Zoetermeer
Aardgasvrij
Samenvatting enquête en stadsgesprekken bij de Warmtevisie*
Het is de bedoeling dat Zoetermeer in 2040 aardgasvrij is. Dat kan alleen met elkaar; de gemeente, organisaties en
inwoners samen. Dit jaar maken wij de Transitievisie Warmte (Warmtevisie), die in het najaar van 2021 gereed moet zijn.
Wanneer is aardgasvrij acceptabel?

54%

Als de kosten niet te hoog zijn

47%

Als er subsidie is voor maatregelen

38%

Als de energiekosten ongeveer
gelijk blijven

Wat zijn uw belangrijkste zorgen?

72%

Ik maak me zorgen over de kosten
(betaalbaarheid)

36%

Wat gebeurt er als ik niet mee wil doen?

Wilt u weten wat u kunt doen en zelf ook aan de slag?

23%
5%

Ik wil het sowieso niet

Ga voor advies en informatie op maat naar
Energieloket Zoetermeer.

www.energieloketzoetermeer.nl

Ik weet het (nog) niet

Vraag en antwoord
Alle vragen en antwoorden uit de
stadsgesprekken, de verslagen en
de rapportage van de enquête vindt
u op doemee.zoetermeer.nl,
projectpagina Warmtevisie.

Aardgasvrij 2040: Is dat haalbaar?

Hoe gaan we verder?

33%

De (landelijke en eigen) doelstellingen
zijn niet realistisch

• De Transitievisie Warmte
(Warmtevisie) moet in najaar 2021
klaar zijn.

32%

Ik wil het sowieso niet, een aardgasvrij
Zoetermeer

• Bij het opstellen van de visie
houden we rekening met uw
vragen, inzichten en zorgen.

15%

We kunnen beter op het landelijke doel
‘aardgasvrij 2050’ aansluiten

• Daarna maken we voor de eerste
wijken een wijkuitvoeringsplan,
samen met de bewoners.

14%

Ja, ik zie graag dat Zoetermeer
voorloopt op het landelijke doel

5%

Ik weet het niet of heb geen mening

• We gaan stap voor stap van het
aardgas af.
• Wij houden u van alle stappen
op de hoogte.

doemee.zoetermeer.nl

*Er zijn 1032 deelnemers die de enquête volledig hebben ingevuld. Het is geen representatieve meting. Doel van het onderzoek was inzicht krijgen in zorgen, ideeën en aandachtspunten van inwoners. Percentages kunnen de 100% overstijgen als er meer antwoorden mogelijk waren.

