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4 ‘Ik ondersteun het initiatief voor het plaatsen van drie
windmolens in Bommelerwaard’
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56% is het (zeer) eens met stelling 4 ‘Ik ondersteun het initiatief voor het plaatsen van drie
windmolens in Bommelerwaard’, 26% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is
"Mee eens" (29%).

Toelichting
Zeer mee
eens







Aardgas wordt minder, en er moet naar alternatieven gezocht worden.
Windenergie is, buiten de aanschaf, een goedkope vorm van energie
Het mogen er ook meer zijn.
Ik steun zelf nog veel meer windmolens dan 3
Ook Zaltbommel en de Bommelerwaard zullen hun bijdrage aan de doelstelling
duurzaamheid moeten leveren.
Windenergie is hiervoor een zeer schikt middel.
We zullen alle zeilen moeten bijzetten om een alternatief te vinden voor de
fossiele energie. Die raak op en/of geeft te veel schade.

Mee eens



Duurzame energie is mooi, maar we moeten er als bommelerwaard wel wat van
terug zien.

Neutraal





Ik wil meer onderzoek over andere minder zichtbaar methode van energie
productie maar ik bens eens dat er moet meer aandacht voor duurzamme erergie.
Plaats waar deze geplaatst worden is van het belang, tot nu toe niet naar gekeken,
waar is de meeste wind, langs de Maas bij Ammerzoden
Ze zullen ergens moeten komen



Horizonvervuiling, denk aan zonnepanelen....
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Weet niet



Ernstige horizon vervuiling, windmolen draaien ( nog steeds) alleen nog op
subsidie!!
Geen gezicht voor let landschap
Heeft geen zin. Ga gewoon wat doen met water energie
Ik ben voor verduurzaming van energie en locale opwekking daarvan. Ik vind drie
grote turbines op de gekozen locatie echter niet geschikt. Er zijn betere
alternatieven, zelfs voor windmolens.
Jammer dat er een fout in de kop van het onderwerp staat (toch slordig).
Indien dit in een partijprogramma voorkomt valt de partij voor mij al af
Om op te starten kosten ze veel stroom en ze zijn gewoon niet rendabel genoeg
om er iets mee te winnen.
Op die plaats waar men ze nu wil plaatsen bedoel ik
Subsidie voor windmolenenergie moeten ze aan iets anders gaan besteden.
Windenergie is duur en levert niets op.
Te plaatsen waar deze de meesten wind vangen (vermoedelijk langs maas of waal)
dit is niet in het binnenland, slagschaduw en geluid van de wieken wordt kennelijk
niet mee gewogen!
Ik heb me er nog onvoldoende in verdiept

4.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het plaatsen van
drie windmolens in Bommelerwaard ondersteunt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=115)
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Het meest gekozen antwoord (98%) op vraag 4.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het
plaatsen van drie windmolens in Bommelerwaard ondersteunt? is: "Ik vind het een goede vorm van
duurzame energie".

Anders, namelijk:







Ben tegen plaatsing
Energie lokaal opwekken
Geld besparen
Je geeft een voorbeeld dat het anders moet, desnoods ten koste van esthetiek
Minder stroom opwekken met gras uit Groningen
Zolang het waait

4.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het plaatsen van
drie windmolens in Bommelerwaard niet ondersteunt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (55%) op vraag 4.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het
plaatsen van drie windmolens in Bommelerwaard niet ondersteunt? is: "Ik vind windmolens geen
goede vorm van duurzame energie".

Anders, namelijk:














3 hebben totaal geen impact, zodra je er 3 neerzet komen er meer?
Beeld verstorend lelijk ding, er zijn beter manieren om energie op te wekken, bv de rivier naast
de deur
De besluitvorming is mijn grootste bezwaar. De gemeente zegt nee tegen een windmolenpark
dat er vanwege een landelijk beleid moet komen. Dan moet logischerwijs de bal niet terug naar
de provincie, maar naar de landelijke politiek. Het is tenslotte landelijk beleid waartegen 'nee'
wordt gezegd, het lijkt me niet meer dan normaal dat de provincie bij deze is uitgeschakeld en de
bal naar de landelijke politiek wordt gespeeld. Waarom zeggen gemeentes 'nee'? Moet het
landelijke beleid worden herzien? Nu wordt de gemeente overruled, wat het vertrouwen in de
politiek extra schaadt.
De kosten zijn veel hoger dan wat het oplevert
De manier waarop het initatief gebeurt vindt ik misselijk! Wanneer gemeente Zaltbommel een
beleid handhaaft en op dit stuk grond geen draagvlak is voor de windmolens, dan moet daar naar
geluisterd worden! ik ben wel voor duurzaam energie, maar wel met voldoende draagvlak binnen
de gemeente!
En als toevoeging: zet ze op zee maar niet in onze mooie B'wrd.
En ze draaien op subsidie. we moeten investeren in andere bronnen zoals panelen en glas
Geluidshinder
Geluidsoverlast
Het past niet bij het landschap in de Bommelerwaard
Horizonvervuiling (2x)








Ik ben voorstander van een windmolenpark op zee.
Lelijk in of bij stedelijke gebieden
Wat is de beste keuze, solarpark of windmolens?
Wij bewoners van de Bommelerwaar hebben helemaal niets in te brengen want het word toch
allemaal door de Provincie geregeld.
Windmolens zijn goede vorm van duurzame energie. Maar die moet je grootschalig bouwen op
een plek waar veel ruimte (en wind) is.
Zichtvervuiling, geluidsoverlast

4.1 Waarom twijfelt u of u het plan voor windmolens in de
Bommelerwaard ondersteunt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Let op! Laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:


(n=5)

Ik heb me nog onvoldoende in de gevolgen verdiept

Anders

Weet niet

Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.

