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Toelichtingen bij Vragenronde over VAN GAS AF in de gemeente Raalte. 

In de periode tussen medio februari 2020 en 4 maart 2020 peilden we de mening van de inwoners 
van de gemeente Raalte over de vraag wat de rol van de gemeente moet zijn t.a.v. de 
gasaansluitingen in woningen.  Voor het verslag verwijzen we naar de www.burgerpanelraalte.nl 

Op de vragen werden de volgende toelichtingen gegeven: 

Vraag 1: Wat vindt u in het algemeen van het voornemen woningen van het gas af te halen? 
(maximaal drie antwoorden): 

1. als we een tegemoetkoming krijgen dan wil ik erover nadenken. Ik woon in een appartement. 
Hoe willen ze dat dan doen? Daar zitten ook veel ouderen die een kleine AOW hebben; 

2. Zolang het niet bekend is welk alternatief uiteindelijk het meest gevolgd gaat worden moet 
de infrastructuur niet verdwijnen. Mogelijk kan deze hergebruikt worden; 

3. Gas is altijd nog schoner dan allerlei andere alternatieven en waar in andere landen juist 
gasgebruik wordt gestimuleerd is in Nederland moeilijk te verkopen dat we eraf moet.  

4. We moeten denk ik veel minder gas uit de grond halen in Groningen want de aardbevingen 
zijn volgens mij  de aanleiding om te stoppen met gasboringen en terecht dat we daar iets 
aan doen. Wij leveren zo veel gas aan het buitenland dus die levering mag wel stoppen. 
Bovendien kom je met alternatieven weer op een stikstofprobleem 

5. Geen overhaaste beslissingen om er snel vanaf te gaan, maar eerst goede alternatieven. 
Uiteraard wel de alternatieven die er zijn stimuleren en wellicht kun je nieuwbouw ook wel 
forceren om zonder gas te bouwen als er een goed alternatief is. 

6. Als ze mij de elektrische apparatuur betalen, mogen ze hier de gasleidingen wel weg halen; 
7. Vooral goed uitzoeken of het gebruik van waterstof door gasleidingen haalbaar is. Straks is 

alles uit de huizen gehaald en moet het vervolgens weer geïnvesteerd gaan worden. Ik vraag 
mij af of elektrische energie uiteindelijk ook schoner is. Als je ziet wat daarvoor gebouwd en 
gemaakt moet worden. 

8. Vooral goed uitzoeken of het gebruik van waterstof door gasleidingen haalbaar is. 
9. Warmtepompen zijn een slecht alternatief. Bestaande woningen ombouwen kost te veel geld 

en is (haast) niet terug te verdienen. Reparaties aan warmtepompen zijn erg duur en moet 
door gespecialiseerde vakmensen (koelmonteurs) uitgevoerd te worden. Er zijn te weinig 
bedrijven en vakmensen met kennis van warmtepompen. Ombouwen van bestaande 
woningen word hierdoor een ramp! Bij temperaturen onder +2 graden is verwarmen op gas 
het voordeligst qua kosten en energie verbruik. Er valt veel meer winst te halen met 
energiebesparing in de industrie (door soms relatief kleine ingrepen) dan met het aanpassen 
van alle woningen. 

10. Ik heb zelf veel ervaring met warmtepompen en weet hierdoor dat het voor de particulier 
(nog) niet interessant is. 

11. Ik ben niet zo'n voorstander van het hele klimaat gedoe. Er is vroeger namelijk ook een ijstijd 
geweest en toen waren er geen broeikasgassen door auto's en fabrieken.  Maar ik vind wel 
dat we goed moeten zorgen voor de natuur. Grondstoffen die de natuur niet belasten vind ik 
daarom een goed idee. Het moet natuurlijk wel te realiseren zijn. 

12. Wel van het gas af, maar laten ze eerst zorgen voor een goed alternatief dat ook nog redelijk 
betaalbaar is voor de burgers en niet stellen dan en dan MOET Nederland van het gas af en 
bij het buurland nog subsidie krijgen als men AAN het gas gaat.  
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13. Ik ben voor gasaansluiting en eventueel gebruik van waterstof in de toekomst. Daarnaast 
moet er 380V in iedere woning komen. Mens moet keuzes kunnen maken. Voor de toekomst 
en portemonnee 

14. Dit is toch niet uit te leggen. Er staat geen wand om NEDERLAND TOT AAN DE HEMEL zodat 
de co2 van het buitenland hier niet kan komen. 

15. van het gas af is een goed streven, maar wel op een rustige en goed doordacht plan, nu is het 
allemaal paniekvoetbal, en de overheid komt ongeloofwaardig over. Lijkt net een 
kleuterschool; 

16. Naar mijn mening, is het volslagen onduidelijk welke kant we op moeten. De regering volgt 
nu een hype en dwingt daardoor o.a. de gemeentes tot besluiten waar niemand enig grip op 
heeft in de toekomst. Maak een pas op de plaats. Het kan geen kwaad om te proberen een 
visie te hebben en te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar uitvoeren is een volgende stap 
die veel geld kost en waar niemand in toekomst iets zinnigs over kan zeggen. D66 en 
GroenLinks doen als of ze een glazen bol hebben, maar dan moet je toch echt op de kermis 
zijn. 

17. Je moet als gemeente niet alles op alles zetten om dit te bereiken, maar de optie van 
antwoord 1 hierin meenemen. Ik zou investeren in een gemêleerd gezelschap om ideeën uit 
te werken of voor te dragen. En zeker in stimuleren van burgers om alternatieven aan te 
dragen of zelfs uit te laten proberen onder gecontroleerde omstandigheden en juiste kennis. 

18. Wie gaat die dikkere kabel in de weg betalen om al het vermogen van de warmtewisselaars 
(warmtepomp) te kunnen leveren. De kabel in weg is destijds aangelegd gebaseerd op een 
bepaald vermogen waarbij geen rekening is gehouden met warmtewisselaars ed. 

19. Waarom moet Nederland voorop lopen? De invloed op het geheel is zeer minimaal. In 
landen om ons heen zijn veel grotere stappen te behalen met een lagere investering. De nu 
mogelijke alternatieven hebben zich nog lang niet bewezen en zijn bovendien voor gezinnen 
met een modaal of lager inkomen niet te betalen. Daar komt nog bij dat er op dit moment 
geen duidelijke eisen liggen voor renovatie van bestaande bouw. Elke investering kan over 
een aantal jaar wel te weinig zijn geweest. 

20. Volgens vele onderzoeken is de mens niet verantwoordelijk voor klimaat verandering en is 
dit een natuurlijk verschijnsel  https://fenixx.news/2020/02/11/nasa-geeft-toe-dat-de-
klimaatverandering-natuurlijk-is-en-veroorzaakt-wordt-door-de-zon/# 

 

Vraag 2: In hoeverre staat uw mening over het wel of niet hebben van een gasaansluiting vast? 
Ik ben ervan overtuigd dat we van het gas af moeten (23%); 

1. Van het gas af is zeker, alleen welk alternatief het beste is, is helaas nog niet zeker. 
2. Op termijn zal dit zeker moeten. Zijn er nu al wel betaalbare alternatieven? Voor nieuwbouw 

steeds meer, maar voor bestaande bouw is zonder gas nog heel lastig. Forceer nieuwbouw 
langzaamaan  wel in een richting. 

3. DISCUSSIE IS wel: hoe snel. Goed dat Raalte begint met 1 wijk. Zonder centrale regie gaat het 
niet lukken. 

4. In 2050... 
5. Voorraad gas is eindig. 
6. Hebben we 't dan over aardgas of waterstofgas? Waterstof is een duurzaam alternatief, alleen 

de productie ervan is energievretend. Ook dient er infra te liggen om dat gas te kunnen 
transporteren.  
In de bestaande bouw is dat ‘makkelijker’ te realiseren dan nieuwbouw, waar geen gasnet meer 
wordt aangelegd. Daar worden massaal luchtwp's geplaatst. Je bent dan van het gas af, maar of 
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we over 10 jaar nog blij zijn met deze apparaten is de vraag. Gelukkig ziet de industrie dat ook en 
vindt men nieuwe methoden om energie te leveren, dan wel er voor te zorgen dat de behoefte 
aan warmte afneemt. 

7. Dit moet wel goed doordacht gebeuren. Er moet de  tijd voor genomen worden 
8. Het gaat hoe dan ook een keer op raken en het is goed dan onafhankelijk te zijn van het 

buitenland 
9. Op termijn geloof ik niet in fossiele brandstoffen. Ik denk dat het goed is om een vlotte transitie 

aan te jagen, maar niet op een dusdanige manier dat de huidige economie daar teveel hinder 
van ondervindt. Het vinden van een gezond evenwicht is daarbij de uitdaging. 

 
Ik geloof er niet in dat we van het gas af moeten (43%); 

1. Zolang er geen betere alternatieven zijn.  En met zijn allen op de warmtepomp heeft ook geen 
nut i.v.m. met het warmteverlies van de bodem. 

2. In de toekomst zullen er nog vele alternatieve energiebronnen bijkomen dus geleidelijk van het 
gas af is beter voor het klimaat. Met donder en geweld kost veel extra energie en geeft extra 
uitstoot. 

3. Zoals eerder aangegeven is het ombouwen van bestaande woningen geen haalbare zaak!! Te 
duur...Geen vakmensen!! 

4. We kunnen best gas minderen d.m.v. zonne-energie. Maar van het gas af lijkt me voor nu niet 
DE oplossing. 

5. Ik zie het iets genuanceerder: ik geloof er niet in dat we op zo'n korte termijn van het gas af 
moeten. Het is dom en kortzichtig van  de regering  die deze eisen stelt (andere landen om ons 
heen). Het moet gaan met de wet van de geleidelijkheid. Gaat het mis wordt er niet gehandeld 
(Groningen). Rustig aan Raalte, doe niet mee met een hype. De wereld is ook niet  in één dag 
gebouwd, dus ook niet in één dag afgebroken 

6. Het stroomnet kan het niet aan. Gas is een schone brandstof. 
7. Op een donkere windstille dag redden we het niet met zonne- en windenergie. Is Nederland 

sowieso te klein voor. 
8. Gas omzetten in elektriciteit, transporteren met aardig wat transportverlies en dan weer 

omzetten in warmte is pure energieverspilling. 
 

9. Wacht op het alternatief van waterstof 
10. Gas is de schoonste fossiele brandstof die we hebben , in NL is alle stroom niet duurzaam op 

te wekken. Dus of kernenergie is een andere bron of fossiele brandstoffen. 
11. Door de ligging van Nederland en het vlakke landschap is het niet mijn inziens niet mogelijk 

elke woning van het gas te halen. De infrastructuur is daar nu niet op berekend. Velden vol 
met PV panelen kunnen het vermogen niet kwijt en gasnet is niet geschikt voor waterstof. 

12. Waterstof is de toekomst er worden  iet voor niets al nieuwbouw wijken op waterstof gezet  
(provincie Friesland). Bovendien zijn huidige cv kachels eenvoudig om te bouwen naar 
waterstof 

13. Niet van het gas af, zolang de alternatieven niet goed genoeg zijn. Ook gezien de kostenpost 
voor en huiseigenaar. 

Ik weet het niet. Ik ben nog zoekende (34%). 

1. Mijn woning moet eerst geschikt gemaakt worden. Lage temperatuur verwarming en meer 
isolatie. Echter meerprijs is behoorlijk en terugverdientijd is tientallen jaren. Niet 
aantrekkelijk. Dus een stappenplan over tien a twintig jaar. Op natuurlijke momenten zaken 
aanpakken tijdens verbouwingen. 

2. en wie betaalt de vervanging van de kachel 
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3. Op zich vind ik alternatieven voor gas een prima idee. Maar niks kookt lekkerder dan een 
gasfornuis en gas oven. 

4. Ik denk wel dat Nederland van het gas af moet {gaat} maar het is nog te onduidelijk wat een 
GOED alternatief is wat ook betaalbaar blijft. 

5. Via mijn werk hou ik zeer kort in de gaten 
6. Alle opties open houden, en eerst meer onderzoek op alle fronten v.w.b. 

milieuvriendelijkheid en kostenbesparing. 
7. We kunnen zonder gas dat staat vast. Probleem is dat, op dit moment, niet alle alternatieven 

zo rendabel zijn als gas. En ik ben ook van menig dat als we de komende jaren het 
gasverbruik met 50 tot 75% kunnen minderen we al een heel eind op de goede weg zijn. 

8. er is nog te veel onduidelijkheid voor alternatieven. Tot die tijd gasaansluiting houden (of 
aanleggen bij nieuwbouw) 

Vraag 4. Hebt u zelf plannen van het gas af te gaan? 

Ik ben al van het gas af (3%) 

1. Afgelopen jaar geïnvesteerd in: 18 zonnepanelen, 2 lucht/lucht warmtepompen, elektrische 
dekens, elektrische boiler, inductiekookplaat. Klaar! 

2. Bedrijven(Enexis) verdienen extreem veel geld aan de afsluiting. 
3. Ik heb vorig jaar een pand verbouwd. Wordt verwarmd met airco, geen gasaansluiting meer. 

Ik volg de ontwikkelingen op de voet en kijk wat ik er mee kan (40%); 

1. Het kost veel geld. Waardoor ik het de investering niet waard vind. 
2. We koken al jaren niet meer op gas, alleen is onze CV ketel nog op gas aangesloten 
3. 5 jaar geleden flink verbouwd, maar toen was het nog eigenlijk niet aan de orde. Wel 

energiebesparend verbouwd. Als het uit kan, of enigszins haalbaar is wil ik het best 
overwegen. 

4. Ik heb een vrijstaande, oude, lastig te isoleren woning. Van het gas af is onmogelijk... 
5. Nog geen plannen omdat ik wil dat het waterstofgebruik door gasleidingen eerst goed is 

uitgezocht. 
6. Een inductie fornuis (inclusief oven) is schreeuwend duur. Daarnaast vind ik koken op gas ook 

veel 'leuker' dan op inductie. 
7. Wij zijn niet meer de jongsten {78 jaar} en ben niet van plan ondoordachte zaken te doen 

zolang er GEEN goed alternatief is. 
8. rustig er de tijd voor nemen, zorg dat er eerst minder wordt auto gereden en gevlogen, dus 

eerst zorgen voor goed en gemakkelijk openbaar vervoer zorg dat de bussen en treinen vol 
zitten. 

9. ik woon in een huurwoning, dus ben afhankelijk van de woningstichting. ik wilde wel graag 
op inductie koken, vast een begin toch?, moet ik de extra aansluitingen hiervoor zelf betalen. 

10. Op dit moment vind ik de alternatieven nog niet interessant genoeg. Ik heb mijn hoop 
gevestigd op waterstof, maar het opwekken daarvan is nog niet duurzaam genoeg. 

11. Gas veel goedkoper dan elektrisch verwarmen 
12. Totaal niet rendabel nu. 
13. Mijn woning is zonder zeer ingrijpende maatregelen niet geschikt voor laag temperatuur. 

Zolang er geen duidelijke norm is waar we qua isolatiewaarde naar toe moeten gaan ik de 
stap naar muur en dak isolatie niet doen. 

14. Iedereen warmtepomp of iets anders op elektriciteit geeft overbelasting elektriciteitsnet 
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Ja, zodra ik van het gas af kan zal ik dat zeker doen (13%) 

1. Ik ben overtuigd van het nut van het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Daarnaast 
ben ik geen fan van Poetin, dus liever geen Russisch gas in mijn huis. Ben bereid door te 
pakken zodra er een voldoende gunstig alternatief is. 

2. Zijn met nieuwbouw bezig, dus gasloos 
3. En het moet betaalbaar zijn. 
4. Kook inmiddels op elektra 
5. Nieuwbouwkavel in voorbereiding. Daar wordt een warmtepomp all-electric geïnstalleerd 
6. Mijn woning is voorbereid, en als mijn ketel aan het eind van zijn levensduur is komt er een 

warmtepomp voor terug 
7. Wij hebben al geïnvesteerd in zonnepanelen, een pelletkachel (i.p.v. een gaskachel) en zijn 

bezig met het zoeken naar een elektrisch boilervat met warmte wisselaars voor warm 
tapwater en voorverwarming CV. En een paar elektrische kacheltjes voor de kleine warmte 
behoefte. Wij hebben in ons huis het gasverbruik met 60% kunnen verminderen. 

Nee, ik ben daar totaal niet mee bezig (43%); 

1. Dan moet ik extra kosten maken ik heb een uitkering omdat ik ben afgekeurd 
2. Ik heb daar geen zeggenschap in omdat ik een huurwoning heb. Koken op elektriciteit heeft 

wel mijn voorkeur maar dan moet ik zelf een extra groep aanleggen, de woningstichting 
faciliteert daar niet in. 

3. Ga nu nog niet investeren zolang er geen enkele duidelijkheid is! 
4. We zitten net in een nieuwbouwwoning en hebben bewust voor gas gekozen. 
5. Ik ben meer bezig met betaalbare energie 
6. Absoluut niet. Als we van het gas af gaan moeten we over op elektro. Gemeente begin maar 

pas je complete elektrische bekabeling in de gemeente te verdrievoudigen. 
7. Maar zal wel meebewegen wanneer het gestimuleerd wordt (financieel en goede 

argumenten). 
8. Dat bepaald de woningbouw.... 
9. Ik ben niet van de alternatieven overtuigd. Bio energie en zon/ windenergie kunnen het 

opvangen. 
10. Ik ben wel bezig met zonnepanelen, dus is het straks voor mij voordeliger om meer 

elektrische voorzieningen te hebben. 

5 In Raalte is het beleid vastgelegd in beleidsambities (wat willen we als gemeente) en zijn 
procesafspraken gemaakt (langs welke weg willen we dat bereiken). Er zijn nog geen concrete 
uitvoerings- en stimuleringsregelingen voor inwoners. Wat vindt u? 

De gemeente moet NIET actief sturen (46%) 

1. Kijk goed wat je doet. Richt eerst eens op meer zonnepanelen op dak en de energievraag 
terug dringen. De oudere woningen eerst.  Ondertussen ontwikkelt de techniek. Start acties 
in bijvoorbeeld woonwijken uit eind jaren 80 die allemaal nog oud dubbel glas hebben. 

2. De gemeente moet vooral een goed alternatief aandragen en promoten. 
3. Zou liever zien dat we of wind energie of zonne-energie  overstappen 
4. Stimuleren mag wel maar niet dwingen tot een dure nutteloze warmtepomp. En alleen 

elektriciteit is ook niet de toekomst 
5. Subsidies kosten meestal ontzettend veel geld in verhouding tot de opbrengst. Vaak zijn er 

lachende derden die de winst in de zak steken. ( Eerst de te vergeven subsidie bij de prijs 
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opzetten.) Als je geen subsidie geeft zal alles vanzelf via een natuurlijke geleidelijke weg 
verlopen. 

6. Alternatief is bijvoorbeeld de warmtepomp die ook kan bijdragen aan geluidsoverlast in de 
wijk? 

7. De nationale overheid moet een plan maken voor heel Nederland, niet iedere gemeente 
apart, komt erg gek over. 

8. Ik denk dat er een nationaal plan moet komen, waardoor het in iedere gemeente hetzelfde 
is. De overheid moet ook eerst werken aan vertrouwen van de mensen, want iedereen denk 
dat het nu een ver van mijn bed show is. Voor de gebruikers m.b.t verwarming en koken en 
warmwatervoorziening. 

9. De gemeente mag wel meedenken met het landelijk beleid. Actief sturen en voorloper 
worden/zijn hoeft van mij niet. Onderzoeken en de landelijke trend volgen is voldoende. 

10. Als de gemeente slim is, zou ik me minimaal houden aan de plannen die nu door het rijk 
worden opgelegd. Alleen wat verplicht wordt. Het kan maar zo zijn dat volgend jaar met een 
nieuw kabinet de plannen volkomen gewijzigd worden en daar zit je dan met je dure 
investeringen. Als je eerlijk bent, al bouw je heel Nederland vol met energieparken, brengt 
dat nog niet genoeg op om iedereen van energie te voorzien en moet er toch weer gas 
ingevoerd worden. Dus niet afsluiten. Over 20 jaar moeten alle windmolens en zonnepanelen 
gerecycled worden. Geloof me er komen geen nieuwe in de plaats. We draaien dan op kleine 
kerncentrales. 

11. De gemeente zou het niet moeten willen, maar vraag de inwoners via een eigen referendum. 
(En niet uitsluitend de raad, veel te politiek gestuurd) De inwoners moeten het ondergaan en 
die emoties komen niet bij alle raadsleden over. 

12. Er zijn op dit ogenblik te dure alternatieven. Wacht rustig af. 
13. Het gasnetwerk kan in de toekomst mogelijk gebruik worden voor waterstof. Dus actief 

afsluiten en stoppen met aanleggen lijkt me niet goed. Het stimuleren van inwoners om naar 
alternatieven te zoeken juich ik wel toe. 

14. Ga voor minder energie verbruik !! 
15. Ik heb destijds HTS gedaan en nu TU (laatste jaar). Toelichting geef ik u graag mondeling met 

tientallen voorbeelden. 
16. Alles op elektriciteit is niet verstandig elektriciteitsnet niet berekend op zoveel capaciteit 
17. Men gaat er teveel vanuit dat de warmtepompen de oplossing zijn dit is lang niet in alle 

gevallen bewezen. En zoals in de antwoorden gegeven is Duitsland gaat juist aan het aardgas 
waarom moeten wij dan van het gas. Men slaat helemaal door, ook de bio brandstof is niet 
goed moeten veel te veel bomen gekapt worden. Terwijl er juist meer bomen geplant 
moeten worden. 

18. Laat naar dit beleid eens kijken naar bèta wetenschappers, in plaats van politicologen en 
bestuurskundigen. In het NRC stond zaterdag al beschreven dat de Haagse werkelijkheid 
geheel anders is dan de praktijk. Laten we hopen dat deze gekte niet de gemeenteraad van 
Raalte gaat bereiken. 

19. Zo lang er in andere landen nog wordt gestimuleerd om op het gas te gaan heeft het geen 
zin. Je moet Europees 1 lijn trekken. Anders heeft het geen zin. 

De gemeente moet WEL actief stimuleren 

1. Hoe actief is wel de vraag, moet de burger ook niet op teveel kosten jagen 
2. Een meer actieve en regisserende houding, ook in communicatie en voorlichting, zou een 

stimulans zijn i.p.v. de wat afwachtende houding op het terrein ven energietransitie 
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3. Als we dan toch van het gas af moeten, dan zie ik graag dat de gemeente een aanpak voor de 
wijken bepaalt, zodat niet elke woning bv zelf een bron in de grond boort (lijkt me niet goed 
als we allemaal bronnen gaan boren=grondwaterverstoring en thermische verontreiniging)of 
units buiten plaatst (geluid/zicht).Stadsverwarming is het beste alternatief voor gas bij 
bestaande woningen. 

4. Wij hopen dit jaar een huis te kopen. Met een subsidie regeling zouden wij best wel interesse 
kunnen hebben om van het gas af te gaan. 

5. Ik vind het belachelijk dat burgers zoveel moeten betalen om de gasmeter af te koppelen. Ik 
begrijp dat dat feitelijk geen zaak van de gemeente is, maar hoop toch dat de politiek daar 
een oplossing voor vindt. 

6. Tegen subsidies. Energiebedrijven verdien er nog genoeg aan. Subsidies zijn immers een 
sigaar uit eigen doos 

7. Het is goed als de gemeente hier actief op stuurt, maar dan moet de gemeente tegelijk ook 
inzetten op duurzame opwekking van elektriciteit en opslag daarvan in waterstof 

8. En met actief bedoel ik dat je echt financieel aantrekkelijker maakt om van het gas af te gaan. 
Afschaffen van de kosten om gas af te sluiten! Aansluiting van bijvoorbeeld 3 X 35 amp 
hoofdaansluiting goedkoper maken. ( denk aan elektrische combiketels). Tip mensen ook om 
toch iets meer zonnepanelen te nemen dan wordt geadviseerd of uitgerekend, dan kun je 
een elektrisch kacheltje aan doen ipv de gasgestookte CV combiketel. 

Overige opmerkingen 

1. Onze bestaande oude boerderij is 5 jaar geleden helemaal opgeknapt en zoveel mogelijk 
geïsoleerd, maar 5 jaar terug was zonder gas absoluut niet haalbaar en was ook een 
gasfornuis niet raar. Er is veel veranderd in een paar jaar tijd. 

2. Mijn woning is GOED geïsoleerd, het dak/de muren/ de vloer/kunststof ramen met HR++ 
glas/ HR verwarming ketel en zonnepanelen. 

3. Dat men zich zo druk maakt. Alles heeft een hype. Van de externe afvoer naar het buitenland 
heeft men niet over. 

4. eerst een goed plan, en of alles elektrisch, ook waterstof kan een goed alternatief zijn 
5. de vraag blijft: wie betaalt de kosten voor vervanging, isolatie etc. 
6. Voor veel mensen zijn de extra kosten voor van het rendabel van het gas gaan niet op te 

brengen. 
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