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Stijgende gasprijzen

Achtergrond

De gasprijzen zijn sterk gestegen waardoor flink hogere 
energierekeningen worden verwacht. De huidige situatie 
met de boycot van Russisch gas verergert deze situatie.

In dit onderzoek kijken we of leden van Vereniging Eigen 
Huis sneller gaan verduurzamen door de stijgende 
gasprijzen. Daarnaast vragen we welke gevolgen dit heeft 
het voor hun energiecontract.

De resultaten worden vergeleken met een recent 
onderzoek naar de gestegen gasprijzen (december 
2021). Ook zijn enkele vragen herhaald uit het 
klimaatakkoordonderzoek van november 2019.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor 
nieuwsberichten, lobby en content voor website. 



Stijgende gasprijzen

• Ten opzichte van de meting van december is het aantal leden dat de gevolgen merkt van de gestegen gasprijzen bijna 
verviervoudigd (37% tegenover 10% in december).

• De energierekening is met gemiddeld 82 euro gestegen.

• Bijna twee derde van de leden heeft actie ondernomen als gevolg van de bestegen gasprijzen, in de meeste gevallen door op het
energiegebruik te gaan letten.

• 22% van de leden gaat verduurzamen door de gestegen gasprijzen (was 20% in december).

• Het aantal leden dat positief staat ten opzichte van het streven om CO2 te reduceren is toegenomen van 64% in november 2019 
tot 69% nu.

• Het aantal voorstanders voor de beslissing om van aardgas af te gaan is net als in juli 2018 weer groter dan het aantal 
tegenstanders.

• 58% vindt dat de overheid de plannen om van het aardgas af te gaan moet versnellen om zo onafhankelijk te worden van Russisch
gas. 67% vindt dat er extra gas moet worden opgepompt in Groningen.
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Conclusies
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Invloed gestegen 

gasprijzen
De vragen over de invloed van gestegen gasprijzen zijn 
niet gesteld aan leden van wie de woning aardgasvrij is. 
Dit betreft 89% van de leden. In december 2021, waar de 
resultaten in dit hoofdstuk mee vergeleken worden, was 
dit 92%.



Stijgende gasprijzen6

Invloed gestegen gasprijzen

• Ten opzichte van de meting van december is het aantal leden dat de gevolgen merkt van de gestegen gasprijzen bijna verviervoudigd. 

10%

37%

90%

64%

Dec '21

Mrt '22

Merkt u op dit moment al de gevolgen van de gestegen gasprijzen op uw energierekening?

Ja Nee
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Stijging van de energierekening

3% 21%

9%

19%

14%

13%

13%

10%

16%

24%

35%

11%

12%

Dec '21

Mrt '22

Kunt u aangeven met hoeveel euro uw energierekening is gestegen of naar verwachting gaat stijgen? (gevraagd als de 

energierekening gestegen is)

Minder dan 10 euro per maand 10 tot 25 euro per maand 25 tot 50 euro per maand 50 tot 75 euro per maand

75 tot 100 euro per maand 100 euro per maand of meer Weet ik (nog) niet

€ 82,-

€ 63,-

Gemiddelde

97%

98%

3%

2%

Dec '21

Mrt '22

Is uw energierekening gestegen, of verwacht u dat de rekening in de komende maanden gaat stijgen? (gevraagd aan wie 

de gevolgen merkt)

Ja Nee
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Ondernomen actie

53%

13%

15%

33%

39%

16%

18%

47%

Nee

Ja, ik ben zuiniger gaan leven om eventuele

extra kosten op te vangen

Ja, ik ga mijn woning verduurzamen

Ja, ik ben op mijn energieverbruik gaan letten

Heeft u naar aanleiding van het nieuws over de gestegen gasprijzen actie 

ondernomen? U kunt meer dan één antwoord geven op deze vraag.

Mrt '22 Dec '21

• Ten opzichte van de meting van 
december hebben meer leden actie 
ondernomen. De toename zit vooral in 
het aantal leden dat op het 
energieverbruik is gaan letten.

“U geeft aan dat u naar aanleiding van het 
nieuws over de gestegen gasprijzen uw 
woning gaat verduurzamen. Dat u deze 
beslissing neemt kan om verschillende 
redenen zijn. Welke is voor u de 
belangrijkste? Als u twee of drie redenen 
even zwaar vindt tellen dan kunt u meer 
dan één antwoord geven op deze vraag.”

9%

10%

13%

Geld besparen

Het verminderen van CO2-uitstoot

Niet afhankelijk zijn van Russisch gas
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Verduurzamingsplannen

• Meer leden gaan verduurzamen, waardoor er meer leden 
zijn die aangeven nog geen plannen te hebben.

50%

50%

42%

58%

Ja, ik had al plannen

Nee, ik had nog geen plannen

Had u, los van de gestegen gasprijzen, plannen om op 

korte termijn te gaan verduurzamen? (gevraagd aan 

leden met plannen om te verduurzamen)

Mrt '22 Dec '21

26%

74%

35%

65%

Ja

Nee

Hebben de gestegen gasprijzen uw plannen om te gaan 

verduurzamen versneld? (gevraagd aan leden die al 

plannen hadden)

Mrt '22 Dec '21

• Binnen de groep leden die al plannen hadden geeft een 
groter deel aan de plannen te hebben versneld.

• Op de volgende pagina volgt een totaaloverzicht van alle 
hiervoor onderscheiden groepen.
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Totaaloverzicht verduurzamen
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Had geen plannen + gaat (extra) 

verduurzamen

2%

Aantal niet-
verduurzamers 

neemt toe

Verduurzamers 
zonder invloed 

gestegen 
gasprijzen 
neemt af

Toename 
aardgas-

vrije 
woningen

Toename verduurzamers door gestegen 
gasprijzen (van 20% naar 22%)
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Verduurzamingsplannen

• Een (hybride) warmtepomp wordt het meest genoemd als 
(extra) maatregel. Ten opzichte van december zijn meer leden 
van plan isolatieglas of kleinere maatregelen (zoals ledlampen 
en tochtstrips) te nemen

20%

6%

10%

24%

26%

23%

28%

40%

31%

8%

13%

15%

19%

24%

28%

32%

Anders

Zonneboiler

Duurzamere cv-ketel

Isolatieglas

Kleinere maatregelen

Isoleren (dak, vloer, spouwmuur)

Zonnepanelen

(Hybride) warmtepomp

Wat bent u van plan (extra) te gaan doen nu de 

gasprijzen stijgen? (gaat door gasprijzen verduurzamen of 

versnellen)

Mrt '22 Dec '21

21%

7%

18%

23%

33%

36%

38%

31%

19%

10%

15%

23%

23%

33%

40%

39%

Anders

Zonneboiler

Duurzamere cv-ketel

Isolatieglas

Kleinere maatregelen

Isoleren (dak, vloer, spouwmuur)

Zonnepanelen

(Hybride) warmtepomp

Welke plannen had u om te gaan verduurzamen? (had al 

plannen)

Mrt '22 Dec '21

• Meer leden geven in maart aan al van plan te zijn geweest om 
een (hybride) warmtepomp te nemen. Daarnaast worden 
zonnepanelen nog net iets vaker genoemd als maatregel die 
leden al van plan waren te nemen.
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Klimaatakkoord

De resultaten in dit hoofdstuk worden vergeleken met 
eerdere metingen in 2019 en 2018.
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CO2 uitstoot reduceren

• Het aantal leden dat positief staat ten opzichte van het streven om CO2 te reduceren is toegenomen.

• Op de volgende bladzijde staan enkele toelichtingen van leden op het gegeven antwoord. 

“De Nederlandse overheid heeft internationaal afgesproken om de CO2 uitstoot te reduceren. Dit betekent dat ook huiseigenaren
maatregelen moeten nemen, zoals isoleren, de aanschaf van zonnepanelen en de cv-ketel vervangen door bijvoorbeeld een 
warmtepomp.”

67%

59%

64%

69%

23%

25%

23%

22%

9%

15%

13%

7%

1%

1%

0%

2%

Jul '18

Jul '19

Nov '19

Mrt '22

Staat u positief of negatief  tegenover het streven om de CO2 uitstoot te reduceren?

Positief Niet positief, maar ook niet negatief Negatief Ik heb er geen mening over
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Toelichting op CO2 reduceren

“Binnen de mogelijkheden, en financiën”

“Heb zelf al diverse maatregelen getroffen 

(zonnepanelen, zonneboiler, isolatie en 

isolatieglas). Heb geen warmtepomp en ben 

ook niet van plan deze aan te schaffen. Ik heb 

een HR ketel van recente datum.”

“We hebben maar 1 aarde”

“Alle kleine beetjes helpen”
“CO2 uitstoot verminderen is bittere 

noodzaak”

“voordelen van een warmtepomp wegen niet 

op tegen de kosten en terugverdientijd”

“Al in de afgelopen jaren maatregelen die 

mogelijk waren, genomen.”

“Kosten zullen een issue zijn, zeker met de 

snel stijgende prijzen van arbeid en 

bouwmaterialen.”

“NL is een erwt op de wereldkaart, is een 

mondiaal probleem, leg eerst de smeerpijpen 

van de industrie maar stil.”
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Van het aardgas af

• Het aantal voorstanders voor de beslissing om van aardgas af te gaan is net als in juli 2018 weer groter dan het aantal 
tegenstanders.

• Op de volgende bladzijde staan enkele toelichtingen van leden op het gegeven antwoord. 

“Nederland gaat van het aardgas af. Hierbij worden alle huizen afgesloten van aardgas en krijgen een alternatief (bijvoorbeeld een 
warmtepomp, stadsverwarming of biogas) en zullen veel huizen extra geïsoleerd moeten worden. In 2030 moeten 1,5 miljoen huizen van 
het aardgas af zijn en in 2050 vrijwel alle acht miljoen huizen die er in Nederland zijn.”

41%

33%

32%

42%

33%

27%

31%

32%

25%

39%

37%

25%

1%

1%

0%

1%

Jul '18

Jul '19

Nov '19

Mrt '22

Hoe staat u tegenover de beslissing om van aardgas af te gaan?

Positief Niet positief, maar ook niet negatief Negatief Ik heb er geen mening over
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Toelichting op van het aardgas af

“Prima, maar ik zie het alternatief nog niet -> 

waterstof?”

“Klimaatverandering maakt het noodzakelijk! 

Geen keuzevrijheid meer.”

“Als aardgas vervangen wordt door groene 

energie remt dat de opwarming van de aarde 

en worden we minder afhankelijk van 

schurkenstaten.”

“De fossiele brandstof terugdringen beter 

voor het milieu en de vrede”

“Technische oplossing voor 

appartementsgebouwen zijn nog niet 

beschikbaar.”

“Alternatieven hebben ook hun problemen”

“Moet wel betaalbaar zijn.  Als ik als 

particulier moet betalen voor de ambitie van 

de overheid schiet het niet op en doe ik niet 

mee”

“Dit is nooit volledig haalbaar en 

onverstandig vanwege de hoge kosten van 

omgooien”

“Dit is onnodig, zorg ervoor dat 

grootverbruikers een ander alternatief kiezen 

zodat de particuliere huis eigenaar gewoon op 

het ga aangesloten kan blijven”
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Kansen bij van aardgas af

“Kosten verlagen Beter voor het milieu”

“Ik zie het vooral als een kans om je goed te 

bezinnen op je energieverbruik en 

maatregelen te nemen om dat te verminderen 

en/of te verduurzamen.”

“Ik heb al een warmtepomp, vloerverwarming 

en een goed geïsoleerd huis en dat bevat mij 

uitstekend”

“Kansen om de wereld beter te maken” “Kernenergie”

“Bijdragen aan een beter milieu.”

“Bouw in Nederland 3 a 4 kerncentrales en wij 

zijn van de energieproblematiek af”

“Veel meer daken van zonnepanelen 

voorzien”
“Goedkoop verwarmen”

“Het streven om van aardgas los te gaan is een grote ambitie die veel kansen biedt, maar ook veel vragen oproept. Sommigen vinden het 
goed voor het milieu en zien het als een mogelijkheid om het comfort in hun woning te verbeteren. Anderen maken zich zorgen over de 
betaalbaarheid en vragen zich af waar ze moeten beginnen. Hoe is dat bij u? Welke kansen ziet u?”
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Zorgen bij van aardgas af

“ik heb nog geen idee wat bij mijn huis het 

meeste oplevert”

“Een goede isolatie aanpassing van mijn huis 

tegen aanvaardbare kosten.”

“Beschikbaarheid, huidige capaciteit is te 

klein en ontwikkeling kost veel  tijd 

Betaalbaarheid  Afhankelijkheid”

“Betaalbaarheid.”

“De volgende generaties worden opgezadeld 

met de problemen die hun oorzaak vinden in 

de afgelopen 40-50 jaar”

“veel te hoge kosten”

“Ik wil wel meer doen maar weet niet wat ik 

nog meer kan doen.”

“Gezien de hoeveelheid aan energie wat we 

nodig hebben, elektrische auto’s, etc. en de 

groeiende bevolking ben ik sceptisch.”

“Stugge gemeente instelling m.b.t. 

aanpassen uiterlijk huizen”

“En welke zorgen heeft u?”
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Russisch gas
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Plannen van aardgas af versnellen

58% 42%

Vindt u dat de overheid de plannen om woningen van het aardgas af te sluiten moet versneller om zo onafhankelijk te 

worden van het Russisch gas?

Ja Nee

“Dit ligt zo voor de hand dat een toelichting 

overbodig is.”
“maar moet wel haalbaar zijn”

“We moeten er alles voor over hebben Poetin 

de nek om te draaien, voordat hij dat met ons 

doet!”

“Daarmee wordt problematiek volledig bij de 

consument neergelegd. Niet te doen”

“We hebben zelf genoeg gas. Verzin iets om 

dat toch te kunnen gebruiken. We moeten 

inderdaad minder afhankelijk zijn van 

anderen. Dat blijkt wel weer.”

“De hele overheid moet weg. Dit is geen 

overheid meer maar een uitvoeringsorgaan 

sec.”
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Extra gas uit Groningen

“Als er echt geen alternatief is, een noodzaak 

hiervoor, en dan voor een beperkte periode”

“De extra baten wel volledig aan de 

noordelijke provincie extra laten toekomen.”
“uitsluitend in uiterste noodzaak”

“eerst de Groningers compenseren. Veel 

huizen hebben nog steeds aardbeving 

schade.”

“Maar dan wel versneld de Groningers 

helpen.”

“Nee eerst maar bezuinigen op 

(groot)verbruik,”

67% 33%

Vindt u dat de overheid extra Gronings gas moet oppompen nu de aanvoer door het conflict in Oekraïne in gevaar komt?

Ja Nee



Stijgende gasprijzen22

Omstandigheden waaronder extra gas uit Groningen toch kan

“extreme kou”
“als er echt een acuut tekort is en mensen en 

bedrijven op korte termijn afgesloten worden”
“geopolitiek”

“als het positief uitvalt voor de Groningers”

“Extreme situaties zoals oorlog, stopzetten 

levering gas van buitenland, 

onbetaalbaarheid”

44% 56%

Zijn er voor u omstandigheden waarbij u wel vindt dat er extra Gronings gas mag worden opgepompt? (gevraagd aan wie 

tegen extra gas uit Groningen is)

Ja Nee

Toelichtingen zijn alleen 

gevraagd aan de 

voorstanders
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Methode Steekproef

Veldwerk

Online onderzoek via het Eigen Huis Ledenpanel 

24 vragen   

8 minuten invulduur 

5.000 leden zijn voor het onderzoek uitgenodigd

Leden.

1.215 volledig ingevulde vragenlijsten (24,3% respons)

Van 18 t/m 23 maart 2021

Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording
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Bijlage 2: Vragenlijst
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Bijlage 2: Vragenlijst
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Bijlage 2: Vragenlijst




