
   Uitkomsten enquêtes



EnquêtE informatiE En participatiE

• 1304 deelnemers

• Per gemeente hebben we op basis van ingevulde postcodes het volgende 
aantal respondenten kunnen achterhalen

Zuidplas 95
Gouda 188
Waddinxveen 233
Krimpenerwaard 318
Bodegraven-Reeuwijk 352



KEnnis En mEning ovEr duurzamE EnErgiE 
uitKomstEn in hEt Kort: 

• 68% van de respondenten vindt het belangrijk dat er duurzame energie 
geproduceerd wordt in de regio en 50% wekt zelf al duurzame energie op. 

• 63% van de respondenten was al op de hoogte dat de regio een RES opstelt en 
90% vindt het belangrijk dat burgers hierbij betrokken worden. 

• Een lagere energierekening en het tegengaan van de opwarming van de aarde 
zijn de meest gekozen redenen om aan de slag te gaan met duurzame energie. 



hoE bElangrijK vindt u dat onzE rEgio duurzamE EnErgiE 
producEErt?



dE rEgio waar u woont moEt EEn EigEn rEgionalE 
EnErgiEstratEgiE (rEs) opstEllEn. wist u dat al?

62,5%

37,5%



u als inwonEr mag mEEdEnKEn ovEr dE locatiEs voor 
windmolEns En zonnEpanElEn. hoE bElangrijK vindt u dat?



u Kunt ooK zElf aan dE slag gaan mEt mEEr duurzamE EnErgiE. 
wat zou EEn bElangrijKE rEdEn voor u zijn om dat tE doEn?



u Kunt ooK mEEdoEn aan initiatiEvEn van andErEn voor duurzamE 
EnErgiE. mEt wElKE van dE ondErstaandE initiatiEvEn wilt u zElf 
EvEntuEEl mEEdoEn?



participatiE 
uitKomstEn in hEt Kort: 

• 50% van de respondenten wil niet meedoen aan het inkopen van energie, 
investeren of mede-eigenaar worden van een zonne- of windpark. De andere 
helft zie de meeste kans in mede-eigenaar worden of energie inkopen van een 
park in de buurt.

• 95% van de respondenten wil op de hoogte gehouden worden; e-mail 
nieuwsbrief, krant en website zijn de meest gekozen communicatiemiddelen.

• 59% van de respondenten wil participeren door geïnformeerd te worden. 
• Bij de manier waarop ondervraagden betrokken willen worden, ligt de 

voorkeur bij een enquete (66%). 
• 24% van de respondenten heeft behoefte aan (digitale) bijeenkomsten om 

op de hoogte te blijven en mee te denken. 



op wElKE maniEr wilt u zElf bijdragEn aan hEt opwEKKEn van 
duurzamE EnErgiE? 



andErs namElijK: 

Zonneboiler
Kleine windmolen op dak

Nul op de meterwoningen

Zonnepanelen met straat collectief 

Kernenergie 
Besparen van energie door gedrag

Warmtepomp 

Een windmolen bij onze boerderij 

Beleggen in new energy beursfondsen

Ik wil anderen adviseren

Energie besparen door 
opknappen huis 

Getijdecentrale waterkracht 

Waterstof 

woning/ bEdrijf

informatiE

collEctiEf

altErnatiEvE vormEn



hoE wilt u hEt liEfst op dE hoogtE blijvEn van dE rEgionalE 
EnErgiEstratEgiE (rEs)? 



hoE wilt u participErEn ovEr dE EnErgiEstratEgiE van 
middEn-holland? gEEf dan aan op wElKE maniEr.



• 1204 deelnemers

• Per gemeente hebben we op basis van ingevulde postcodes het volgende 
aantal respondenten kunnen achterhalen

Zuidplas 88
Waddinxveen 145
Gouda 184
Krimpenerwaard 272
Bodegraven-Reeuwijk 281

 

EnquêtE ovEr dE opwEK van 
duurzamE EnErgiE 



locatiEs voor windEnErgiE  
uitKomstEn in hEt Kort: 

• Meer dan 50% van de respondenten is het eens met:  
  - Windturbines plaatsen langs grootschalige infrastructuur
  - Kleinschalige wind- en zonne-energie past bij agrarische bedrijven

• De meningen van de respondenten over het clusteren of spreiden van 
windturbines zijn erg verdeeld. 

• 57% van de respondenten vindt een middelgrote windturbine (van 40 à 60 
meter) NIET passen bij de dorpen en in de randen van de stad.



langs grootschaligE infrastructuur (zoals snElwEg En 
spoor) is ruimtE voor grotE windturbinEs.
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Principe: grote windturbines 
langs infrastructuur 



iK hEb liEvEr één groot windparK in dE rEgio dan lossE windturbinEs 
vErsprEid door hEt hElE gEbiEd.
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iK vind EEn middElgrotE windturbinE (van 40 à 60 mEtEr) passEn 
bij dE dorpEn En in dE randEn van dE stad.
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Dorpsturbine Reduzum met ashoogte van 36 meter en een rotordiameter van 51 meter. 
(Archief Leeuwarder Courant)



iK vind dat EnErgiEproductiE (bijvoorbEEld EEn KlEinE windturbinE 
of EEn zonnEvEld op hEt Erf ) past bij dE bEdrijfsvoEring van EEn 
agrariër.
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Principe: wind en zon bij erf



locatiEs voor zonnE-EnErgiE   
uitKomstEn in hEt Kort: 

• Het merendeel van de respondenten is het eens met:  
  - Zonnevelden plaatsen bij infrastructuur. (75%)
  - Tijdelijke zonnevelden op plekken bij dorpen of steden die in de toekomst  
    ontwikkeld worden maar tijdelijk niet gebruikt worden. (51%)

• Bijna 50% van de respondenten is het niet eens met: 
  - Het plaatsen van zonnevelden op landbouwgrond. 
  - Het plaatsen van zonnevelden combineren met het ontwikkelen van   
      nieuwe natuur- en recreatiegebieden. 
 



zonnE-EnErgiE bij infrastructuur (langs wEgEn, bij afrittEn, 
KnooppuntEn En op gEluidsschErmEn) vind iK EEn goEd idEE.
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Principe: zonnevelden langs 
infrastructuur



in onzE rEgio hEbbEn grotE gEbiEdEn last van bodEmdaling. 
hEt gEbiEd is dan niEt mEEr bruiKbaar voor traditionElE landbouw, 
maar wEl gEschiKt voor zonnEvEldEn.
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Principe: zonnevelden in 
gebieden met bodemdaling



wE zEttEn zonnEvEldEn nEEr op landbouwgrond. op al diE 
plEKKEn combinErEn wE EnErgiE opwEKKEn mEt landbouw.
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Principe: zonnevelden in 
combinatie met strokenteelt



wE zEttEn zonnEvEldEn nEEr En combinErEn dat mEt hEt 
ontwiKKElEn van niEuwE natuur- En rEcrEatiEgEbiEdEn.
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Principe: zonne-energie 
in combinatie met 
natuurontwikkeling



in vEEl dorpEn En stEdEn zijn gEbiEdEn waar nu niEts mEE gEbEurt. 
in dE toEKomst KrijgEn zE wEl wEEr EEn niEuwE invulling zoals 
bijvoorbEEld bEdrijvEntErrEin of woningbouw. in dE tussEntijd 
plaatsEn wE hiEr zonnEvEldEn.
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Principe: zonne-energie als 
wachtlandschap 



EfficiëntE EnErgiEsystEmEn En KostEn  
uitKomstEn in hEt Kort: 

• Circa 50% van de respondenten is het eens met het bij elkaar plaatsen van 
zonnevelden, windturbines en transformator- en onderstations uit oogpunt van 
effciëntie.

• De meningen van de respondenten over het clusteren van windturbines en 
zonnevelden in de regio ten opzichte van spreiden zijn verdeeld.

• ‘De kwaliteit van het landschap behouden’ en ‘zoveel mogelijk energie 
opwekken’ zijn door de respondenten het vaakst gekozen als belangrijkste 
onderwerp bij het zoeken van geschikte locaties voor windturbines en 
zonnevelden.   

 



zonnEvEldEn En windturbinEs vullEn ElKaar goEd aan, omdat zE op 
vErschillEndE momEntEn stroom opwEKKEn. daarom plaatsEn wE 
zonnEvEldEn En windturbinEs bij ElKaar in dE buurt. wE sluitEn zE 
samEn aan op hEt ElEKtricitEitsnEt mEt EEn gEdEEldE aansluiting. 
hiErdoor zijn in totaal mindEr windturbinEs En zonnEvEldEn nodig.
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Principe: zonne-energie bij 
bestaande windturbines



wE plaatsEn zonnEpanElEn of windturbinEs in dE buurt van EEn 
transformatorstation. zo hEbbEn wE mindEr stroomKabEls nodig. 
dE aanlEg is daardoor goEdKopEr.
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Zonnevelden in de buurt van een transformatorstation (Transformatorstation Zeijerveen Assen 
TenneT Holding B.V. 2020)



op EEn aantal plEKKEn in dE rEgio 
zEttEn wE niEuwE ondErstations 
nEEr. dEzE ondErstations 
zijn nodig om zonnEvEldEn En 
windturbinEs aan tE sluitEn op hEt 
ElEKtricitEitsnEt. wE plaatsEn dE 
zonnEvEldEn En windturbinEs in 
dE buurt van dEzE ondErstations, 
zodat dE KabEl Kort zijn En dE 
KostEn lagEr.
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zonnEvEldEn of windturbinEs dicht bij ElKaar nEErzEttEn in één 
groot gEbiEd is goEdKopEr dan zE vErsprEidEn ovEr EEn groot 
gEbiEd. daarom plaatsEn wE zE dichtbij ElKaar in grotE windparKEn 
of zonnEparKEn.
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Principe: clustering en verspreiding 
van opwek duurzame energie



bij hEt zoEKEn van gEschiKtE locatiEs voor windturbinEs En 
zonnEpanElEn houdEn wE rEKEning mEt vErschillEndE ondErwErpEn. 
wat vindt u bElangrijK? 

gEEf EEn 1 voor ‘mEEst bElangrijK’, EEn 2 voor ‘daarna bElangrijK’ En zo vErdEr 
tot En mEt EEn 4 voor ‘minst bElangrijK’:



naar aanlEiding van dE EnquEtE zijn Er nog aantal rEactiEs 
binnEngEKomEn. dEzE zijn hiErondEr samEngEvat:

• Er wordt helemaal niet gesproken over alternatieven (ook gehoord tijdens 
de kansentafels): energie opwekken via de gevels, kernenergie, waterstof 
(gasnetwerk behouden), IBIS POWER of andere kleinere, beter in het 
landschap of stedelijke bebouwing passende wind oplossingen.

• Geen windmolens (landschapvervuiling en geluidsoverlast). Zonnepanelen is 
een beter alternatief.

• Ik ben voor klein en regionaal, met een wat duurder prijskaartje, maar dan blijft 
het woongenot voor een ieder gewaarborgd.

• Mijn mening is dat iedere gemeente(raad) deze beslissing moet nemen met de 
eigen burgers.

• Hoe wordt de verdeling gemaakt per gemeente (op basis van aantal 
inwoners)?


