
In december 2022 en januari 2023 is een onderzoek naar duurzame energie/windenergie 
uitgevoerd in de gemeente Berkelland. In totaal hebben 717 respondenten meegedaan aan 
het onderzoek. Graag delen wij met deze factsheet een aantal belangrijke resultaten met u 
en laten we u weten wat we met de resultaten doen.

Resultaten algemeen
% (Helemaal) eens met onderstaande stellingen

Ik vind het belangrijk dat er in Nederland meer aandacht is voor het opwekken van duurzame energie

Ik maak me zorgen om de klimaatverandering (opwarming van de aarde)

Heeft u wat gedaan op het gebied van duurzame energie?

Opwekken duurzame energie

Ja en wil meer doen
51%

Ja en daar blijft het voorlopig bij
33%

Nee, maar wel van plan
11%

81%

69%
Ik vind het belangrijk dat er in de gemeente duurzame energie wordt opgewekt

63%

Nee en niet van plan
6%

Wat heeft u gedaan op het gebied van duurzame energie? - Top 3

heeft zonnepanelen heeft zijn woning (beter) laten 
isoleren

71% 70%
gebruikt bewust minder energie

52%

Waarom bent u bezig met duurzame energie? 

wil de energiekosten 
verlagen

79%
wil minder afhankelijk zijn 
van anderen voor energie

50%
vindt het belangrijk om 

duurzaam te leven

44%
maakt zich zorgen over 
de klimaatverandering

44%



Wat vindt u ervan dat er windmolens in zoekgebied K* komen?

(Heel) goed idee 
29%

Niet goed/ niet slecht
22%

(Heel) slecht idee
41%

Weet ik niet/ geen mening
8%

* Een zoekgebied is een gebied dat mogelijk geschikt is voor het plaatsen van windmolens. Zoekgebied K ligt 
tussen Ruurlo, Beltrum, Zieuwent en Lievelde.

Resultaten windenergie in de gemeente

Een groot percentage vindt het een slecht idee dat er windmolens komen in zoekgebied K. 
Top 3 redenen waarom ze dit een (heel) slecht idee vinden:

vindt dat het landschap wordt 
aangetast

vindt dat het geluidsoverlast 
veroorzaakt

91% 78%
vindt dat het uitzicht verpest 

wordt

77%

Wist u dat het mogelijk is om windmolens tijdelijk uit te zetten wanneer deze overlast veroorzaken?

Ja - 46%

Nee - 47%

Weet ik niet/ geen mening - 7%

Als het een optie is om windmolens 
tijdelijk stil te zetten, zou 88% wind-
molens nog steeds niet accepteren

Resultaten lokaal eigendom
Hoe belangrijk vindt u lokaal eigendom*?

(Heel) belangrijk 
63%

Niet belangrijk/ niet onbelangrijk
14%

(Heel) onbelangrijk
15%

Weet ik niet/ geen mening
9%

wil dat het aan duurzame projecten 
in de omgeving besteed wordt

wil het uitkeren als rente aan leden, 
aandeelhouders en/of eigenaar

47% 45%
wil een financiële vergoeding 

voor inwoners en ondernemers

30%
Waaraan moet de winst van windmolens besteed worden? - Top 3

* Lokaal eigendom betekent dat inwoners en ondernemers voor een deel eigenaar zijn van zonnepanelen en 
windmolens.



Ja - 15% Misschien - 32% Nee - 34% Weet ik niet/ geen mening - 19%

Wat gebeurt er met de resultaten?
De volledige uitkomsten van de enquête zijn in te zien op de website van de gemeente 
Berkelland. De resultaten worden gebruikt als input voor het windbeleid, dat momenteel 
wordt opgesteld. Hierin staat waar en onder welke voorwaarden er windmolens 
gerealiseerd kunnen worden. Het beleid bestaat straks uit ruimtelijke voorwaarden, zoals 
geluidsnormen voor windmolens of een afstand tot woningen ter voorkoming (onder 
andere) van overlast. Daarnaast staan er voorwaarden in over bijvoorbeeld lokaal 
eigenaarschap en lokale baten. Doel hiervan is een evenwichtige verdeling van de lusten en 
lasten in het gebied waar windmolens komen.

Resultaten participatie

Stel, een lokale energiecoöperatie ontwikkelt in gemeente Berkelland windmolens. Wilt u dan lid 
worden?

Ik vind het goed dat overheden, zoals gemeenten of waterschappen, (mede)eigenaar kunnen zijn 
van windmolens

(Helemaal) eens 
51%

Niet eens/ niet oneens
17%

(Helemaal) oneens 
17%

Weet ik niet/ geen mening
14%

via de gemeentepagina 
(Berkelbericht) in de lokale krant

via een bijeenkomst in mijn buurt
59% 52%

via e-mails
43%

Hoe wilt u door de gemeente betrokken worden bij het opstellen van de beleidsplannen voor het 
opwekken van duurzame energie? - Top 3

Hoe wilt u dat de gemeente met u communiceert over de beleidsplannen voor het opwekken van 
duurzame energie? - Top 3

Ik wil op de hoogte worden gehouden

Ik wil mijn mening geven

Ik wil adviseren over het beleid

65%

36%

11%


