innovatie
(waterstof!) en de toenemende roep om kernenergie.
zorgen is een groot woord, maar het maakt wel wat onzeker. vooral omdat niet duidelijk is wanneer, hoe, wat het
kost: kortom, de gevolgen. Onze CV ketel is 7 jaar oud en kan nog wel even mee. maar als die over tijdje aan
vervanging toe is wil ik zo duidelijk mogelijk weten wat beste optie is. bv tot welk niveau isoleren is nodig, moeten
we aan hybride ketel denken of maar meteen gaan voor eigen warmtepomp? of gaat onze wijk over op een
warmtenet of andere voorziening?
zorg over theoretische macro-oplossing die geen rekening houdt met de feitelijke wensen en mogelijkheden
Zorg over hoge kosten en lager comfort.
Zonder gas wordt een drama
Zonde om bestaande werkende oplossingen te vroeg af te schrijven, wij hebben een cv die 5 jaar oud is en erg
zuinig. Daarnaast ben ik er niet van overtuigd dat we perse 100% van aardgas af moeten
Zoals reeds eerder gemeld.
Niet als een dolle nu alles gaan omzetten.
En met goede oplossingen komen
Zoals ik al liet weten, de huurder draait op voor de kosten en wint er niks bij. De stijging aan huur zal gelijk zijn aan
de besparing op energiekosten. Mijn verhuurder heeft nog even snel een nieuwe CV opgehangen welke niet
zuiniger is dan de ouder. Lekker goedkoop voor de verhuurder. Lekker duur voor de huurder.
Zoals eerder aangegeven, het kostenaspect, de techniek, geluidoverlast.
zie vorige toelichting
Zie veranderingen niet zitten vind het ook niet nodig en ook niet onbelangrijk ik heb er geen geld voor!
Zie op tegen bouwkundige aanpassingen.
Zie mijn vorige toelichting, ik heb ervaring met elektrische verwarming en koken en douchen in mijn vorige woning,
en verwarming op gas in mijn huidige woning. De kosten van deze laatste optie zijn beheersbaar, de elektrische
stookkosten zijn niet op te brengen!

Zie mijn reactie eerder. Voor de toekomst zal het nodig blijken, maar de weg hierheen moet solide en geen een van
rammelende vooraarden worden.
Zie mijn eerdere opmerkingen. Vooral nieuwbouw en goed geïsoleerde woningen kunnen waarschijnlijk het eerst
de 'transitie' in. Voor andere woningen zullen eerst werkelijk efficiënte, effectieve en betaalbare alternatieven
ontwikkeld moeten worden (óók en juist op Nationaal Niveau!); kijk maar naar tal van mislukte of mislukkende
projecten in de rest van Nederland. Bovendien heb ik onlangs een zeer-hoog-rendements-CV-ketel laten
installeren. Maar daar wordt in de voorgaande vragen om onduidelijke redenen helaas (en niet met voorbedachte
rade mag ik hopen) niet naar gevraagd. Dit beïnvloedt natuurlijk wel het algemene beeld dat door deze enquête
wordt opgeroepen.
Zie eerdere toelichting
Zal hier dan ook niet aan mee werken.
Woon in woning van 1960. Ben adviseur geweest in duurzame energie. Uit ervaring weet ik dus dat er op dit
moment nog geen goede alternatieven zijn voor dit soort woningen.
Wij wedden niet graag op één paard; als nu de electriciteit uitvalt, hebben we altijd nog de mogelijkheid iets te
verwarmen of te koken op gas.
Wij koken inmiddels op inductie maar hebben een nieuwe cv ketel die drie jaar oud is. Ons huis is geïsoleerd. Wij
zijn inmiddels rond de 70 jaar en willen niet heel veel geld meer investeren om ons huis verder gasvrij te maken.
Wij hebben al heel veel geld moeten investeren om ons huis extra te isoleren en zo meer. Dat potje is leeg. Alle
andere maatregelen verdienen we niet meer terug. Daarbij zijn de kosten voor individueel aanpassen van een huis
als het onze veel te hoog om zelfs maar te overwegen nog eens 30 mille of meer te investeren voor zoiets als een
Groenlinks plan dat weinig toevoegt aan het wereldwijde milieuprobleem...
We willen heel graag ons huis verduurzamen, maar dit blijkt heel lastig. Ons huis is niet geschikt voor
zonnepanelen en niet voor enkel een warmtepomp (te groot). Het plaatsen van een hybride installatie is echter
ook lastig aangezien de bestaande radiatoren niet geschikt zijn, het dak niet geschikt is voor de warmtepomp en er
nog meer dingen moeten worden aangepast, zoals de zone indeling. Onze ketel is nu aan vervanging toe, maar het
is nog een lastige puzzel welke keuze te maken. We hebben betaald advies ingeschakeld om ons hierbij te helpen.
We hebben geen enkele behoefte om gedwongen te worden om van het aardgas af te gaan!!!
Wat zijn de kosten...
Wat wordt de bron van de vervanging bv biomassa, dan willen wij het niet. Wind en zon redden het niet, welke
opties zijn er dan, kernenergie?
Wat ik al zei op de vorige pagina. Het is niet lonend om oude en bestaande huizen aan te passen. Het is niet de
manier om beter bezig te zijn voor het milieu. Het is geld en materiaal verspilling.
Wat heeft het voor nut om van het aardgas af te gaan. In Duitsland wordt het juist aanbevolen.
Wat gaat dat kosten, geluidsoverlast, blijft het nog wel behagelijk. Onzekerheid
warmtepomp betekent overal geluidsoverlast
Vooral vanwege geluidsoverlast.
Ik zie meer in andere duurzame maatregelen: niet meer vliegen voor vakanties, vegan eten.
Volkoimen zinloos. Veel heisa, veel geld en elektriciteit moet ook worden opgewekt.
Laat het a.u.b. bij het gas.
Verhuurder heeft nog geen enkele isolatie maatregel genomen tot op heden. Maakt ook geen aanstalten om de
electrische installatie aan te passen voor electrisch verwarmen of koken.
Vanwege de kosten en het feit dat ik een prachtige gashaard bezit, kook op gas en dit jaar een nieuwe cv ketel
neem.
Van de mensen die nu aardgasvrij zijn hoor ik hele nare geluiden en wat gaat de benodigde energie dán opwekken?
Van aardgas afgaan kost altijd meer dan bij de presentaties wordt aangegeven.
Van aardgas af heeft niks met het milieu te maken!! Aardgas is een schone verbranding. Het is economisch
gedreven omdat we aardgas moeten inkopen vanwege het sluiten van De gas winning in Groningen. Daarnaast kan
het niet zo zijn dat de investering op de consument wordt verhaald! Ik zie eventueel wel mogelijkheden voor stads
verwarming.
Te hoge kosten die doorberekend worden en te lage opbrengsten

Te duur en ondoordacht plan! 40.000 per huishouden momenteel en het kan nog meer worden. Ondertussen
wordt de stadsverwarming met gas verwarmt, waar zijn we mee bezig vraag ik mij zo langzamerhand af!!
Te dogmatische benadering. Hybride alternatieven ook meenemen.
praktijk zal altijd uitwijzen dat bewoners onder de streep MEER gaan betalen. Daar kan je donder op zeggen en dat
zal nu ook het geval zijn. Diverse onderzoeken wijzen al duidelijk in deze richting. En ja, ik wil niet geterroriseerd
worden door een fanatieke links milieulobby.
over de kosten die dit met zich meebrengt en die ik waarschijnlijk niet kan betalen aangezien ik, ten tijde dat dit
allemaal gaat spelen, ik met pensioen ben. Immers boven de 55 krijg je hier (bijna) geen extra hypotheek voor. Dus
waarvan moet ik het betalen en ook nog leven?
Oud huis, lastig aan te passen( of voldoende te isoleren)
Kosten, betrouwbaarheid oplossing, geluid e.d.
Lelijk/ groot apparaat ( binnen of buiten) past niet bij 80 jaar oud huis
Wellicht zonde als waterstof gangbaar wordt
Verzakkingen/ funderingsproblemen door boren voor leidingen of grondpompen
Op dit moment zijn er geen goede (betaalbare) alternatieven. Dit wordt ons door de strot geduwd door de
aanhangers van het milieuevangelie. Verwarmen met waterstof en elektriciteit via een kerncentrale bieden wat mij
betreft de enige oplossing.
Onzin. Aardgas wordt grepropageerd in Spanje en Duitsland. Is schoon dus begrijp niet waarom dit moet
veranderen
Onzin om van gas af te gaan en zeker zo snel als de gemeente wil
Onnodig de bewoner op kosten jagen. Technisch onhaalbaar. Aardgas is schoon en ruim voorhanden. Welk
probleem wordt met aardgasvrij opgelost
Omdat onze woning een oude woning is jaren 30 . Het is niet gebouwd zoals tegenwoordig wordt gebouwd met
dikke muren en vloerverwarming en een warmtepomp zie ik ook niet zitten
Omdat ik in een complex woon op de bovenste verdieping waarbij ik mede-afhankelijk ben van hoe mijn
medebewoners in het hele pand hiermee om kunnen/willen gaan.
Omdat het allereerst niet duurzaam is, ten tweede enorm kostbaar en ten derde veel te kort door de bocht is om
van het gas af te gaan, we zullen uiteindelijk mogelijk geen fossiel (aard)gas meer gaan gebruiken maar wel gas. Op
dit moment en voor de komende 15 jaar is dat de allerbeste optie
omdat dit opgelegd wordt door milieufanaten!
Omdat de kosten zoals nu bekend ons budget ver te boven gaan.
Zijn best bereid om over te stappen op bv elektrisch koken mits ook de kosten voor elektra acceptabel blijven.
Dus weg met de biomassa, windmolens en zonnepanelenparken maar over op kernenergie!
En we niet snappen waarom Nederland zo nodig van het aardgas af moet terwijl onze buurlanden juist
aardgasgebruik gaan stimuleren.
Omdat de kosten van aanpassingen ons budget ruim te boven gaan. En wij niet snappen waarom wij (OuderAmstel/Nederland) zo nodig van het gas af moeten terwijl Duitsland en België subsidie verstrekken om van kolen
op gas over te gaan.
Omdat dan een klein beetje extra comfort dmv extra gashaardje verdwijnt.
Om mijn woning goed geschikt te maken is heel veel geld nodig en dat terwijl ik haast geen gas gebruik 900 m3 per
jaar
Nou ik wil niet gedwongen worden om van het aardgas af te gaan!! Alternatieve zijn moeilijk voor deze oude
huizen als je de architectuur wilt bezwaren
Nogmaals, het is me echt te duur. Ik heb mijn hele leven zeer bewust zonder schulden geleefd (zelf daarvoor
gezorgd) en nu zou ik hierdoor in de schulden komen. Geeft mijn een angstig gevoel. Dat wil ik niet.
Nogmaals, eerst goed nadenken voordat er wordt geïnvesteerd. Het afvalplan en de gft bakken zijn bewijzen dat de
wethouder de plank nogal eens mis slaat!
Momenteel maar 70 euro per maand voor gas en electra. (Geen houtkachel) Volgens mij kan dat nooit goedkoper.
(Investeringen zijn pas na jaren rendabel) En persoonlijk vind ik de huidige gedacht over gas heel vreemd, in
Duitsland wordt gas gestimuleerd. (Overigens zou ik het voor nieuwbouw kunnen begrijpen.)

Mogelijk moet ik binnenkort beslissen of ik de ketel vervang of voor een nieuw duurzamer systeem kies. Naar mijn
idee moet ik voor en verantwoorde keuze meer van de plannen van de gemeente weten.
Millieu onzin
Mijn zorg zit voornamelijk in wat het mij allemaal gaat kosten
Mijn zorg is dat het een bijzonder dure ingreep kan worden. Ik heb 3 jaar geleden geïnformeerd naar warmtepomp
en prijs. Ik zou zonder de voorbereidende werkzaamheden en isolatie al een bedrag kwijt geweest zijn van pak weg
18.000 euro en dan zou ik nog niet eens geheel van het gas af zijn. Ik zou er minimaal 20 - 25 jaar over doen om de
kosten eruit te hebben. Om dan nog maar niet te spreken over het feit dat de levensduur van de warmtepomp dan
al lang verlopen zou zijn. Kortom, weinig aantrekkelijk.
Mijn woning is niet warm te krijgen met warmtepomp ook niet met isolatie. De woning zou volledig gestript
moeten worden en de open tea zou moeten verdwijnen. Deze investering is nooit terug te verdienen en de vraag is
of het aangenaam warm wordt zonder allerlei extra warmtebronnen te moeten gebruiken die heel veel extra
kosten met zich meebrengen. Daarnaast maak ik me zorgen over het geluid dat installatie maakt.
Met name over gedwongen op kosten worden gejaagd.
Lijkt me nogal een kostenpost
Kostenpost en goede werking van de alternatieven
kostenaspect. onze leeftijd. Andere landen gaan juist aan het gas. Waarom wordt er niet langer gezocht naar
betere en of minder kostbare alternatieven. We buigen weer voor een groep schreeuwende milieuactivisten.
Kosten.
Kosten!
Kosten zijn buiten proportioneel om dit bij de meeste huizen vóór elkaar te krijgen.
Kosten wegen niet op tegen de baten.
Kosten te hoog en helemaal omdat het afgedwongen wordt
Kosten en comfort.
kosten
Kosten
Je hoort erg weinig over waterstofgas als alternatief voor aardgas terwijl dit een goed alternatief is. De leidingen
liggen er al, de installaties in huis kunnen simpel aangepast worden en het gas kan schoon , met bijv zonne- of wind
eneregie worden geproduceerd
Ja, de realiseerbaarheid, met name als de alternatieven problemen gaan creëren zoals geluidsoverlast. Wij hebben
al genoeg met Schiphol waar onze gemeente weinig tegen doet en alleen maar erger wordt.
Isolatie van huizen is een betere oplossing. Daarnaast gaan alle buurlanden naar aardgas toe (van
bruinkool/stenkool) en wil Nederland het beste jongetje van de klas zijn. De lucht stopt helaas niet bij de grens.
40km van de grens met Duitsland staan mega bruinkool centrales. Of heel Europa doet mee, of niemand doet mee.
Nu komt de rekening bij de Nederlandse particulier te liggen bij een sector die niet eens het meest vervuilend is.
Wanbeleid.
Is de schoonste brandstof die er is
In andere Europese landen wordt aardgas verder gepromoot, hier gaan we ervan af. Dan wil ik best meegaan, maar
niet tegen meer dan dubbele kosten ten opzichte van het huidige systeem.
Ik zie niet dat er nu al goede alternatieven zijn
ik zie dit voorlopig nog niet gebeuren gezien de investeringen en de kosten voor oudere huizen/flats

Ik wil niet ALLEEN afhankelijk zijn van electrische stroom voor mijn verwarming. Als er geen gas meer verbrandt
mag worden neem ik een alternatief: pelletkachel, allesbrander of andere directe verwarmingsbron in mijn
woonkamer. Verwarming in de rest van mijn huis vind ik niet belangrijk.
Verwarmd worden door dichtbij een directe warmtebron te zitten is al duizenden jaren een natuurlijke behoefte.

Op inductie ipv op gas koken vind ik prima. Ik wil ook best een warmtepomp installeren en heel veel meer stroom
opwekken d.m.v. nog meer zonnepanelen maar ik wil mijn gasaansluiting niet kwijt. De warmte die je CV
installatie/warmtepomp levert is NIET te vergelijken met de directe verwarming van een direct gasverbrander.
Daarnaast is het hebben van een dubbele energiebron in huis een fantastische backup. De afgelopen 20 jaar zat ik
nooit in de kou als de hele wijk weer eens zonder stroom zat.
Ik wil graag zeker weten dat de oplossing echt beter is voor het mileu dan de huidige situatie. Ik wil graag zeker
weten dat ik mijn huis voldoende warm kan stoken in de winter.
Ik vraag mij sterk af of het aardgasvrij maken van mijn woning de juiste oplossing is voor een beter milieu. Zo lang
elektriciteit niet voor 100% duurzaam kan worden opgewekt is aardgas een uitstekend alternatief.
Ik voorzie de moeilijkheid om een enorme hoeveelheid energie op een andere manier te vervoeren zonder enorme
impact op de omgeving, zoals dikke leidingen voor stroom of de pijpen bij stadsverwarming, en waar word het
vandaan gehaald?
Schalen we de electriciteitscentrales 10x op of word nederland door de groengoeroes volgebouwd met
onrendabele energie opwekkers!
Ik vindt het een belachelijk idee. In Duistland moet iedereen op het gas. Nederland heeft een geweldige
infrastructuur van leidingen.
Ga eerst maar waterstof onderzoeken i.p.v. die niet werkende warmtepompen. We laten ons beduvelen door de
regering omdat we niet afhankelijk van Rusland willen zijn.
Ik vindt aardgasvrij geen goed doel op zichzelf.
Ik wil mijn milieuimpact zo laag mogelijk maken, maar als dat op koude dagen wat gas nodig heeft is dat beter dan
dat ergens in het land een gascentrale met een lagere efficiency de elektriciteit opwekt.
Ik vind het te duur en te snel gaan. Wij hebben investeringen gedaan zoals een nieuwe CV ketel, een gas haard en
koken op gas. Dat betalen wij zelf en is onze keuze. Wij hebben zeker geen behoefte om binnen nu en 30 jaar van
het gas af te gaan. Integendeel. Alle alternatieven zijn duur, maken lawaai, er is beperkt ruimte zowel in huis als in
de ondergrond. Prima om nieuwe huizen aardgasvrij te bouwen maar ik vind het onacceptabel als de Gemeente
zich gaat ' bemoeien' met huiseigenaren die alles zelf betalen en regelen. Er wordt al genoeg milieuheffing en
belasting betaald. Wij hebben geen behoefte om er kostentechnisch, qua ruimte en lawaai op achteruit te gaan om
de ambitie van de gemeente tegemoet te komen.
Ik vind deze hele discussie schandalig. Het gaat over ons belastinggeld. Van het aardgas af is complete gekte.
Terwijl er een complete infrastructuur aanwezig is. Deze klimaat transitie op een dergelijke korte termijn is een
groot falen en pet project van de overheid. Van het gas af terwijl we juist Russisch gas nodig hebben nu. Ik hoop
dat deze Raad op tijd inzicht komt. Een andere grote ergernis is de vuilophaal, nu weer naar pasjes. Deze klimaat
gekte en dwang moet per direct stoppen. Het lijkt me belangrijk dat de Raad zich gaat bezighouden met zaken als
het centrumplan, de sociale contacten en sport etc.
ik vertrouw er op dat het goed komt
Ik maak mij zorgen omdat er nog lang niet voldoende alternatieve energiebronnen zijn,en zeker geen betaalbare.
Ik maak mij zorgen dat het doel om van het aardgas af te gaven ten koste gaat van het welzijn en woongenot. En
dat dit niet is same hand wordt afgewogen, waarbij welzijn erg belangrijk is. Voorbeelden zijn het te eenzijdig
opleggen van windturbines (ondanks de hinder) en een biomassacentrale.

Ik maak mij zeker zorgen omdat de politiek niet standvastig is met hun beleid, waardoor er geen langdurige en
duurzame beslissing genomen worden. Daarom moet er een plan komen voor de lange termijn en niet zoals nu
alles op de korte termijn. De ontwikkelingen als op het gebeid van waterstof en kernenergie zijn items voor de
lange termijn. Er is nog te veel scepsis omtrent kernenergie, de hedendaagse technologie voor kernenergie is heel
veilig met maar twee containers afval per jaar per container. Natuurlijk begrijpen we dat het kernafval is, maar al
het afval wat we produceren per dag wat ook niet meer verwerkt kan worden in het milleu is tientallen malen
groter, buiten het feit dat de productie van alternatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en
windturbines heel veel industriële CO2 uitstoot produceert, wat we ook niet willen voor onze toekomstige
generaties. Het probleem is complex en er is heel veel gaande in de wereld omtrent dit onderwerp. Dat is de goede
weg. :)
Ik maak me zorgen over warmte uit zogenaamde duurzame biomassa centrales. Deze zijn namelijk in geen enkel
opzicht duurzaam
Ik maak me zorgen over de kwaliteit en de (te) hoge kosten van alternatieve warmtevoorziening(en).
Ik maak me zorgen omdat ik de indruk krijg dat onze gemeente te snel wil en te veel gefocust is op aardgasloos
waardoor er onvoldoende gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de markt en bewoners gedwongen moeten
kiezen voor een niet toekomstvaste sub-optimale variant
Ik maak me zorgen dat de transitie naar aardgas rij niet snel genoeg gaat. Met meer inzet, wilskracht en geld in het
project is het mogelijk om bepaalde wijken al veel eerder dan 2030 aardgasvrij te maken. Het kost inderdaad wat,
maar de economische schade die ontstaat door nog langer door te gaan met fossiel stoken is nog veel groter.

Ik maak me ernstig zorgen om deze verspillende WAANZIN. Gas is schoner dan veel van de buitenslandse stroom
die we straks noodgedwongen gaan importeren als de zon niet schijnt en de wind niet waait (50 dagen per jaar). Er
zijn veel betere oplossingen voor de korte termijn (bijv. brandstofcellen van Panasonic installeren, die draaien na
een software-aanpassing ook op laagcalorisch NL gas en geven meteen (nl. morgen, na installatie) een besparing
op gas- en stroomgebruik van 40%, omdat er geen transportverliezen meer zijn: je maakt zonder co2-uitstoot je
eigen stroom. Sinds 2010 zijn er in Japan al 100.000den geinstalleerd, dus het is bewezen techniek. Maar de
groene Khmer heeft dit idee-fixe "van het gas af" in zijn kop zitten, dus het moet en zal gebeuren. Als je dat een
buitenlander vertelt kijkt hij je aan of je hem in de maling neemt. Het gasnetwerk is op lange termijn goud waard
omdat het voor weinig geld (minder dan €1 mld volgens KIWA) aangepast kan worden voor gebruik met H2.
Ik leef graag gezond en daarbij is koken op gas heel belangrijk. Elektromagnetische velden die bij elektrisch en
inductie koken worden gebruik verstoren de energie van het bereide eten en doen daardoor veel afbreuk aan de
volksgezondheid.
Verder maak ik me zorgen over de enorme kosten die van het gas afgaan met zich meebrengt. Wie gaat dat
betalen? En waarom eigenlijk?
Het is bekend dat elektriciteit in Nederland wordt opgewekt door middel van kolencentrales, die allesbehalve goed
voor milieu en klimaat zijn. Overschakelen van gas naar elektra lijkt me om genoemde redenen een heel slecht
idee.
In de ons omringende landen wordt juist op grote schaal overgestapt naar gas, omdat dat de meest schone vorm
van energie is. In ons land wordt die discussie vertroebeld door politieke motieven, zoals de aardbevingsschade in
Groningen en angst om afhankelijk te worden van Rusland als we daarvandaan gas zouden moeten importeren.
Dus stop met dit oneigenlijke en onzalige plan!
Ik hoor en lees veel over negatieve ervaringen, ook speelt op dit moment de vraag nav energietafels of we wel van
t gas af moeten. Zeker niet tegen elke prijs. Warmtenetten zonder concurrentie tussen aanbieders ben ik tegen,
ook nav verhalen over hoge kosten van warmtepompen bij projecten die al opgeleverd zijn, heb ik mijn
bedenkingen (in Diemen bijv). Bij betere isolatie ook aandacht voor binnenklimaat: hoe in bestaande bouw te
realiseren? Zeer lastig vraagstuk al met al. Mijn huis ligt verkeerd voor zonnepanelen, hogere energierekening door
hoger elektraverbruik kan ik niet compenseren met zonnepanelen. Al voldoende geluidsoverlast van A9 en
Schiphol, niet nog meer door luchtwarmtepompen aub. Maakt de directe woonomgeving ook niet fraaier met
allemaal losse buitenkasten. Graag aandacht voor een economisch gezonde oplossing en niet koste wat het kost
een richting opgaan.

Ik heb me verdiept in het verduurzamen van jaren 30 huizen. Dat is echt heel erg ingewikkeld, bijna onmogelijk.
Daarnaast heb ik net nieuwe vloeren en een nieuwe cv installatie aangelegd die niet geschikt is voor een
warmtepomp. Om dat nu al te vervangen vind ik echt totale verspilling van geld en materialen. Ik viel qua subsidie
net tussen twee tranches in, heb dis alles zelf moeten betalen.
Ik heb geen zin in verplichtingen en dure oplossingen die geen enkele bijdrage aan de klimaatverandering gaan
opleveren. Zorg voor meer nieuwbouwwoningen die direct gasloos zijn. En veel meer zonnepanelen op de daken.
Ik heb geen vertrouwen in verwarming middels warmtepomp resp warmtenet.
Ik lees teveel negatieve berichten daarover (wat betreft verwarmingscapaciteit ook bij goede isolatie) en ook
teveel artikelen waarbij gesuggereerd wordt dat we best met een aantal graden in huis kunnen.
Daarnaast zie ik de noodzaak niet . Onze oosterburen omarmen juist het aardgas. Natuurlijk moet het gas niet uit
de provincie Groningen komen, maar er zijn genoeg aanbieders van elders.
ik heb een huurhuis
ik geloof niet dat aardgasvrij wonen de oplossing is
Ik denk dat er geen acceptabel alternatief voor aardgas is om mijm woning te verwarmen
Ik constateer dat de politiek te veel te snel en dus te duur wil. In België en Duitsland zijn ze bezig met het invoeren
van gasgebruik!
Ik ben groot voorstander van verduurzamen, maar zie de heilige graal in het 'van het gas af' niet. De elektriciteit die
benodigd is voor alternatieven (stadwarmte is vanwege monopolie positie en hoge kosten geen serieus alternatief)
moet met minder CO2 uitstoot worden geproduceerd dan de huidige warmtevraag uitstoot. Het huidige alternatief
is dat deze electriciteit wordt opgewekt door gascentrales, wat een totale hogere uitstoot geeft dan verwarming
dmv CV-ketels.
Ik ben er niet van overtuigd dat de alternatieven beter zijn
Ik ben bang over de kosten die er zullen komen ondanks dat, wat ik hiervoor al heb aangegeven dat een land als
Duitsland zelfs meer aansluitingen wil tot aardgas.
Ik ben bang dat mij iets opgedrongen wordt waar ik het niet mee eens ben. Zeker wat betreft de kosten.
Ik ben bang dat het alternatief slechter is voor het milieu, zoals elektrisch koken. De zogenaamd duurzame
alternatieven zoals alles elektrisch gaat ervan uit dat de elektriciteit duurzaam is opgewekt. Met kernenergie zou
dat kunnen maar met zon en wind niet (terwijl men dat wel doet geloven). Daarnaast zou ik willen weten hoe
bedrijven die aardgas gebruiken voor allerlei processen gasvrij zouden kunnen functioneren. Want alleen de
particulier aardgas vrij te maken is een druppel op een gloeiende plaat.
Ik ben bang dat de gemeente een ondoordachte oplossing doordrukt die mij uiteindelijk veel geld gaat kosten en
eigenlijk niets oplevert. Van het gas af is een loze kreet die we in Nederland niet gaan halen.
Iedereen wordt verplicht heel veel geld te betalen wat er niet is bij veel mensen
Hoge omschakelkosten. Ik woon in een appartementencomplex met blokverwarming. Moet de het hele
leidingennetwerk inclusief radiatoren dan worden verwijderd of vervangen?
Hoe het technisch in zijn werk gaat. Gekkenwerk van milieufanaten.
Het zou heel verstorend kunnen zijn (bijvoorbeel als vloerverwarming ingebouwd nodig zou zijn).
Het wordt ons plaatselijk, gemeentelijk en landelijk door de strot geduwd zonder dat er enig beeld wordt gegeven
omtrent de mogelijke consequenties voor de bewoners ( zie de brief van 24 februari 2021 van de heer wethouder
duurzaamheid ). Ik woon alleen, ik kook op gas, dat kan ook electrisch, levert u mij een inductie kookplaat? Ik woon
in een V.v.E.- complex met centrale blokverwarming, levert u de warmtepompen om de hoogrendementsgasketels
te vervangen? Aangezien u daar allemaal niets over vermeldt verdenk ik u ervan dat u de forse rekening van dit
alles bij mij, de woningeigenaar,neerlegt. Ja, ik maak mij zorgen!
Het risico is groot dat er ingeboet gaat worden aan comfort. Mijn huis is van 1992, dus redelijk (maar niet
optimaal) geïsoleerd.
Na-isolatie is eigenlijk niet mogelijk, behalve glas vervangen.
Nu is het al lastig om het comfortabel te krijgen en als daar ook nog bv lage temperatuurverwarming bij komt gaat
dat alleen maar slechter worden.
Het lijkt alsof er vooralsnog onvoldoende alternatieven zijn die daadwerkelijk werkbaar zijn en aan alle
noodzakelijke criteria van comfort, zuinigheid, geluid/trilling etc voldoen. De gemeentelijke aanpakken elders
stemmen ook niet gerust dat het in de bestuurlijke/beleidsmatige implementatie soepel zal verlopen

het is onduidelijk hoeveel de transitie en vervolgens het gebruik van de alternatief gaat kosten.
Het is nu niet haalbaar en betaalbaar. vanuit bestaande bouw wordt dit een hele klus. Zeker balansventilatie wordt
onderschat, zonder wordt het heel moeilijk. Ik vind dat de ‘campagne’ vanuit verkeerd standpunt wordt
gelanceerd. Van het gas af is wellicht het einddoel maar het begint bij isoleren. Elektrisch koken is maar een detail.
Het is niet nodig. Omringende landen gaan juist over op gas - zie Frankrijk, Duitsland. NL heeft een goede
infrastructuur voor gas. Zonde van het geld en infrastructuur.
Het is een dom idee. Gas is een van de betere opties. Als we allemaal aan de electriciteit gaan dan krijg je wat
Texas had vorige week.
Een vriendin van mij woont in een modern gebouw met geothermie. Het is nooit lekker warm bij haar.
Het is duur, het wordt niet terugverdiend (zie berekening CPB), en er wordt niet gekeken naar goede alternatieven
voor aardgas bv waterstof.
Het is de grote onzin, het zal nooit het gewenste resultaat opleveren, we worden straat arm van die grappen.
Het is absolute onzin. Hobby van Groen links !! Zie mijn antwoord over Spanje, waar ik subsidie krijg om aan te
sluiten op gas !!!!!
Net als in Duitsland. Onze milieurakkers verpesten de lucht door biogascentrales.
Het geeft geen verbetering voor mij maar wel kosten
Het aardgasnet kan ook anders worden gebruikt en ik heb het idee/gevoel dat daar niet naar wordt gekeken.
Voorts is aardgas een vrij schone brandstof.
Helaas moet de gemeente het initiatief nemen en laat ik daar nou geen enkel vertrouwen in hebben. In tegendeel:
ik ben ervan overtuigd dat de Gemeente niet is opgewassen voor haar taak. Er werken immers louter amateurs die
ons belastinggeld verspillen en ondertussen externe deskundigen nog mee laten profiteren van de onkunde.
Heb ik net al toegelicht. Het klimaatbeleid is opgesteld onder klimaatpaus Nijpels die wat linkse actiegroepen had
uitgenodigd. Vanuit de techniek/industrie branche of opleidingen zoals TU Delft heeft er niemand mogen
meepraten. Hierdoor is er een zeer eenzijdig en foutief plan ontstaan. Waarom is de techniek/industriebranche
met TU Delft niet geconsulteerd?????? En nu moet opeens iedereen van het gas af . Waar zijn de oplossingen met
kernenergie, waterstof enz enz. Nederland is een postzegel op de wereldaart en denkt haantje de voorste te
moeten zijn. Als dit doorgevoerd gaat worden zal er veel armoede ontstaan. Berekeningen laten zien dat een huis
van het gas afhalen rond de € 40.000 kost en wie gaat dat betalen. U als armlastige gemeente???? Beter ten halve
gekeerd dan ten hele gedwaald en als we van het gas af zijn dan zijn we volledig ten hele gedwaald. STOP de
biomassa centrale in Diemen en bouw deze om naar een gascentrale met rookgas filters waardoor je CO2 en
andere uitstoot
Haalbaarheid: technisch en financieel.
Geen interesse om van aardgas af te gaan
geen idee over de kosten en de geleverde warmte
Geeft z'n enorme gedoe, stress en onrust, verbouwing etc
Gedoe! Weer verbouwingen in het huis!
Gas is een van de groenste oplossingen. In duitsland wordt gas juist gestimuleerd. Zeer vreemd dat nederland dan
van het gas af moet terwijl in europa voorlopig voldoende in te kopen is.
Gas is een schone energie bron en wat er voor in de plaats komt daarvan weet men nog niet wat de voor of
nadelen zijn
Gaat veel te veel kosten, geeft veel te veel irritatie en overlast, levert veel te weinig op.
Zolang Axel Boomgaarts (en GL) hier iets mee, doet, vertrouw ik de gemeente voor geen meter! Het gaat dan
alleen om geld.
Gaat veel te veel geld kosten; ik snap niet waarom we zo nodig van het gas af moeten, terwijl ze bv. in Duitsland
overgaan op gas!
Gaat met heel hoge kosten gepaard. Volgens experts gemiddeld 40.000,- per woning. Dit geld kun je dan lenen en
terugbetalen in bepaalde termijnen. Een warmtepomp kost zo'n 12.000,- euro en gaat gemiddeld 15 jaar mee net
zo lang als een cv ketel. Als je geluk hebt 20 jaar. Als je pech hebt 10 jaar.
Er zijn veel alternatieve ontwikkelingen die een beslissing op dit moment onverantwoord maken. Denk aan
vervanging aardgas door waterstof en de ontwikkeling van hoog efficiënte warmtepompen.

Er zijn geen duurzame alternativen voor Gronings aardgas, behalve geïmporteerd aardgas of kernenergie.
Biomassa, palletkachels en andere vormen van houtstook zijn slecht voor de gezondheid en het rendement is veel
lager dan aardgas en de CO2 uitstoot is veel hoger. Vooral de houtkap t.b.v. palletkachels en biomassa centrales is
zorgelijk.
Er zijn betere oplossingen en vind dat we een keuze moeten hebben. De infrastructuur is de beste van de wereld.
Er wordt nergens een argument gepresenteerd waarom dit een goed idee zou zijn. De indruk wordt gewekt dat dit
schoner of "duurzamer" zou zijn, maar met de huidige technologie is dit gewoon niet waar. Misschien vindt men in
de komende 30 jaar efficientere methodes omenergie schoon op te wekken of op te slaan, maar voorlopig is dit
een optimistische hoop. Zolang de energiecentrales steenkool en afval verbranden is aardgas schoner dan
electrisch verwarmen/koken.
Bovendien vind ikhet buitengewoon storend dat dit plan als een fait accomplis wordt gepresenteerd waar de
burger alleen nog maar inspraak heeft in *hoe* het plan wordt uitgevoerd.
Overtuig me eerst *dat* het moet worden uitgevoerd.
Er lijkt nogal wat verbouwing nodig te zijn.
Er komt veel bij kijken waardoor het meteen een grote verbouwing is. Vloerverwarming, ruimte installatie, tuin
overhoop, afstemming netbeheerders. We hebben net hele huis verbouwd en omdat nog onduidelijk was wat te
plannen waren gekozen voor een nieuwe cv ketel.
Er is genoeg aardgas in Nederland. Is zie geen reden om van het aardgas af te gaan.
Er is al aangetoond, dat het onbetaalbaar is.
Enorme impact voor een relatief gering effect. Volledig elektriciteitsnet in huis moet veranderen, relatief nieuwe
en zuinige CV ketel kan naar de schroot, vloerverwarming is hier niet haalbaar i.v.m. parkeergarage gemeente
onder het huis, goed culinair fornuis kan naar de stort. En hoeveel gas gebruik je nou om te koken? Gemeente is
onbetrouwbaar, geven geen inzicht in de echte consequenties en bagatelliseren die om de weerstand weg te
nemen. Algemene oplossingen uit de blije verhalen werken niet omdat elk huis toch weer net anders is.
Uiteindelijk blijft de eigenaar met de ellende achter en heeft de gemeente "de klus geklaard".
Electra is ook niet alles .
de woningstichting zal wel beslissen, maar eigenlijk moeten de huurders een (mede)bepalende stem hebben.
De problemen worden onderschat. De autoriteiten zijn veel te optimistisch over de planning en de kosten. Het zal
veel langer duren dan nu gedacht om van aardgas af te gaan.
De plotselinge omslag naar gasvrij komt mij zenuwachtig over en de kosten zijn enorm. Serieuze algemene
alternatieven voor gasvrij zijn er niet voor de burger met een modaal inkomen; de investering wordt niet snel
terugverdiend.
De overheid heeft voor ons bepaald dat dit moet. Dan moet de overheid de rekening betalen.
De mogelijkheden om volledig duurzame warmte/koude en elektriciteit te realiseren zijn zeer beperkt. De
elektriciteitsnetten zijn daar niet op uitgelegd en daarin wordt door netbeheerders niet tijdig in geïnvesteerd.
Uiteindelijk heb ik geen keuze als het gasdistributienet wordt opgegraven. De kosten voor gas en met name de EB
en ODE worden beleidsmatig steeds verder verhoogd, zodat het gasverbruik zo duur wordt dat elk alternatief
gekunseld kostenneutraal wordt.
De kosten. De gemeente Ouder-Amstel heeft er een handje van om als eerste te willen van gaslos. En de rekening
bij de burger neer te leggen. Laat eerst de centrale overheid met goede plannen komen.
De kosten.
De kosten!
De kosten en de gevolgen voor de luchtkwaliteit.
De kosten
De keus is aardgas tegenover elektriciteit. Storend geluid windmolens en warmtepompen. Lelijke kasten aan de
gevels. Zie Aziatische landen. Centrales die elektriciteit halen uit biomassa zie Centrale Diemen.
Hoge kosten, zie Purmerend
De impact naar elektrisch verwarmen en koken is veel te groot. Gaat bij mij meer dan €50.000 kosten. Kan dus
nooit terug verdiend worden.
De huidige oplossingen zijn niet een een op een vervanger van aardgas en ook de kosten zijn echt belachelijk hoog!!

De huidige alternatieven voldoen niet voor mijn situatie. Ik ben dus tegen aardgasvrij.
DE gemeente doet maar wat, heeft er geen verstand van, zijn allemaal politici, en doen maar wat
De enorme kosten die gemaakt moeten worden baren mij zorgen. Ook het moeten vervangen van fornuis en
pannen is kostbaar. Alternatieve bronnen kosten vaak extra stroom. Kan die wel voldoende duurzaam worden
opgewekt?
De alternatieven zoals warmtepompen en watercentrales die voorbijkomen zijn nog lang niet probleemloos of veel
duurder. Dit maakt dat het lijkt alsof we technisch nog geen goed alternatief hebben. Dit maakt het dus niet
aantrekkelijk om over te gaan naar een aardgasvrijhuis
de alternatieve voorziening moet even betrouwbaar, comfortabel en duur zijn als gas (NMDA). dat is moeilijk te
vinden.
De (hoge) kosten en de verplichting hieraan mee te doen is een zorg.
Dat huis niet geschikt is, ik op kosten gejaagd wordt met een alternatief wat slecht is
Dat er bij koude temperaturen wel capaciteit voldoende is om er lekker warm bij te zitten.
Bezorgd over de kosten.
Betrouwbaarheid, voldoende wartmte en kosten
Ben tegen van het aardgas afgaan.
ben bang voor kinderziektes
Belachelijk initiatief, niet nodig, alternatieven zijn duur en niet uitgekristallieseerd, onnodig de burger op kosten
jagen
bang voor enorme lastenverzwaring terwijl ik twijfel heb over de echte milieuwinst.
Alternatieven zijn nog niet goed door ontwikkeld en erg kostbaar. Dit heeft nog meer tijd en innovatie nodig.
Alternatieven voor aardgasvrij wonen vragen meestal om een aangepast electriciteitsnetwerk met meer capaciteit
en/of teruggave van electriciteit. Op dit moment is het netwerk hier nog niet voor ingericht. Als bewoner van een
huurappartement kan je niet beslissen over de vervanger van aardgas maar wordt het je opgedrongen.
Alternatieven vallen over het algemeen duurder uit dan het gebruik van aardgas.
Als in een aantal europese landen aardgas juist gestimuleerd wordt en in Duitsland er zelfs subsidie wordt gegeven,
dan blijkt het waarschijnlijk en verkeerde richting te zijn om van het aardgas af te gaan. Bovendien is er voldoende
te koop in Noorwegen , Engeland en Rusland.
Absolute kul, kostbare, onhaalbare kul van een stel gekken !!
Zoals gezegd, stop eerst een die houtkachels en stop in heel NL eens direct met verbranden van het huisvuil van de
halve wereld, hoe durven jullie over ons gas te praten terwijl je politiek toestaat dat de poepluiers van Italie en
Ierland etc. etc. hier naar toe komen, transport vervuiling en hier worden verbrand met de ellende van anderen in
de lucht?? Zijn jullie wel echt een beetje lekker?? Ga eerst je echte werk eens doen!
Aardgasvrij is een hele domme en door ondeskundige politici ingegeven route die we als blinden zouden moeten
volgen, terwijl deskundigen juist zeggen dat we voorlopig juist niet van aardgas af moeten stappen! De
alternatieven zijn duur, zo niet onbetaalbaar en leveren geen CO2 reductie op!!!
aardgas wordt in het buitenland gezien als belangrijk in het kader van het bevorderen van duurzaamheid.
Wat maakt de nederlandse inspanning de moeite waard?
Aardgas vrij wonen is een doekje voor het bloeden. Het netto resultaat aan besparing van C)2 uitstoot is marginaal,
discutabel, erger nog, onbekend, niet berekend dan wel er is niet verdisconteerd de CO2 uitstoot door het
installeren. Aardgasvrij wonen propageren is mensen zand in de ogen strooien. Men denkt goed voor het milieu
bezig te zijn maar niets is minder waar.
1. De kosten (schade door installatie aan huis en interieur, tijdelijke verhuizing etc.) zullen zeer hoog zijn en kunnen
beter aangewend worden voor andere mogelijkheden om CO2 uitstoot te beperken.
2 WKO met vloerverwarming is in de meeste huizen technisch niet mogelijk en zal leiden tot een geringere hoogte
van plafond en deuren.
3 de installatie, het produceren van de benodigde materialen, het afvoeren en vernietigen van de oude materialen,
het herstellen van de schade aan huis en inrichting zal leiden tot een enorme CO2 uitstoot die hoger is dan de
lagere uitstoot de eerste tien jaar door verwarming met WKO.

Aardgas vrij wonen geeft altijd extra kosten en bij bv warmtepompen een enorm lawaai. Aangezien ik dit huis deel
met mijn moeder en hier niet mag blijven wonen als zij overlijdt, vind ik elke investering zonde.
Aardgas moet beschikbaar blijven als brandstof.
Aardgas is relatief schoon. Vrijheid is hier een groot goed, dat tegenwoordig toch al steeds vaker met voeten
getreden wordt. Stop met windmolen- en zonnepaneelgekte en investeer in moderne kernreactoren.
Aardgas is een bijzonder schone manier van energie. Er zijn maar weinig meer duurzame varianten.
Warmtepompen hebben niet de capaciteit die je nodig hebt als het echt koud wordt. Je bent bijna altijd
aangewezen op de installatie van een boliler voor warm water. De hybride oplossing is misschien aanvaardbaar en
werkbaar, maar ik heb een duidelijke voorkeur voor gas. Mijn huis ligt vol zonnepanelen, ik rijdt al sinds 2012
elektrisch, ik heb een behoorlijk aantal windselen om de stroom van mijn auto te compenseren dus ik ben al lang
bezig met duurzaamheid. Gasloos is een domme ambitie als doel op zich
Aarde wordt onleefbaar door de mens door bijv. overmatige consumptie en bevolkingsgroei. Gasloos is van belang
maar woningcorporatie doet vooralsnog niets.
Aan een nieuwe cv ketel toe, wat moet ik doen.
83 jaar oud. Hoop het niet meer te hoeven meemaken.
1. Ik ben er van overtuigd dat de kosten vele malen hoger zullen uitpakken dan de huidige inschattingen.
2. Het track record van de overheid wat betreft leiden van veranderingsprocessen is niet goed. De simpelste IT
projecten lopen meestal uit op een fiasco.
3. De winnaars van deze transitie zijn ongetwijfeld de adviesbureaus zij. die miljoenen zullen verdienen aan
“adviseren” over de energietransitie
C02 - Welke initiatieven op het gebied van energie, warmte, isolatie of aardgasvrij zijn er in uw buurt of wijk?

zonnepanelen, warmtepomp
Zonnepanelen, isolatie, houtkachels.
zonnepanelen vanuit de gemeente
Zonnepanelen inkopen via gemeente, buren die elkaar aanmoedigen, isolatie informatie delen in de wijk
Zonnepanelen
Zonnepanelen
zonnepanelen
Zonnepanelen
Wij zijn al enige tijd vanuit de vve bezig te onderzoeken hoe we zo klimaat neutraal mogelijk de huizen kunnen
aanpassen. Echter de woningen lenen zich er niet voor
We hebben een projectgroep in de straat opgericht om niet van het gas af te gaan
Warmtepompen
Warmte
Vrijblijvend advies vanuit de gemeente
Volgens ons zijn er alleen individuele initiatieven, vooral plaatsing van zonnepanelen en/of een warmtepomp hier
en daar.
Verschillende huizen zijn geïsoleerd en hebben zonnepanelen.
Veel zonnepanelen en woning isolatie.
veel zonnepanelen , al of niet gecombineerd met warmtepomp, tot geheel gasvrij.
Veel particuliere eigenaren van huizen bij ons in de staat en wijk hebben al eigen initiatieven genomen voor ZP
en/of warmtepomp, idem voor isolatie e.d.. Ik vind het belangrijk dat de gemeente bij die situatie aansluit. Dat
vraagt om maatwerk naar de toekomst en niet om een generiek systeem opleggen voor een hele straat of wijk.
Vanuit gemeente middels zgn. Energieloket
vanuit de gemeente over isolatie woningen en zonnenpanelen
Ideeen om met de nieuwbouw aan de rijksstraatweg te denken aan aardwarmte of warmte opslag voor de hele
buurt.

van uit gemeente is er een bijenkomst betreffende isolatie geweest ,
Maar dit had betrekking op rel oude slecht geïsoleerde huizen terwijl mijn huis al heel aardig geisoleerd is
Subsidie
Collectieve inkoop
Solar
Regelmatig zonnepanelen-acties enz.
Ouder-Amstel energie voor heel OUderkerk. Verder voor zover ik weet niet.
Onze V.v.E. heeft op eigen initiatief het gehele complex (exclusief de winkels ) verduurzaamd.
laatst vanuit de gemeente een online bijeenkomst inclusief adviezen
verder wordt er onderling tussen bewoners wel eens over gepraat
Isoleren, individueel zonnepanelen
Isoleren woning/ zonnepanelen vanuit gemeente met korting
Isolatie-collectief, energiecollectief (opwekken van duurzame energie)
isolatie
Isolatie
Individuele bewoners hebben zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen.
Ik heb zelf initiatief genomen omtrent kruipruimte isolatie met diverse buren, waar ik op kleine marge resultaat
heb mogen boeken.
gezamenlijke inkoop zonnepalen
Gezamenlijk zonnepanelen installeren
Er wordt flink geïnvesteerd in het isoleren van woningen en het aanbrengen van zonnepanelen en zonneboilers
DIV huizen hebben al geïsoleerd en sommige al zonnepanelen
Discussie, aanbrengen isolatie
De VvE is op onderzoek naar mogelijkheden.
Dat weet de gemeente zelf wel via energieloket
Dat we de gasaansluiting koesteren, dus niet van het gas af willen
Collectief zonnepanelen plaatsen
Bijna hele straat heeft nu zonnepanelen. Er wordt nagedacht over warmtepompen
Betere isolatie en ventilatie van de appartementblokken van Eigen Haard
Aanleg zonnepanelen. Huisisolatie.
Maar de initiatieven zijn individueel, niet voor een hele straat of wijk.
C04 - Bij welk€ buurtiniatief/buurtinitiatieven bent u actief?

Zonnepanelen.
Zonnepanelen aanbesteding
Wij zijn afhankelijk van het onderzoek van onze VvE.
VVE
Via de gemeente
Schildersbuurt
Ouder-Amstel Energie. Net aangesloten :-)
Lidl van de coöperatie Windvogel.
Ik benodigde geworden van de duurzame energie operatie en heb deelgenomen aan het isolatiecollectief
gezamenlijke inkoop zonnepanelen
Flats zijn aangesloten op een warmtenet. Top flat werdt lekker warm 😔nog nooit met 2dekbedden moet een
slapen
energiecoöperatie Ouder-Amstel Energie

C06 - Wat wilt u ons nog meegeven bij het opstellen van de toekomstgerichte visie op aardgasvrij koken en stoken?

Zorgvuldig afwegen van de particuliere belangen.

Zorg voor een Windmolen voor de burgers. De gemeente en alle burgers worden eigenaar van de windmolen en
kunnen op deze manier op een kosten neutrale manier overstappen op elektronisch verwarmen. Anders wordt het
veel te duur en zullen veel burgers het niet meer kunnen opbrengen.
Er mogen dus geen bedrijven in participeren.
Zorg voor een realistische planning en inzichtelijke, goede alternatieven, een landelijke tegemoetkoming in de
kosten en vooral dat de politiek met een masterplan hierover komt dat loopt tot 2050 e.v. inclusief
tegemoetkoming in de kosten. Consistent beleid en niet onderhevig aan de 4-jaarlijkse grillen van de lokale en
nationale politiek. Wees helder, duidelijk en eerlijk.
Zorg ervoor dat het alternatief echt schoner is dan de huidige situatie. Aardgas is een schoon brandende, efficiente
brandstof. We moeten er op termijn vanaf, maar dan wel met een echt beter alternatief. Voor het draagvlak zou
het wellicht ook heel goed zijn als de nieuw oplossing gecombineerd kan worden met koelen in de zomer (gezien
de extreem warme periodes die we gehad hebben de laatste jaren in de zomer).
Zorg ervoor dat de overgang kan gebeuren tegen aanvaardbare kosten.
Niet dat je je huis moet laten isoleren voor ca. € 30.000,- en daarbovenop bijvoorbeeld een warmtepomp moet
installeren voor ca. € 12.000,-. Kortom zo'n € 40.000,- à € 45.000,-. Dit vindt ik beslist niet aanvaardbaar.
Zorg dat iedereen mee kan doen en laat niet de rijkeren zoals zo vaak het meeste profiteren! Die hebben de
meeste milieudruk en krijgen de meeste subsidies.
Zorg dat dit financieel haalbaar is zonder hiervoor geld te moeten lenen.
Zoals ik al bij een eerder vraag aangaf ben ik benieuwd wat de omschakelkosten zijn voor al wat oudere gebouwen,
in mijn geval meer specifiek een appartementencomplex met blokverwarming.
Zoals hiervoor al gezegd: kijk naar innovatieve vormen van energievoorziening. Ook daarom: kijk over de
gemeentegrenzen; werk samen; oplossingen voor 'gasloos' zijn eerder een landelijke of regionale aangelegenheid.
Bied als gemeente steun in de vorm van onafhankelijk advies, en tegemoetkoming in de kosten. Wees creatief (zie
bijv de mogelijke 'baatbelasting' in Amstelveen). Leer van andere gemeentes.
Mijn vraag: hoe verhoudt dit alles zich tot de 'wijkgerichte aanpak'?
Zoals al bij eerdere vragen aangegeven. Het is in mijn ogen geld en materiaal verspilling om bestaande huizen aan
te pakken. Dit is niet de manier om beter om te gaan met het milieu.
Zo min mogelijk verbouwingen in mijn huis!
Zie voorgaande opmerkingen.
Zie hiervoor, gewoon niet van het gas af, omdat dit geen klimaat voordeel oplevert en klauwen met geld kost dat
veel beter besteed kan worden.
Zie gasloos niet als doel op zich. Met een hybride situatie met een warmtepomp kun je al 60-70% besparen. In mijn
kantoor in Diemen ben ik gasloos, maar daar kan ik volstaan met een keukenboiler. Gasloos in woningen is niet
comfortabel en schiet het doel voorbij
Zie eerdere opmerkingen. Niet bewoners zo maar iets opdringen. Ben eerlijk gezegd geschrokken van verhalen
over hoge kosten, hoge energierekening, haperend comfort (veel storingen), te weinig concurrentie, 20 jaar lopend
contract voor energie aanbieder die bij aanvang met project meedoet en vervolgens al die tijd te hoge kosten, geen
aanvullende investeringen, slechte service en niet over kunnen stappen. Voorbeeld waar deze wijk nu al tegen
aanloopt: teruglevering van elektra te veel op 1 leiding , waardoor de aanvoer van de elektriciteit in de wijk uit
evenwicht is (fase 3 aanvoer varieert te veel). Geen regie vanuit overheid. Volgens Liander gevaarlijke situatie.
Graag voldoende tijd ervoor uittrekken, liever wat trager en goed dan te snel met brokken.
Zie boven.

Zelf heb ik de achtergrond om te begrijpen waarom we dit doen en heb ik kennis van het systeem en begrip ik de
systeemkeuzes die hiervoor moeten worden gemaakt. Waar ik me wel zorgen om maak is dat ik merk in mijn
omgeving dat de kennis zeer laag is (opleiding is hierin niet onderscheidend) en de urgentie van deze verandering
onvoldoende wordt gevoeld. Draagvlak gaat essentieel zijn in dit proces. Vanaf hier ga ik even een aantal open
deuren in trappen. De voorbereiding is essentieel en goed inzicht hebben waar de buurtbewoners zitten op een
schaal van meedoen tot weerstand is zeer belangrijk. Goede communicatie en bereikbaarheid gaat veel opleveren,
voornamelijk tijdswinst op de langere termijn. Het project aardgas vrij gaat een gigantisch impact hebben op
iedereen voornamelijk omdat er bijna in ieder huis iets fysieks gaat veranderen. Hoewel deze transitie een
technische omslag is, gaat waarschijnlijk de grootste succesfactor op het sociale deel liggen. Zegt een techneut ;)
Succes!
Wordt wakker overheid!!!!!!!!!! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Die 1000 miljard die inmiddels
genoemd wordt gaat over de rug van de inwoners in Nederland. Ga terug naar de tekentafel en kom met betere
oplossingen. Wat willen we: 12000 windmolens of drie kerncentrales. Wat willen we: een zwaar vervuilende
Biomassa centrale van Vattenfall in Diemen of en relatief schone gascentrale. Wat willen we: Op de eerste rij zitten
in Europa als beste domme jongetje van de klas of realistisch economisch overschakelen met waterstof en
kernenergie. Wat willen we: een zwaar vervuilende accuberg en de rijken spekken met subsidies (lees Tesla's)
ofwat............ DUS LEES GEEN GASVRIJE SAMENLEVING WORD WAKKER WORD WAKKER
Wil helemaal niet van gas af, is ook onzin, aardgas is voorlopig nog goed, op termijn ander gas door die pijpen en
mogelijk dat er dan rond 2050 wat anders is, het is echt grote onzin om van het gas af te gaan.
wil best zonder aardgas koken, maar verwarmen zal met aardgas uit Rusland blijven
Wij willen aardgas als energiebron zolang mogelijk behouden tenzij er een goed en betaalbaar alternatief is.
wij koken al jaren elektrisch. Verbruiken verhoudingsgewijs "weinig" gas.
Wij koken al electric en willen ons huis blijven verwarmen met aardgas!!!
wij koken al aardgas vrij.
Wij - de V.v.E.-woningeigenaren -hebben net het eerste volle kalenderjaar na de verduurzaming in 2019 achter de
rug. Het ziet er naar uit dat wij de geprojecteerde verlaging van het gasverbruik voor de blokverwarming ( ca.
45.000 m3 aardgas/jaar ) van 50% op geen stukken na zullen behalen. Moraal: maak gebruik van de best mogelijke,
vakbekwame en onafhankelijke adviseurs.
Wees zo concreet mogelijk
Wees realistisch
Behoud het gasnetwerk voor toekomstige oplossingen
Houdt aandacht voor de kosten voor de bewoners.
De maandlasten mogen hierdoor niet omhoog gaan. De oplossing moet zich terugverdienen of worden
gesubsidieerd
Wees kritisch wat betreft de noodzaak.
Wees eerlijk en compenseer de mensen. Leg de investeringen niet als een verplichting bij de inwoners neer.
we zullen wel moeten. 1, milieu en 2, de bel raakt toch een keer op.

We zitten direct naast een industrieterrein met diverse datacenters: bekijk of hun restwarmte kan worden gebruikt.
Ik begrijp dat een deel van de investering van onszelf moet komen, maar de benodigde knowhow, uitvoering en de
andere helft van de kosten moet van gemeente of rijk komen. Dit doe je niet even zelf. Ik verwacht dan wel een
persoonlijke aanpak, aangezien er van ons huis maar 3 zijn en de aanpak écht doorgerekend moet passen.
Kortom: wil best, maar stel hoge eisen.

We moeten in Nederland van het aardgas af vanwege de situatie in Groningen en de mogelijke afhankelijkheid van
Rusland, niet vanwege het milieu. Verbranden van aardgas in de CV-ketel in de woning is een zeer efficiënte
manier van verwarmen met weinig uitstoot ten gevolge. Het is niet voor niets dat er juist op wordt ingezet in
omringende landen vanwege de vrij lage CO2 uitstoot. Een vervangende warmtevoorziening moet dus een
verbetering op CO2 uitstoot en andere uitstoot zoals roet te weeg brengen. Het is vreemd dat een kleine
gemeente, of zelfs een grote gemeente, zelf naar een betere oplossing moet gaan zoeken. Dit kan nooit leiden tot
lagere kosten dan die er nu zijn. Bovendien kan worden verwacht dat er de komende decennia nog andere
technieken naar voren zullen komen. Even afwachten en dan de juiste keuze maken is beter dan maar wat doen
om maar wat te doen.
Waterstof lijkt mij een eerste stap. Sedert de Hindenburg is daar veel beter over nagedacht.
Wat zijn mogelijkheden voor gebruik van aardwarmte en warmteopslag per buurt/wijk.
Wat ik nu vaak zie is dat er veel energiebesparende voorzieningen worden aangelegd om voor werkgelegenheid te
zorgen en niet voor de duurzaamheid van de woningen. Dat vind ik jammer want volgens mij schiet het dan z'n
doel voorbij.
Waarom de bewoners op kosten jagen als er genoeg gas is ?
Vooral praktisch te blijven bij het opstellen van uw visie. Veel te vaak gaat een visie hoog over de hoofden van de
inwoners heen.
Vooral goed uitleggen wat de alternatieven betekenen. Er wordt bijv. genoemd verwarming via vloer of wand. Wat
betekent dat in de praktijk voor bewoners? Complete verbouwing? Slopen van liggende vloeren? En de daarbij
verband houdende kosten.
Voor sommige typen , oude, woningen zijn er geen alternatieven. Heb zelf de openbare school in Ouderkerk op
aardwarmte aangesloten. Woningen daarna heeft gemeente gewoon op gas aangesloten. Lekker duurzaam bezig
gemeente. Als advies zou ik de gemeente willen meegeven, ga eerst eens praten met bewoners van niet gas
verwarmde huizen, en ga met die gegevens verder.
Vergeet niet naar de optie naar het toepassen van waterstof te kijken als vervanging van aardgas.
Tenslotte hebben we al een hele infrastructur liggen voor het transport van gas en we kunnen een normale cv
blijven gebruiken
vergeet niet de milieukosten mee te nemen van apparatuur dat nog niet is afgeschreven.
Stijgend elektra gebruik moet betaalbaar blijven bij hogere (piek) belastingen in de toekomst.
vaak is vloer- of wandverwarming een goede optie bij het gasloos verwarmen. vaak kan het al eerder meegenomen
worden bij renovaties van bijv. de vloer. communiceer dat ook op voorhand, wat kan je al doen (ver) voor het gas
echt afgekoppeld wordt.
Denk vaker in woningtypen (die over heel Nederland verspreid staan) en niet direct in wijken of buurten. Zoek de
samenwerking buiten de gemeentegrenzen.
Veel mensen die ik spreek (en ook ik) maken zich zorgen over de grote investeringen die moeten worden gedaan.
Contact met de overheid is lastig. Als je plan klaar is, is het subsidiepotje weer leeg. Niet iedereen kan 10.000 15.000 euro bijdragen. Ook al verdien je dat geld weer terug na 10-15 jaar.
van het grootste belang, dat toepassing van kernenergie in aanmerking komt.
Van het aardgas afkomen is een operatie van dermate omvang dat de overheid het best gepositioneerd is om dit te
faciliteren mogelijk te maken (bijvoorbeeld door gasnetwerken om te bouwen naar waterstof netwerken).
Individuele oplossingen lijken niet efficient.
Van aardgas afgaan is grote onzin en kost een vermogen.
Uit een webinar (gemeente samen met energieloket) heb ik begrepen dat plan Benning ''te nieuw/jong" is voor
rigoureuze aanpassingen zoals warmte pompen samen met vloerverwarming en +++ glas.
Omdat mijn CV-ketel relatief nieuw is vind ik de overstap naar zonnenenergie nu te duur.
Tot op heden wijzen meerdere onderzoeken nar de onredelijkheid van dit initiatief. Graag de optie meenemen om
niet van het aardgas af te gaan.
This is not going to be easy. Good luck.
Succes met de visie en met de uitwerking er van!
Succes

Stop met luchtfietserij. Stort u op woningbouw, van mijn part aardgasvrij.
Stop met deze opgelegde idiote zogenaamde goed voor het klimaat maatregelen
Stop met de onzin van "van het gas af" en investeer in isolatie. Elektrificatie van de warmtevraag zal duurder
uitvallen en is niet direct milieubewuster. Het enige effect is dat de burger duurder uit is en dat draagvlak voor de
energietransitie nog verder afbrokkelt.
Stop deze waanzin en investeer in isolatie van bestaande woningen, dmv advies en/of subsidie!
Kijk naar de ons omringende landen en trek hier lering uit...waarom wel subsidie op aardgas-cv ketels in Duitsland
en hier straks met absurde kosten worden opgezadeld? We hebben sinds de jaren 50 een infrastructuur waar de
hele wereld jaloers op is en dit ledingennetwerk is straks eenvoudig te gebruiken voor groen gas of waterstof.
Sluit u aan bij buurgemeenten, het liefst bij Amsterdam, waar wel voldoende draagkracht is voor expertise en
onderhandelingskracht. Probeer het niet zelf te doen, want het is zonde van uw energie en ons belastinggeld.
Schets duidelijke tijdslijnen. Dus 2050 is het doel en dan terugrekenen om de juiste stappen tijdig te zetten.
En er moet veel meer gekeken worden naar koude dan nu gebeurd. Als alles dicht geïsoleerd is, dan ontstaat
warmte-accumulatie in de huizen die vervolgens gekoeld moeten worden.
De Ouderkerkerplas is voor Ouderkerk cruciaal in een centrale warmte en koude voorziening. Dit wordt tot nu toe
om onduidelijke redenen nauwelijks meegenomen.
Richt je eerst op nieuw te bouwen woningen en op huurwoningen. Laat huiseigenaren zelf bepalen. Zij betalen het
tenslotte ook zelf. Het is onacceptabel om huiseigenaren op nog meer kosten te jagen voor iets wat ze niet willen.
Het is duur, maakt lawaai, kost ruimte en zou ervoor zorgen dat eerder gedane investeringen teniet worden
gedaan. Dit is onaccetabel.
Prima! Ik ben helemaal voor om de overstap te maken.
Een opmerking; Waarom worden nog steeds landelijk nieuwbouw woningen gebouwd die een gas aansluiting
hebben, zowel voor CV als koken?
Jaren lang zijn er miljarden verdiend aan de verkoop van Nederlands aardgas. De staat moet zeker 90% bijdrage
aan het aardgas vrij maken en huis isolatie.
Praktische, betaalbare oplossing.
Aard warmte door boren diepe bron?
Pin jullie niet vast op 2030 en neem de tijd. Wees niet het snelste jongetje van de klas. Maak eerst eens een
kostenplaatje per huis, wijk. Drijf niet je zin door ten koste van de bewoners, zoals met bijbal, betaald restafval. Zo
strijk je de bewoners tegen de haren in. Gemeente is er voor de burger en niet andersom.
Pas van het gas afgaan als ieder huis een goed alternatief heeft. Op dit moment zijn er in ouderkerk heel veel
woningen waarbij een wat warmte betreft alternatief niet is te realiseren (je moet het wel aangenaam warm
kunnen krijgen zonder hogere maandlasten).
Pas er op dat je mensen niet dwingt of voor het blok zet, neem de tijd voor zulke ingrijpende plannen
Ouder-Amstel subsidieert het aardgasvrij koken en stoken
Oplossingen die gebruik maken van bestaande infrastructuur. Bijvoorbeeld waterstof door bestaand
aardgasnetwerl. Zonnepanelen op bestaande daken. Zuinig zijn op groen en ruimte.
Totaalverhaal met andere duurzame maatregelen als waterbergend vermogen en inzetten op energieneutrale wijk.
Op dit moment is de aannemersmarkt extreem krap. Als wij er nu bijvoorbeeld voor zouden kiezen om over te
stappen op een warmtepomp die veel ruimte in neemt hoort daar ook de 'verbouwing' bij om die ruimte mogelijk
te maken. De markt daarvoor nu zo krap dat dat alleen al een enorme drempel is omdat je geen goede klusmensen
kan vinden, los van de kosten.
Op dit moment is (voor zover ik weet) voor de bewoners van een koopwoning een individuele warmtepomp de
enige oplossing om te verwarmen zonder gas. Maar ideaal is het niet (geluidsoverlast, nog niet uitontwikkelde
techniek, versnippering). Een collectieve aanpak op buurtniveau (gezamenlijke warmtepomp? Aanleg warmtenet?)
lijkt in theorie beter. Maar hoe dat in onze buurt zou kunnen werken weet ik niet. Mooi als de gemeente daar een
perspectief voor ontwikkelt.
Ook advies geven aan VvE's in uw gemeente.
onzinnig
Ontwikkel energie uit waterstof

Ons huis is van 1993 dus al voldoende geïsoleerd
Onmiddellijk stoppen met dit totaal onzinnige idee, wat goudgeld gaat kosten, maar nooit zal werken, dom, dom
,dom!!
Onderzoek naar andere gas-alternatieven. Het is van de zotte dat Duitsland overgang naar aardgas propageert en
dat wij er als buurland van af moeten. Doe samen wat!
Ondersteun & benadruk een internationale / Europese aanpak!
Om aantrekkelijk te zijn moet een aardgasloze oplossing, op z'n minst, vergelijkbaar zijn met de huidige situatie.
Het mag dus niet duurder zijn, minder warmte geven, meer geluid of trillingen veroorzaken of meer ruimte
innemen. Simpelweg omdat het anders geen gelijkwaardig alternatief is.
Als het daar niet aan voldoet is een aardgasvrije oplossing een kostbare stap achteruit, waar ik als burger niet
vrijwillig aan meewerk. Het omgekeerde is ook waar. Als er een gelijkwaardig (of beter!) alternatief is, zijn wij zeker
aan boord!
Mijn advies is dan ook om eerst naar de techniek te kijken en dan plannen te maken (niet andersom, zoals nu
gebeurt). Succes!
Om aan te geven dat hrt beslist noodzakelijk is en dat overtuigend wordt medegedeeld. De gemeente laat daar nog
wel eens steken vallen.
Of nieuwe systemen voldoende capaciteit zullen hebben om oudere huizen voldoende te verwarmen is sterk de
vraag. Bovendien is de betrouwbaarheid van deze system vooralsnog veel te onbetrouwbaar ( is mijn directe
ervaring met een nieuwe wijk in Hoofddorp)
Nogmaals: ga over op waterstofgas
Nogmaals, in Spanje krijg ik subsidie om aan het gas te gaan net als in Duitsland!!!!! Hetn hele plan is een linkse
Groenlinks en D66 hobby en vervolgens verpesten ze de lucht met biogascentrales. Kortom niet doen !!!!!!!! Gas is
de schoonste verwarmingsbron.
Zoek maar een andere hobby.
Niets.
Niets
Niet van het gas stomste wat je kunt doen
Niet van het gas afgaan.
Niet van het gas af !
Niet doen. gebruik je gezonden verstand.
Niet doen!!!!!!
Neem vooral mee hoeveel het de burgers gaat kosten!
Nadenken over gezamenlijk wko’s realiseren met je buren. Denk dat er in 3 buren een nieuwe cv ketel hebben
geplaatst afgelopen twee jaar. Was Miss interessant geweest dan meteen een wko te plaatsen waar drie
huishoudens mee voorzien kunnen hadden kunnen worden. Nu te laat want nu zijn er 3 ketels geplaatst.
moet ruimte bieden voor alle alternatieve vormen en niet alleen commercieel wenselijke en niet uitgaan van netto
hogere lasten
Modegril
Misschien loop ik te snel vooruit, maar de beste oplossing is een warmtenet, aangevuld met isolatie en
zonnepanelen.
Dat warmtenet moet dan natuurlijk niet gevoed worden door een centrale op biomassa, maar dat lijkt me duidelijk.
Minder aardgasverbruik vind ik helemaal niet erg maar GEEN alternatieve energiebron in huis vind ik niet
acceptabel. Ik ben dus niet tegen inductiekoken, een warmtepomp en al helemaal niet tegen vloerverwarming.
Geef ieder woonhuis een vrij quotum m3 gas. Het is toch ook een vreselijke verspilling om de gasinfrastructuur niet
meer te gebruiken.
Mijn voorkeur gaar voorshands uit naar een combinatie van warmtepomp en elektrisch
Mijn mening is dat het probleem te ingewikkeld en te kostbaar is om het aan individuele burgers over te laten. De
gemeente moet een leidende rol hierin spelen.

Maatwerk is van groot belang. Ik heb jaren aanbiedingen voor ZP (ook via de gemeente) in de bus gehad. Zodra
duidelijk was dat ons dak geen gunstige zonligging heeft, haakte iedereen af. Lekker makkelijk. Via Thuisbaas.nl heb
ik een plan op maat laten maken en uitvoeren in 2020. Werkt adequaat en afdoende.
Maak gebruik van gemotiveerde burgers om iedereen mee te krijgen.
Maak je boodschap duidelijk en neem je burgers serieus zonder in al te veel technische details te verzanden.
Gebruik geen wollige, onzinnige taal, zoals toekomstgerichte visie. Bedoel je hiermee een tegenstelling aan te
geven van verledengerichte visie?
Luister naar de zorgen van burgeres en zorg voor goed voorlichting.
loslaten! Zeker wat betreft stoken zolang er geen goed alternatief is. Ervaring afgelopen winter heeft geleerd dat
warmtepompen e/o stadsverwarming niet voldoen. Daarnaast zijn onze woningen ( gebouwd voor de 2e
wereldoorlog) niet optimaal te isoleren
Loop niet te hard van stapel.
Liever 2050 dan 2030
Laten we beginnen!
Laat het bij het gas, spaart een hoop geld en gedoe voor de mensen. en waarschijnlijk ook voor de gemeente en
het rijk. I.v.m. onvermijdelijke leniningen die de mensen zullen moeten aangaan.
Laat de mensen vrij in hun keuze of ze van het gas af willen of niet.
Kosten nu en op lange termijn mogen niet hoger zijn dan nu
Koppel de Rijksoverheid terug dat gasvrij onnodig is. Bovendien een veel te grote opgave voor gemeenten. Er is
geen win win voor de burger en de lokale overheid.
Komt er grijze electra voor terug dan is aardgas misschien nog zonneklaar nog niet. Biomassa is veel te vervuilend,
wind en zon schieten tekort, wat dan.. kernenergie?
Koken: oké
Stoken: de mooie verhalen niet zomaar geloven. Tegen resp. 2030 en 2050 is waterstof als stookbrandstof mogelijk
een goed alternatief waardoor bestaande cv-installaties in oudere woningen kunnen blijven, naast de
vanzelfsprekende de nodige inspanningen op het gebied van aanvullende isolatie van woningen. Maar denk vooral
aan het totaal van maatregelen i.h.k.v. klimaat en aan de werkelijke reden waarom NL van het aardgas af zou
moeten!!
Tot slot: aardgas is momenteel zo'n beetje de schoonste bio-brandstof die bestaat; steek in de politiek (ook op
gemeenteniveau) liever een stokje voor de voor het milieu en klimaat destastreuse, modieuze biomassacentrales!
Alternatief: gooi alle huizen van voor 2010 plat en laat een nieuwe stad herrijzen! ;-)
Koken zou elektrisch kunnen maar zou zeker niet van gas afwillen.Vind het ook absoluut niet nodig.
Koken op inductie is de toekomst!
Koken op elektra zou een eerste stap kunnen zijn. Wellicht eerst zonnepanelen (parken) in de Ronde Hoep
aanleggen. Stoken, voorlopig op gas laten tot we zeker weten wat het juiste alternatief is. De kosten voor
verbouwingen / isoleren zijn veel te hoog en ROI is veel te lang voor warmtepompen. Dat is niet op te brengen
voor de burger. Het is een schande dat dit door de strot wordt geduwd om politieke redenen en niet duurzame
redenen. De mogelijkheden met waterstof wordt in Groningen geanalyseerd. We hebben de infrastructuur,
wacht eerst daarop voordat we die belachelijk warmtepompen moeten kopen. Nogmaals, in Duitsland gaat
iedereen op het gas.
Koken is prima, voor stoken in een bestaande jaren dertig bouw zijn er te weinig alternatieven
Koken gebeurt al middels inductie. Focus moet liggen op aardgasvrij stoken om effect te hebben.
Koken doe ik al op stroom. Vloerverwarming zit op cv ketel via pomp. Stoken zou ook elektrisch kunnen en sta ik
voor open. Denk aan herbruikbare warmte, zonnepanelen en eventueel ook gebruik van windmolen aan de
ouderkerkerplas?
Kijken hoe ons huidig gasnet geexploiteerd kan worden door bijvoorbeeld waterstof.
kijk ook eens serieus naar waterstof en kernenergie als energiebron, deze zijn veel groener dan het
geldverslindende aardgasvrij project
Kijk naar Purmerend. En geen biomassa. Wacht eerst de ontwikkelingen rond waterstof af. Kan met een enkele
aanpassing zo door de huidige gasleidingen.

Kijk goed naar het alternatief voordat er bv leidingen vervangen moeten worden waarvan over een paar jaar spijt is.
Kies NIET voor stadsverwarming. De snel verzakkende veengrond levert nu al veel problemen op en maakt
bewoners afhankelijk van één leverancier: "verdor lock in". De ontwikkeling van hoogrendement warmtepompen
maakt individuele of wijkgebonden oplossingen haalbaar.
Keuzevrijheid is van groot belang, dus geen aanpak als aansluiting op stadsverwarming oid want dat is geen
keuzevrijheid maar een wurgcontract. Gas is op gegeven moment niet meer voorzien dus meerdere opties moeten
geboden worden maar uiteindelijk aan huiseigenaar om de keuze te bepalen.
Kap ermee, nu het nog kan. Je zult er grotelijks spijt van krijgen. De onvoorstelbare maatschappelijke kosten wat
dit met zich meebrengt zal ons uiteindelijk financieel de kop kosten.
Jij als als alternatief serieus ook naar niet volledig aardgasvrij maar bv een combinatie van aardgas en
warmtepomp waardoor er slecht 10% per jaar aardgas gebruikt wordt en een serieuze co2 reductie kan worden
bereikt waardoor de paar weken per jaar we er wel warm bij blijven zitten en kosten ook vele malen lager zijn
Je kan/mag niet van bewoners verwachten dat ze 10 duizenden euro's uit hun zak toveren
Ja het niet door laten gaan
Is het elektriciteitsnetwerk klaar voor gasvrij?
Is geen goed idee, kijk naar Duitsland!!!
Inventariseer goed welke alternatieven er per wijk mogelijk zijn. De bewierookte waterpomp functioneert (nog?)
niet goed in combinatie met convectorputten. Overgaan op vloerverwarming vergt een grote investering.
In mijn jaren 30 woningen heb ik op verschillende plekken tripple glas toegepast en inmiddels heb ik een Hybride
warmtepomp bij de cv ketel laten plaatsen. Ik hoop zo veel, minder gas te verbuiken maar wel genoeg comfort
hebben.
De planning die vanuit de gemeente is verstuurd is prima, maar particuliere initiatieven worden zo niet
gestimuleerd... mensen krijgen een afwachtende houding. In de trent van ohhh de gemeente gaat het regelen.
Voor de early adopters zou er een extra subsidie moeten zijn indien ze meewerken aan het delen van de
informatie van hun systeem. Deze informatie kan dan weer gebruikt worden om tot een best practice te komen.
In de vragenlijsten ook de mogelijkheid toevoegen om aan te geven dat je het niet wilt. Nu is die optie er niet, dat
vind ik principieel onjuist.
Ik zou wel elektrische willen koken maar de elektra meter van de woningen hier is zo oud dat dan de stoppen gaan
doorslaan + er zijn nauwelijks stop contacten en moet je hier constant werken met verlengsnoeren wat niet echt
een degelijke oplossing is
Ik zie meer in andere duurzame maatregelen dan van het aardgas af. Bijv. niet meer vliegen voor vakanties, vegan
eten, goed isoleren. Is goedkoper en gaat gepaard met minder overlast.
Ik zie aardgas niet los van zo’n en wind energie. Ik zou graag een lokale opslag van zonnepanelen energie in de
straat willen.
Ik woon in het buitengebied. Daar is geen aardgas. Blijft propaangas wel?
Wat zijn de alternatieven voor het buiten?
Ik woon in een huurhuis. De wooncorporatie Eigen Haard zal hier zijn besluiten over nemen.
Ook over enkele vorige vragen.
Ik wil helemaal niet van het aardgas af. Deze ontwikkeling kost zeer en zeer veel geld. Als ik lees dat men met
warmtepompen als het koud is nog bij moet verwarmen, is dit gewoon een slechte oplossing. Andere landen zoals
Duitsland gaan juist meer over op aardgas. Kunt u het nog uitleggen....mocht de regering met hun klimaatplannen
deze zaak toch doordrukken, dan ben ik niet van plan hier aan mee te betalen. Ik ben gepensioneerd en denk eens
aan de vele gezinnen die alleen AOW hebben met een klein pensioentje, de mensen met een uitkering etc.. Voor
hen is dit toch financieel helemaal niet haalbaar. Grote onzin die plannen!! Nederland weer op z’n smalst.
Ik wil een eerlijke gemeente die durft vooruit te denken. Wat van materialen die in dakpannen, muren en andere
oppervlakte ingezet kunnen worden
Ik wil alleen overstappen op aardgasvrij als het alternatief 100% duurzaam is
Ik vind het kostenaspect heel erg belangrijk, er wordt nu iets voor ons besloten waarbij de burger niet op moet
draaien voor het bekostigen van deze visie.
Ik sta niet achter deze visie. Koken geen probleem. Stoken wel vanwege de kosten

Ik kook al elektrisch maar er zullen ook woningen zijn waar nog op gas wordt gekookt, mijn advies is om daar apart
beleid en communicatie op te zetten, die slag is namelijk makkelijker te maken dan voor stoken.
Ik kook al aardgasvrij, gebruik amper gas voor verwarming. Stimuleer elektrische verwarming naast warm water op
gas. Gewoon met losse kacheltjes in kamers waar je bent en het even lekker warm wilt hebben. Dan verbruik je
veel minder gas.
Ik heb geen toekomstige visieop deze onderwerpen.
Ik heb een paar jaar geleden net allemaal nieuwe gasapparatuur geinstalleerd en dat functioneerd perfect, dus heb
ik niet veel zin om dat voorlopig te veranderen.
ik heb een huurhuis volgens mij is dit meer gebaseerd op koop
Ik geloof niet in het aardgasvrij maken van woningen. De grootste onzin die de laatste jaren wordt verkondigd door
de overheid.
Ik denk dat vooral de gemeente en de overheid met een eenduidig beleid moeten komen. En zorg ook dat
bedrijven mee doen.
Ik denk dat het vrij invoudig kan zijn dmv een investeringslening voor huiseigenaren. Dit zal voor hen makkelijker te
verwerken zijn in de verkoopprijs van hun huis. Als de gemeente hierbij kan helpen. Voor huurwoningen zullen de
woningcooperaties de lead moeten nemen, ik denk dat dit landelijk geregeld moet worden.
Ik denk dat helemaal van het gas af voor mijn wijk zeker niet per 2030 haalbaar is. Isolatie van woningen te
kostbaar, en waar moet al die elektriciteit voor verwarming vandaan komen als we overgaan op warmtepompen?
Draagvlak ook nog een vraagstuk.
Hybride warmtepomp misschien het hoogst haalbare.
Ik zou voor de gebouwde omgeving sowieso niet te ambitieus willen zijn. Meer ambities op dat terrein voor zware
industrie, scheepvaart, luchtvaart geeft sneller en grotere vermindering van CO2 uitstoot.
Ik denk dat deze enquete alleen voor de vorm is maar dat de gemeente toch haar maatregelen doordrijft ook al zijn
de bewoners tegen.
Ik denk dat de ambitie veel te hoog is om van het gas af te gaan, zolang er nog geen verdere alternatieven zijn voor
warmtepomp.
NB: Verder heb ik weinig of geen vertrouwen in regionaal energieloket ivm communicatie in september 2020 mbt
waardebon.
Ik ben voorstander voor een alternatief op basis van een zogenaamde stadsverwarming mits het maar niet biomassa is. Het liefst zie ik een combinatie van waterstof opgewekt door zon en of wind energie
Ik ben tegen deze omschakeling.
Ik ben tegen de visie om woningen aardgasvrij te maken wanneer er nog onvoldoende CO 2 en milieuvriendelijke
alternatieven zijn voor aardgas.
ik ben het ermee oneens en ik vindt dat het aardgas netwerk behouden moet blijven. Het is op het moment de
meest duurzame manier van verwarmen.
Ik ben het er simpelweg niet mee eens dat we zonodig van gas af moeten.
Ik ben heel erg voor waterstof, bijv te realiseren in Noord-Nederland; niet voor kernenergie of gas uit andere
landen.
Ik ben eigenlijk tegen aardgasvrij. In duitsland leggen ze zelfs gasnetten aan op het moment
Ik ben benieuwd wat Amsterdam gaat doen met jaren 30 woningen. Hoe gaat een grote stad dit oplossen qua
isolatie en verwarming? In mijn gevoel is het heel kostbaar wij hebben geen vloerverwarming en op ons dak passen
niet genoeg zonnepanelen onze dakkapel achterzijde huis is te oud en voorzijde last van dakkapel buren geeft
schaduw op ons dak.
Wat gaat de gemeente adviseerden bij jaren 30 woningen met veel hout en dunne muren en niet gebouwd zoals
tegenwoordig huizen worden gebouwd. Zou graag advies horen van de gemeente hierover. Hoe lost een gemeente
zoals Amsterdam dit op in de toekomst?
Huizen die nu al van het gas af kunnen zsm gratis van het gas af halen. Wij hebben een warmtepomp en kunnen
dus al zonder gas. Alleen de kosten van het weghalen van de gasleiding zijn te hoog
Houd aardgas beschikbaar en geef mensen de vrije keuze om hun huis op andere wijze te verwarmen en hun eten
te koken.

Hou rekening met het feit dat de kosten van wonen in Ouderkerk al de pan uit rijzen. Huurprijs is achterlijk hoog,
gemeentebelastingen en afvalheffing ook. Als echte Ouderkerker (geboren en getogen) valt het mij op dat het dorp
de identiteit verliest. Wij zijn een juppendorp geworden en dat past ons niet.
Hou de inzet zo laag mogelijk. En rekken. Het zpu me niet verbazen als tussen nu en 10 jaar blijkt dat het toch niet
het gewenste effect gaat geven.
Hopen dat de nieuwe regering en de EU tot bezinning komen en stoppen met deze onzinnige plannen.
Hoop dat er meer naar de burger wordt geluisterd dan bij het opstellen van het beleid voor honden.
Hoe gaat de gemeente de grote verhuurders benaderen zoals Eigen Haard en Vesteda. Zij zullen veel
werkzaamheden moeten uitvoeren.
De vragen zijn teveel gericht op eigen huis bezitters.
Hoe bij huurhuizen uit de private sector?
Het naar binnen hengelen van zoveel mogelijk energieslurpende datacenters en de prognose van de gigantische
bevolkingsgroei (21 miljoen?) ontneemt mij iedere motivatie. Wat ik bespaar, gaat er 3x zo hard uit. Heel slecht
voor de geloofwaardigheid van de overheid.
Het moet wel echt duurzaam zijn en schoner
het lost het milieu probleem niet op de centrale zijn ook vervuilend
het lijkt nu een hele grote "alles of niets" te zijn (wel of geen aardgas). Ik denk dat er meer mensen meegetrokken
kunnen worden als het algemene belang van isolatie/energie/gasbesparing benadrukt wordt, dan klinkt het
allemaal wat minder groots.
Het lijkt me essentieel dat eerst uitgelegd waarom aardgas geen duurzame oplossing is, voordat men alternatieven
voorstelt.
Het lijkt me belangrijk de inwoners te informeren over alternatieven, zoals warmtepompen.
Het kost veel elektriciteit en geld om aardgasvrij te koken en te stoken. In de algemene communicatie en
marketing uitingen is dat niet duidelijk terwijl niet iedereen dat kan betalen. Voor huurwoningen van coöperaties
zouden de cooperaties dat moeten betalen, huiseigenaren moeten gesubsidieerd worden.
Het is fijn als mensen goed geïnformeerd worden en als ze niet het gevoel hebben tot iets gedwongen te worden:
ook al is het verplicht om van het gas af te gaan, dan zou het fijn zijn om toch de keuze te hebben tussen twee
opties (bijv stadsverwarming en waterstof oid). Ik vind dit zelf minder belangrijk maar veel mensen die wel
weerstand voelen zijn bij zo'n keuze gebaat
Het Groningensyndroom mag niet leidend zijn om versneld van het gas af te gaan. Wetenschappers delen deze
mening ook.
In Duitsland gaan de olietanks uit de kelders en wordt op gas overgegaan. Stik jaloers zijn ze daar op ons prachtige
aardgas netwerk.
heel veel mensen hebben helemaal geen zin om zelf te puzzelen naar welk warmtesysteem /alternatief ze toe
moeten. Hun huis is al warm en koken gaat ook prima op gas, dus AGV is gedoe, waar mensen geen zin in hebben.
Staar je als gemeente niet blind op de koplopers die zelf willen onderzoeken wat technisch voor hun huizen de
beste optie is. Niet alleen is dat (waarschijnlijk) een kleine minderheid, niet iedereen wil koploper zijn en mensen
zijn veel minder dan we denken geneigd zich dan daarbij aan te sluiten. Bovendien spelen er vaak allerlei
(res)sentimenten tussen buurtbewoners die mensen kunnen ont/aanmoedigen om al dan niet mee te doen en die
zijn niet rationeel. Geef als gemeente duidelijk aan wat het voor mensen betekent: zorg voor een helder tijdspad,
wat AGVgaat kosten, welke opties er zijn en waarom, wat je kunt doen als je zelf wilt puzzelen en pionieren en wat
er gebeurt als je niets doet.Helaas nu zijn mijn woorden op. Jammer dat ik nergens kan aangeven om mee te
denken
Heeft het alternatief voor aardgasvrij voldoende capaciteit en is deze storingsvrij en niet storingsgevoelig.
Grote collectiviteit en beheersbare kosten
Gemeente Ouder Amstel moet in zee gaan met betrouwbare partners. Wij hebben slechte ervaringen met de
aanbieders die door de gemeente geadviseerd werden voor vloerisolatie en voor zonnepanelen.
Gelijkwaardig alternatief met zelfde hoogte kosten
Gegarandeerde continuiteit van de voorziening, geen problemen zoals in diverse tv-programma's aan de orde
worden gesteld en vooral geen (te hoge) kosten voor installatie van nieuwe -gedwongen- voorzieningen en dus al
helemaal geen problemen na installatie van een gedwongen nieuwe voorziening.
Geen mening

Geen burgers verplichten. We wonen nu nog in een vrij land...
Geef eerst een overtuigend argument waarom dit een goed idee is voordat je het als een voldongen feit
presenteert.
Geef de bewoners een goed geïnformeerde keuze die betaalbaar en realiseerbaar is. Liever kleine succesvolle
stappen dan straks een grote desillusie.
Gasvrij koken moet iedereen lekker zelf weten, dat zet echter amper zoden aan de dijk. Maar het huis verwarmen
op een andere wijze dan met gas is voor de komende 15 jaar een idiote en domme bezigheid, de beleidsmakers
zijn het spoor volledig bijster, worden volledig gehinderd door kennis van de technische zaken.
Ga terug naar de tekentafel en loop niet als schoothondjes achter Groenlinks en D66 aan die het land volbouwen
met zeer vervuilende biomassa centrales die gestookt worden op hout. Zwaar vervuilend!!!! Je hoort steeds vaker
beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En als je dan zo nodig wil beginnen pas dit dan alleen toe bij
nieuwbouw.
Ga niet te snel. De alternatieven voor aardgas zijn nog niet goed uitgewerkt.
De overheid gedraagt zich als een slechte ouder. Naar je kind roepen "niet rennen" levert niets op. Roep liever
"rustig lopen" dan bied je een duidelijk plan aan. Hetzelfde geldt voor "van het gas af". Het is een negatieve
opdracht. De overheid had eerst een goed alternatief moeten uitdenken. Beter was geweest een opdracht als
"zorg dat alle huizen voor 2024 goed geisoleerd zijn".
Ga niet op voorhand met partijen overeenkomsten aan voor dat volledig duidelijk is hoe duurzaam en houdbaar
oplossingen zijn. Warmte uit de biomassa centrale in Diemen is niet duurzaam
Ga niet het wiel opnieuw uitvinden, er zijn al goede voorbeelden elders beschikbaar. Kies eerder voor aansluiten
op een warmte net of het per wijk aanleggen van een wko, dan voor maatregelen die op een enkele woning zijn
gericht. Zorg er verder als gemeente ook voor dat het afsluiten van het gas kosteloos wordt.
Ga eerst het netwerk van de stroomvoorziening aanpassen, dus b.v. dikkere kabels anders zullen we regelmatig
zonder energie moeten doen
Er zou ook een visie moeten komen t.a.v. houtstook (vervuiling). Het zou jammer zijn als we allemaal van het gas
gaan en dat er daarna volop houtkachels gestookt worden.
Initiatieven op buurt- of wijkniveau warmtebuffers aanleggen (bijv. Ecovat, Hocosto e.a.) lijken mij interessant,
voorzien van centrale elektrische warmtepomp met zon-PV op dak. Een regionaal warmtenet lijkt me minder
aantrekkelijk, gezien de monopoliepositie van de leveranciers en de extra infrastructuur.
Ik denk dat het goed is dat burgers betrokken worden, maar laat het geen belemmering worden...
"Gasloos" is m.i. eerder een middel dan een doel. Het is wel concreet, maar het kan best nuttig zijn om eerst nog
10 jaar met hybride gas/elektra ketels te verwarmen voordat er een optimale totaal gasloze oplossing is. Houd als
gemeente rekening met krapte/beschikbaarheid van installateurs de komende 30 jr.
Huiseigenaren die de afgelopen jaren verduurzamingsmaatregelen hebben uitgevoerd meenemen in evt.
subsidieprogramma's.
Er zijn meerdere soorten gas, onze woningen van het gas af halen is een niet juist doordachte actie waar de
gemeente zich voor moet schamen om haar inwoners daar mee op te zadelen. In de landen om ons heen gaan ze
juist gas bevorderen, daar moeten wij ons bij aansluiten. Voor de duidelijkheid: Gronings gas is prima om dat ooit
een keer volledig te stoppen, maar onze perfecte gas infrastructuur binnen een dergelijk korte termijn af te
schrijven is van de gekke.
Er zal een flinke subsidie nodig zijn om dit te realiseren. Verduurzaming kan niet alleen vanuit burgers komen en al
helemaal niet als het op een grote schaal moet gebeuren.
Er moet wat gebeuren , dat is duidelijk, zie klimaatcrisis maar dan eerst nav uitstekende voorlichting, inspraak en
participatie en een duidelijke financi
Er moet tijdig een duidelijke routekaart komen over de te volgen koers en tijdpad. Als de CV-ketel nu de geest
geeft dan koop je een nieuwe op aardgas. Dat is een investering voor 10-15 jaar. Pas na die periode ben je dan
weer in de markt voor vernieuwingen.
Communicatie is uiterst belangrijk.
Eerst isoleren, dan is 1e voordeel al te pakken, ook met gas. Warmtepomp kan later wel. Werkzaamheden per
woning doorlooptijd mag 10 a 15 jaar zijn.
Vraag: hoe haalbaar is het voor oudere woningen? Bv uit 1960?

Eerst berekenen wat het netto resultaat is aan beperking van CO2 uitstoot. Dan onderzoeken of met het te
investeren vermogen niet (op kortere termijn) betere resultaten te bereiken zijn.
De installatie, het produceren van de benodigde materialen, het afvoeren en vernietigen van de oude materialen,
het herstellen van de schade aan huis en inrichting zal leiden tot een enorme CO2 uitstoot die hoger is dan de
lagere uitstoot de eerste tien jaar door verwarming met WKO.
Dwing ons niet om van aardgas af te gaan
Duidelijk en transparant beleid.
Niet te lang laten plaatsvinden.
Draagkracht van bewoners verschilt enorm; ik ben bereid bij te dragen maar er zijn genoeg bewoners waarvoor dat
gewoon geen realistische optie is
Doe je oogkleppen af. In een dichtbevolkt land als NL moet je kerncentrales bouwen, met windmolens en
zonnecellen kom je er niet, die vreten veel te veel ruimte. En stroom importeren uit het buitenland, met name
Duitsland (Fucking bruinkool!!!!) is oogkleppen beleid. Dankzij die idioterie van de Grune Wende is stroom in
Duitsland 2x zo duur en 10x zo vies als in Frankrijk met zijn 58 kerncentrales. Bewaar het gasnetwerk voor de tijd
dat we in de Sahara met zonnecellen genoeg groene waterstof kunnen opwekken om de hele Europese
stroombehoefte te dekken (de droom van professor Ad van Wijk), de gaspijpleidingen onder de Middellandse Zee
liggen er al. Het huidige "van het gas af"-plan is onbetaalbaar wensdenken en is ideologisch gedreven want met
nuchter verstand en een rekenmachine kan je slechts concluderen dat het peperdure waanzin is.
Dit soort zaken moeten
a) Verschillende opties en oplossingen meenemen
b) Vrijwillig zijn
c) Niet met overheidsgeld bekostigd te worden
We wachten nog steeds op glasvezel kabel....
Dit gaat niet werken. Burgers hebben geen geld om alles te bekostigen. Mag niet zo zijn dat de gemeente het
iedereendoor de strot gaat duwen.
Deze hele omwenteling gaat zoveel kosten dat iedereen zich moet afvragen of dit allemaal wel betaalbaar blijft.
Zelfs als je met hele wijken tegelijk over gaat. Zeker in deze economische tijd waarin Gemeentes en overheden
steeds meer geld van de burgers vragen en opeisen waardoor er weinig ruimte is om te sparen of om zulke grote
investeringen te doen. Op papier leuk groen links idee maar in werkelijkheid volgens mij niet haalbaar. Kijk eerst
naar ander energie alternatieven (bv kernenergie) voordat we gedwongen worden om duizende euro's in je huist
te moeten steken zonder dat je daar iets van terug ziet.
Deze enquête lijkt het niet gebruiken van aardgas te koppelen aan het weghalen van de aardgas aansluiting. Terwijl
waterstof een heel mooi alternatief is dat via deze leiding wordt verspreid. Van 'het gas af' moet wat dat betreft
ook landelijk beleid voor komen en niet op gemeentelijk niveau. Er komt op deze wijze veel te veel versnippering in
de oplossingen.
Denk er nog eens beter over na en kom met een beter plan!
Denk aan de kosten en aan een vergoeding voor de burgers
De wijk of buurt in zijn geheel van het aardgas af, dit geregeld vanaf een centraal punt in de wijk of buurt en geen
warmtepomp bij elk huis.
De verhuurders aanmanen de huizen te isoleren. Een alternatief voor aardgas moet wel rendabel zijn en kosten
reducerend. Dit hebben we al eerder gezien bij de overgang van gas uit kolen naar aardgas. Toen was aardgas ook
zoveel schoner voor het milieu en werden de burgers op kosten gejaagd. Nu blijkt aardgas ook weer niet schoon te
zijn. Maar dat zijn windmolens, kernenergie en zonnecellen ook niet.
De valse tegenstelling tussen verstandig en snel is een mythe: langer doorgaan met gas stoken is het on
verstandigste wat we kunnen doen. "overhaast reageren" is niet van toepassing als het over het verminderen van
broeikasgassen gaat.
De kosten. Niet vooraan in de rij staan met wijken van gas af te halen.

De huidige techniek is niet klaar om te verwarmen op iets anders dan gas. Dit blijkt uit alle onderzoeken. Koken op
gas is niet het probleem dus kan nog best even bestaan. Er zal zoals in veel nieuwbouw wordt gedaan, een combi
moeten worden toegepast van meer systemen. Veel nieuwbouw gebruikt nu een combi van zonnepanelen,
warmtepomp en CV op gas. Dit zou de nieuwe standaard moeten worden. Maar ik ben bang dat GL wethouder
Boomgaars weer achter deze enquête zit en weer een proefballon wil zijn voor Nederland. Niet dus. Wijze
besluiten zorgen voor besparing en een beter milieu.
De gemeente moet opdraaien voor de kosten van dit project.
De enorme kosten die dit met zich mee zal brengen
De energie-omslag moet niet per wijk of gemeente worden gedaan, maar landelijk initiatief. En ga voor systeem
met WATERSTOF!!!!! Al dat geneuzel met een paar zonnepanelen hier en paar zonnepanelen daar is voor de
bühne, mooipraterij voor de korte termijn, maar totaal inefficiënt voor de lange termijn. Investeer snel in
ontwikkeling van energie uit/met WATERSTOF, dat is voor de lange termijn.
De burger eerlijk informeren over de voor- en nadelen van aardgasvrij. Mij is bijvoorbeeld niet eens bekend
waarom je uberhaupt aardgasvrij wil worden (is aardgas slecht?).
De buitenunits van warmtepompen zijn een esthetisch obstakel qua inpassing voor een hele wijk.
CV ketel is net vernieuwd dus desinvestering ligt ook op de loer
Dat aardgasvrij slechts onderdeel is van een totale visie. De drive-in mogelijkheid voor auto's om het Dorpsplein in
Duivendrecht te bereiken zoals dat enige jaren geleden is gerealiseerd staat hier haaks op. Stimuleer wandelaars
en fietsers om plaatselijk boodschappen te doen. Dat helpt de duurzaamheid meer dan alleen de landelijke doelen
van aardgasvrij na te streven omdat dat van hogerhand is opgelegd.
Blijf eerlijk en open over de redenen, kosten en verdeling van kosten, redenen van uitstel of vervallen van
oplossingen. Ga uit van inwoners van Ouder-Amstel, niet van de Gemeente Ouder-Amstel of het Rijk
Bezint eer ge begint😄
Bezint eer ge begint. Denken is oké, maar doen moet weloverwogen en niet overhaast.
Bewoners maken zich zorgen over de hoge kosten die aardgasvrij met zich meebrengt. Indien de gemeente
bewoners wilt dwingen om over te gaan op aardgasvrij moeten de kosten daarvan inzichtelijk gebracht worden. Ik
kan mij goed voorstellen dat veel mensen onvoldoende middelen hebben om dit te kunnen financieren
betrek de bewoners bij de visieontwikkeling. nodig ze uit om deel te nemen aan een meedenk-team. ik ben bereid
daaraan mee te doen.
Beter voor een oeder
Betaalbaar en in tijd schaalbaar
Ben tegen van het gas afgaan. Tegen windmolens. Kernenergie wordt onterecht overal buitengesloten.
Warmtepompen bijvoorbeeld zij. Heel duur in gebruik, en zijn heel veel klachten over.
Belangrijk zijn de kosten en het te kiezen systeem.
Stadsverwarming kan een goede oplossing zijn en het gebruik van aardwarmte als dat rendabel of met subsidie is
aan te leggen. Bij het toepassen van stadsverwarming kan gebruik worden gemaakt van bestaande faciliteiten. De
kosten bestaan dan vooral uit de aan te leggen infrastructuur.
Om de kosten van aardwarmte in kaart te brengen zouden verschillende scenario's onderzocht moeten worden.
Vooral de schaal waarop een dergelijk systeem wordt aangelegd is belangrijk. Hoe meer mensen er meedoen hoe
rendabeler het kan worden.
Dit vereist echter een heel nauwkeurig onderzoek, zodat de kosten niet hoger kunnen uitvallen dan begroot. Het
interessante van deze optie is dat in de huizen geen grote inversteringen hoeven te worden gedaan, omdat
gebruik gemaakt kan worden van de bestaande systemen.
Probleem is wel om alle inwoners hier achter te krijgen. De animo zal afhangen van de benodigde individuele
bijdragen en de exploitatiekosten.
Begin met zonnepanelen bij bedrijven of appartementsgebouwen. De investering is snel terugverdient en
financiering is geen probleem.

Begin bij isoleren, de luchtwarmtepomp is niet haalbaar, collectieve verwarming in de vorm van stadsverwarming
is een goed alternatief.
Alles elektrische
Allemaal leuk en aardig deze enquêtes en mogelijkheden om collectief zonnepanelen oid in te kopen maar
uiteindelijk draait het om: wie gaat dit betalen. Dat moet niet op gemeente niveau liggen. Rijk moet een algemene
subsidie pot maken en dat moet overal gelijk zijn. Dus niet: wel subsidie voor een groen dak in Amstelveen en niet
in Ouderkerk bijvoorbeeld. Mensen met een koophuis niet laten opdraaien voor alle (40-50k) kosten om een huis
van het aardgas af te halen. Zorg eerst op landelijk niveau voor geld en alternatieven voor de geijkte warmtepomp
Allemaal een beetje over de top dit. Ik zou mij meer druk maken over al die houtkachels en open haarden en de
rook en fijnstof die deze wijze van verwarming verspreidt.
De grootste aardgasgebruikers vormen de industrie, de tuinders e.d. en niet de inwoners van ons landje. Misschien
is het wel het allerbelangrijkste dat daar wat verandert in de manier van het gebruik van aardgas.
Absoluut geen opgelegde oplossing zoals een monopolistisch warmte net.
Woonachtig in een buurt met veel oudere bewoners die niet veel zin hebben in grote investeringen die voor hen,
gezien de leeftijd, niet rendabel zijn.
Aardwarmte en kernenergie: snelheid maken.
Aardgasvrij zal in de toekomst goed mogelijk zijn, ik ben er ook voor, echter de beslissingen die men nu wil nemen
zijn niet goed overdacht. Naar mijn mening wordt te weinig gekeken welke oplossingen allemaal mogelijk zijn,
maar zoals reed eerder gemeld er worden te weinig mogelijkheden besproken en uitgedacht. Ik heb het gevoel dat
er te snel beslissingen worden genomen, onder invloed van een aantal personen die alleen hun mening belangrijk
vinden.
Aardgasvrij moet niet ten koste gaan van de natuur door meer en grotere windmolens te plaatsen in
natuuromgeving.
Aardgasvrij moet niet het doel zijn.
Maar minimaliseren van de CO2 uitstoot over de gehele keten.
Op de koudste dagen nog wat gas kunnen verstoken is volgens mij veel kostenefficienter
Aardgasvrij koken is relatief gemakkelijk en goedkoop te verwezenlijken en dat is ook al aanwezig in mijn woning.
Echter aardgasbrij stoken is een kostbare investering met veel rompslomp / verbouwingen , waar ik het voorlopig
nog niet zie in zitten. Verder de investering haal je er niet uit als je verwacht minder dan 10 jaar te blijven wonen in
de woning.
aardgastvrij koken is tot daar aan toe, stoken moet een vrije keuze blijven. Zeker zolang er een goed alternatief is
voor warmtepompen en elektra uit verbranden bossen/biomassa ,windmolens en zonnepanelen die (bij regelmatig
gebrek aan wind en zon)niet in de vraag kunnen voorzien. Kostenaspect blijft heel belangrijk.
Zorg voor een duurzame oplossing en kies voor kernenergie.
Aardgas vrij wonen vergt een investering die huurders niet zo snel zullen willen maken en zeker de ouderen niet.
Bekijk daarom de mogelijkheden voor een hele wijk of buurt, zonder hiervan kosten door te rekenen.
Aardgas vrij koken is geen probleem met een inductieplaat die je zo in het stopcontact doet.
Aargas vrij douche, verwarming is een stuk lastiger en duurder. Daarbij is de keus maken een stuk lastiger.
warmtepompen op lucht, grond? Hoge warme, lage warmte etc.
Zijn er kansen als er een warmte pomp (grond)voor een kleine collectief zoals de straat of woonblok?
Of moeten we het individueel gaan doen? Waar moet je dan voor kiezen? Laag temperatuur dus alle radiatoren
verwisselen of vloer verwarming of een warmtepomp voor hogere temperaturen?
We kunnen hierbij wel wat hulp bij gebruiken om dit te overwegen.
Aardgas vrij is leuk een aardig. Maar alleen als het ook kostentechnisch voor de bewoners te behappen is en het
niet weer een goede lobby en vriendjespolitiek verhaal wordt zoals de subsidies op Tesla’s
Aardgas koken is makkelijk te realiseren met beperkte kosten en zou een eerste goede stap kunnen zijn.
Hybride warmtebronnen zijn kostbaar en duur in verbruik en zal niet voldoende het hij kunnen verwarmen inzet
koude periodes, maar zeker een mogelijkheid om te onderzoeken voor korte termijnoplossingen.
Aardgas is een perfecte vorm van energie!!

Aanhaken bij systemen die in grotere steden als Amsterdam wellicht in de toekomst ook eens worden ingevoerd,
budget-neutraal kunnen worden ingevoerd en dezelfde warmtegraad (dus comfort) bieden als we nu gewend zijn.
Aardgas is een prima verwarmingsbron. Over alternatieven zijn de verhalen bijzonder veel anders. Ooit kenden wij
in een andere woonplaats Stadsverwarming. Functioneerde meestal prima. Zoiets!
2050 is een goede datum voor Ouderkerk.
Echter het is niet reeel om eind 2021 een visie klaar te hebben. De gemeente moet de tijd nemen en vooral
faciliteren. Er gebeurd heel veel op het gebied van de energie transitie. We beleven een nieuwe industriele
revolutie en staan pas aan het begin.
In Ouderkerk zien we het not in my backyard denken op alle fronten. In het artikel in ouderkerkweeksblad van
VVD'er Krak wordt zelfs gesteld dat regionale oplossingen voor energie vraagstukken niet gewenst zijn.....
Wel internationaal oplossingen vinden, energie importeren vanuit een kerncentrale in Frankrijk of aardgas uit
Rusland. Ver van mijn bed dat zie ik de windmolen niet....
Dat de gemeenteraad in Ouderkerk zich uitgesproken heeft tegen zonneparken is veel te voorbarig geweest.
Energie transitie moet juist regionaal worden uitgevoerd. Een oplossing voor Ouderkerk Oost kan anders zijn dan
een oplossing voor Benning.
100% gasloos gaat het mi in 2030 niet worden, er zijn tussenfases zoals hybride Warmtepomp oplossingen van
bijvoorbeeld firma's als remeha. Daar heb ik al naar gekeken. Dat betekend dat je niet helemaal van het gas afgaat
in eerste instantie maar de CV alleen nog bijspringt als het heel koud is. Mensen zijn dan eerder bereid te
investeren als men weet dat de oude vertrouwde oplossing bijspringt als de duurzame technologie het niet red.
Ook is er dan een soepele overgang mogelijk aangejaagd door bijv. een gezamenlijk gesubsidieerd initiatief van de
Gemeente
1. Vooral oplossingen zoeken die op wijk of heel dorpsniveau kunnen worden toegepast.
2. Realistische inschattingen maken wat betreft de kosten van deze transitie. Als de kosten gaan tegenvallen is het
draagvlak onder inwoners ook snel weg.
3. Leer vooral van de wijken in Nederland en in het buitenland die al van het aardgas af zijn. Een investeer alleen in
oplossingen die aantoonbaar werken en niet in “beloftes” voor de toekomt.

???? Het woord visie is totaal verkeerd gekozen. Eigenlijk vraagt u of er een draagvlak bestaat voor de invoering
van een aardgasvrij beleid. De visie en voorwaarden staan voor de gemeente en bestuurders al vast.
Ik voel mij dus niet helemaal juist benaderd met een dergelijke vraag om mee te denken over een visie!!!!!

