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Samenvatting
De gemeente Ten Boer wil samen met haar bewoners bekijken hoe zij het

Geluidsoverlast grootste nadeel van windenergie

beste duurzame energiebronnen kan inzetten in haar gemeente. Om de me-

59 procent ziet geluidsoverlast als grootste nadeel van windenergie. Daar-

ning van de bewoners hierover en over duurzame energie in Ten Boer te

naast vindt bijna de helft het een nadeel dat windmolens niet mooi zijn om

peilen, is een enquête uitgevoerd. Midden augustus is een brief naar alle

te zien. 18 procent geeft aan dat vogels gedood kunnen worden doordat ze

woonadressen (op dat moment 3.064) in Ten Boer gestuurd, met daarin de

door de wieken geraakt worden. De nadelen wegen zwaar mee voor de res-

uitnodiging om deel te nemen aan de online enquête. In totaal hebben 389

pondenten in de afweging om windmolens te plaatsen; slechts een derde is

respondenten alle vragen ingevuld.

het eens met de stelling ´de voordelen van windenergie op land wegen
zwaarder dan de nadelen´. Dat geluidsoverlast een nadeel is van windmolens

Drie kwart vindt het belangrijk dat de gemeente Ten Boer werkt aan het op-

zien we ook terug in de 85% die het niet acceptabel vindt dat windmolens

wekken van duurzame energie

geluid geven in de buurt van woningen. 79% vindt het niet acceptabel als

De respondenten zijn positief over duurzame energie. 87 procent vindt het

windmolens slagschaduw geven in de buurt van woningen Verder vindt iets

belangrijk om duurzame energie te gebruiken. Zij vinden dit vooral vanwege

meer dan de helft het niet acceptabel als windmolens in het zicht van wonin-

milieuaspecten. 78 procent vindt het belangrijk dat de gemeente Ten Boer

gen staan. Het meest acceptabel vinden de respondenten windmolens in het

werkt aan het opwekken van duurzame energie.

zicht van doorgaande wegen. Dit is echter maar een krappe meerderheid (51
procent).

44 procent vindt het een goed idee om meer windmolens in de gemeente
Ten Boer te plaatsen

In een rij langs lijnen in het landschap meest geschikte plek voor windmolens

Driekwart van de respondenten is het er (helemaal) mee eens dat windener-

In een rij langs lijnen in het landschap, bijvoorbeeld langs het Eemskanaal of

gie goed is voor het milieu. Ongeveer een derde is ervan overtuigd dat

de N46, is een situatie die men het meest geschikt vindt om windmolens te

windenergie persoonlijk financieel voordeel kan opleveren. Ongeveer vier op

plaatsen in de gemeente Ten Boer. 62 procent vindt dit een (zeer) geschikte

de tien respondenten denken dat windmolens voor opbrengsten zorgen die

plek. Daarnaast vindt 42 procent het (zeer) geschikt als de windmolens op

ingezet kunnen worden voor een verbetering van de omgeving. Ook denkt

één plek binnen de gemeente komen te staan. Duidelijk is dat men windmo-

een even grote groep dat investeren in windenergie goed is voor het imago

lens dichtbij de bewoonde omgeving niet geschikt vindt (80 procent

van de gemeente.

(helemaal) niet geschikt).

Tot slot vindt 44 procent van de respondenten het een (heel) goed idee om
meer windmolens in de gemeente Ten Boer te plaatsen.
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57 procent vindt het een goed idee om zonneparken in de gemeente Ten

Positief over Ten Boer als energieleverende gemeente

Boer te plaatsen

In een energieleverende gemeente wordt meer energie opgewekt dan nodig

Bijna zes van de tien respondenten vinden het een (heel) goed idee om zon-

is voor eigen gebruik. Zes van de tien respondenten staan (heel) positief

neparken in de gemeente Ten Boer te plaatsen. Vooral jongeren (18 t/m 34

tegenover Ten Boer als energieleverende gemeente.

jaar) en ouderen (65+) vinden het plaatsen van zonneparken een (heel) goed
idee (resp. 70 en 65 procent). Wanneer men het een (heel) slecht idee vindt,

Alle inwoners moeten delen in de opbrengsten

is dat vooral omdat men het niet mooi/zonde van het landschap vindt (62

De helft van de respondenten vindt dat alle inwoners van de buurt of het

procent). Ook denkt 45 procent dat het ten koste gaat van landbouwgrond.

dorp de opbrengsten van een zonnepark of windmolen moeten ontvangen.
Daarnaast vindt 41 procent dat de investeerders (een deel van) de opbrengst

Braakliggend terrein en op grote afstand van de bewoonde omgeving meest

moeten krijgen.

geschikte plek voor zonnepark
De meest geschikte plek in de gemeente Ten Boer om zonneparken te plaatsen vindt men op braakliggend terrein, ver weg van de bewoonde omgeving
(driekwart vindt dit (zeer) geschikt). Twee derde vindt langs de N46 (Eemshavenweg) een (zeer) geschikte plek. Plekken in de buurt van de bewoonde
omgeving, drijvend op water en in natuurgebieden worden als minder geschikt gezien.
Een derde is bereid om te investeren in duurzame energie
Nog niet veel respondenten investeren in duurzame energie. Met 10 procent
wordt in zonne-energie het meest geïnvesteerd. De wil om te investeren in
duurzame energie is er in enige mate; ongeveer een derde is waarschijnlijk
bereid om te investeren in zonneparken, windmolens of een lokale energiecoöperatie.

Daarmee

komen

we

voor

zonneparken

en

lokale

energiecoöperaties uit op ongeveer 40 procent die al investeert of wel zou
willen investeren. Voor windmolens is dat krap een derde. Voor windmolens
is het aandeel dat waarschijnlijk niet gaat investeren het grootst (bijna de
helft). Voor zonneparken en lokale energiecoöperaties is dit rond een derde.
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1. Inleiding

1.2 Aanpak
Omstreeks half augustus is er een brief, met de uitnodiging om de enquête
in te vullen, bij 3.064 huishoudens in de gemeente Ten Boer op de mat ge-

1.1 Algemeen

vallen. Alle adressen die op 1 augustus in de BAG (Basisregistratie Adressen

Nederland is bezig met een overgang van fossiele brandstof naar duurzame

en Gebouwen) als woon- of zorgfunctie in gebruik waren, zijn aangeschre-

energie. Dat betekent dat we steeds minder olie en aardgas gaan gebruiken

ven. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, was de brief gericht aan de

en steeds meer schone, hernieuwbare energie, zoals zonne-energie en wind-

bewoner(s) van het adres. In de brief stond een link naar de vragenlijst. Wan-

energie. Zo kunnen we stoppen met het winnen van aardgas en beperken we

neer men de vragenlijst niet via internet in kon vullen, kon de vragenlijst in

de klimaatverandering.

papieren versie opgevraagd worden. Vier mensen hebben de vragenlijst op

In de praktijk betekent dit dat we veel meer elektrisch gaan rijden, koken en

papier ingevuld. Naast de brief is er ook via sociale media en folders aan-

verwarmen. De vraag naar elektriciteit neemt dus toe. Deze energie moet

dacht gevraagd voor het invullen van de enquête. De vragenlijst kon

duurzaam worden opgewekt. Met alleen zonnepanelen op daken en wind-

ingevuld worden tot en met 17 september.

parken op zee wordt echter onvoldoende duurzame energie opgewekt. Ook
op land zal er daarom energie moeten worden opgewekt, in de vorm van
bijvoorbeeld zonneparken en windmolens.

1.3 Respons

De winning van zonne-energie en windenergie zal zichtbaar zijn in de omge-

In totaal zijn 537 mensen gestart met de vragenlijst. Zij hebben in ieder geval

ving. Daarom wil de gemeente Ten Boer samen met haar bewoners bekijken

de eerste vraag beantwoord. 389 mensen hebben alle vragen van de vragen-

hoe zij dit het beste kan doen. Waar kunnen we windmolens en zonneparken

lijst ingevuld. Omdat de brief gericht was aan de bewoner(s) van het adres en

het beste plaatsen en hoe zorgen we ervoor dat de omwonenden delen in de

omdat ook via andere kanalen geworven is, hebben we niet goed zicht op

opbrengsten? Zijn er andere manieren om het acceptabeler te maken om

wie de vragenlijst heeft ingevuld. Binnen één huishouden kunnen bijvoor-

zonneparken en windmolens te bouwen? Om de meningen van de inwoners

beeld meerdere mensen de vragenlijst ingevuld hebben. Daarom kan niet

van de gemeente Ten Boer hierover te horen, is een online enquête opge-

goed vastgesteld worden wat het responspercentage is. We geven een indi-

steld. De gemeente Ten Boer gebruikt deze informatie voor haar beleid over

catie; als we kijken naar de totale bevolking van 18 jaar en ouder in de

zonne- en windenergie.

gemeente Ten Boer, dan heeft 9 procent de eerste vraag beantwoord. Ook
omdat niet goed gestuurd kon worden op wie de vragenlijst invulde, is de
respons naar geslacht, leeftijd en woonplaats niet representatief.
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Tabel 2: Respons naar geslacht

Dit zien we bijvoorbeeld in het aandeel mannen en vrouwen dat de vragenlijst heeft ingevuld. Van de respondenten is 70 procent man en 30 procent
vrouw. Dit komt niet goed overeen met de totale bevolking van de gemeente
Ten Boer, waar van de bevolking van 18 jaar en ouder 49 procent man is en
51 procent vrouw (zie tabel 1). Qua leeftijd zijn jongeren ondervertegenwoordigd. Van de respondenten die de vraag over leeftijd hebben ingevuld,
is 6 procent tussen de 18 en 35 jaar (zie tabel 2), terwijl 22 procent van de
bevolking in de gemeente Ten Boer tussen de 18 en 35 jaar is. Ouderen (50+)

Leeftijdscategorie

Respons

Inwoners Ten Boer

18 t/m 34 jaar

22 (6%)

1.144 (20%)

35 t/m 49 jaar

84 (22%)

1.452 (26%)

50 t/m 64 jaar

154 (40%)

1.605 (28%)

65-plus

128 (33%)

1.468 (26%)

Totaal

389 (100%)

5.996 (100%)

zijn juist oververtegenwoordigd, met name de categorie 50 t/m 64 jaar.

Bron: CBS

Kijken we naar de woonplaats van de respondenten, dan komt de verhou-

Tabel 3: Respons naar woonplaats

ding respondenten beter overeen met de steekproef (zie tabel 3). Er is wel

Respons

Steekproef

een ondervertegenwoordiging van respondenten uit Ten Boer. Responden-

Ten Boer

48%

63%

ten die ‘anders’ ingevuld hebben, geven meestal geen woonplaats op. Een

Ten Post

13%

12%

Garmerwolde

10%

7%

Thesinge

10%

8%

Woltersum

6%

5%

Sint-Annen

5%

3%

Winneweer

3%

2%

Lellens

2%

1%

paar mensen geven aan in een andere gemeente te wonen, maar bijvoorbeeld te werken in de gemeente Ten Boer. Deze mensen zijn wel
meegenomen in de respons.
Tabel 1: Respons naar geslacht
Titel

Respons

Inwoners Ten Boer (18+)

Man

274 (70%)

2.774 (49%)

Vrouw

115 (30%)

2.898 (51%)

Geen antwoord

1%

-

Totaal

389 (100%)

5.669 (100%)

Anders

4%

-

Totaal

100%

100%

Bron: CBS

Bron: BAG
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Figuur 1: In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

2. Resultaten
2.1 Duurzame energie in de gemeente Ten Boer
De respondenten zijn overtuigd van het belang om duurzame energie te
gebruiken. 87 procent is het (helemaal) eens met de stelling ‘Ik vind het belangrijk om duurzame energie te gebruiken’ (zie figuur 1). Ook vindt men het
belangrijk dat de gemeente Ten Boer werkt aan het opwekken van duurzame
energie (78 procent (helemaal) mee eens). Bijna twee derde (64 procent) is
het er (helemaal) mee eens dat de energie die in de gemeente Ten Boer gebruikt wordt, ook zoveel mogelijk in de gemeente zelf opgewekt moet
worden.
We hebben gevraagd waarom men het belangrijk vindt dat de gemeente Ten
Boer werkt aan het opwekken van duurzame energie. 311 mensen hebben
hier een antwoord op gegeven. Vrijwel iedereen noemt iets in de trant van
het milieu/klimaat. Bijvoorbeeld:

“Fossiele brandstof is een keer op en de belasting van ons milieu is enorm. Hoe sneller er duurzame initiatieven ontwikkeld
worden hoe beter.”
Ook de aardgaswinningen en aardbevingen in Groningen worden hier vaak
bij betrokken:

“Milieutechnisch gezien vind ik dit een 'must'. We verbruiken
de aarde veel te veel en te snel. Bovendien kampen we met
ernstige aardbevingen waardoor ik de gaswinning zo spoedig
mogelijk naar 0 gereduceerd wil zien.”
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Figuur 2: Welke energiebronnen ziet u graag in de gemeente Ten Boer?

De figuur hiernaast laat duidelijk zien dat de respondenten vooral zonneenergie als gewenste energiebron zien in de gemeente Ten Boer. 86 procent
ziet dit als gewenst. Na zonne-energie is aardwarmte het meest gewild. Ruim
de helft ziet dit als gewenst. Over windenergie is men het meest verdeeld; 43
procent ziet dit als gewenst in de gemeente Ten Boer, tegenover 32 procent
die het niet gewenst vindt. Van alle energiebronnen ziet men windenergie als
minst gewenst.
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Figuur 3: In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

2.2 Windenergie
De meerderheid van de respondenten is het er (helemaal) mee eens dat
windenergie goed is voor het milieu (75 procent) (zie figuur 3). Men is er
minder van overtuigd dat windenergie persoonlijk financieel voordeel kan
opleveren, een kleine derde is het hier (helemaal) mee eens. Vooral over de
stelling ‘De voordelen van windmolens op land wegen zwaarder dan de nadelen’ zijn de meningen verdeeld. Vier van de tien respondenten zijn het hier
(helemaal) niet mee eens, een derde is het juist (helemaal) eens met de stelling. 42 procent denkt dat windmolens voor opbrengsten zorgen die ingezet
kunnen worden voor een verbetering van de omgeving. Tenslotte vinden vier
van de tien respondenten dat investeren in windenergie goed is voor het
imago van de gemeente.
44 procent van de respondenten vindt het een (heel) goed idee om meer
windmolens in de gemeente Ten Boer te plaatsen (figuur 4). Een iets minder
groot deel vindt dit juist een (heel) slecht idee. Jongeren tot en met 34 jaar
zijn het meest positief over het idee om meer windmolens te plaatsen. 70%
van hen vindt het een (heel) goed idee. Wel gaat het hier om slechts 16 res-

Figuur 4: Wat vindt u van het idee om meer windmolens in de gemeente Ten Boer te
plaatsen?

pondenten. 65-plussers zijn het minst positief. 37 procent van hen vindt
windmolens in de gemeente Ten Boer een (heel) goed idee (47 respondenten). Respondenten uit de plaats Ten Boer vinden het plaatsen van meer
windmolens in de gemeente vaker een slecht idee dan respondenten uit de
andere dorpen. Van de respondenten uit Ten Boer vindt 45 procent meer
windmolens een (heel) slecht idee, tegenover 31 procent van de inwoners uit
de andere dorpen.
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Figuur 5: Zitten er wat u betreft nadelen aan windenergie?
(maximaal twee antwoorden mogelijk)

De respondenten zijn gevraagd naar eventuele nadelen van windenergie. Zes
van de tien respondenten noemen hier de geluidsoverlast die windmolens

`

kunnen geven (zie figuur 5). Ook vindt 46 procent windmolens niet mooi om
te zien. 18 procent geeft aan dat vogels gedood kunnen worden doordat ze
door de wieken geraakt worden. 13 procent vindt het een nadeel dat de
hoeveelheid windenergie niet constant is en nog eens 13 procent is van mening dat windmolens slagschaduw veroorzaken. Tot slot ziet 9 procent van
de respondenten geen nadelen van windenergie.
Dat geluidsoverlast een nadeel is van windmolens zien we ook terug in figuur
6. 85% vindt het niet acceptabel dat windmolens geluid geven in de buurt
van woningen. Ook al geeft geen grote meerderheid aan dat ze slagschaduw
een nadeel van windenergie vinden (zie figuur 5), toch vindt de grote meerderheid (79%) het niet acceptabel als windmolens slagschaduw geven in de
buurt van woningen (zie figuur 6). Verder vindt iets meer dan de helft het

Figuur 6: In welke van onderstaande situaties vindt u het plaatsen van windmolens in
de gemeente Ten Boer wel of niet acceptabel?

niet acceptabel als windmolens in het zicht van woningen staan. Een vijfde
vindt dit wel acceptabel. Het meest acceptabel vinden de respondenten
windmolens in het zicht van doorgaande wegen. Dit is echter geen ruime
meerderheid (51 procent). De meningen zijn verdeeld over het leveren van
direct persoonlijk financieel voordeel. Een kwart vindt het acceptabel als zij
geen direct voordeel van de windmolens krijgen. Nog eens een kwart vindt
het wel een probleem als zij de financiële voordelen van windmolens niet
merken.
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Figuur 7: Wat vindt u geschikte plekken/situaties om windmolens te plaatsen in de
gemeente Ten Boer?

In een rij langs lijnen in het landschap, bijvoorbeeld langs het Eemskanaal of
de N46, is duidelijk een situatie die men het meest geschikt vindt om windmolens te plaatsen in de gemeente Ten Boer. 62 procent vindt dit een (zeer)
geschikte plek (zie figuur 7). Daarnaast vindt 42 procent het (zeer) geschikt
als de windmolens op één plek binnen de gemeente komen te staan. Een
derde vindt enkele windmolens op verschillende plekken binnen de gemeente (zeer) geschikt, en nog eens een derde ziet heil in het idee dat elk dorp
een eigen windmolen krijgt. Dit vinden echter meer respondenten (helemaal)
niet geschikt (42 procent). Duidelijk is dat men windmolens dichtbij de bewoonde omgeving niet geschikt vindt (80 procent (helemaal) niet geschikt).
Er zit een groot verschil tussen de opbrengsten van windmolens. Hoe hoger
de molens, hoe efficiënter ze zijn en hoe meer energie ze opwekken. Daarom
is een van de belangrijkste vragen bij windenergie of men liever minder
windmolens heeft die hoog zijn of meer windmolens die kleiner zijn. De mening van de respondenten hierover is te zien in figuur 8. Het is duidelijk dat

Figuur 8: In hoeverre vindt u onderstaande opties acceptabel in de gemeente Ten
Boer?

voor alle opties het aandeel niet acceptabel groter is dan wel acceptabel.
De optie die men nog het meest acceptabel vindt, is ongeveer 8 molens die
ongeveer zo hoog zijn als de Martinitoren (35 procent). Het minst acceptabel
vinden de respondenten ongeveer 1400 molens die zo hoog zijn als een
boom (62 procent niet acceptabel, 17 procent wel acceptabel).
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Figuur 9: De gemeente Ten Boer kijkt of het mogelijk is om zonneparken te plaatsen
in de gemeente. Wat vindt u van dit idee?

2.3 Zonne-energie
In de vragenlijst is ook aandacht besteed aan de mening over zonne-energie.
Het gaat dan met name om zonneparken, waarbij gedacht moet worden aan
een oppervlak dat gelijk is aan in totaal ongeveer 380 voetbalvelden. Een
meerderheid (57 procent) vindt het een (heel) goed idee om zonneparken in
de gemeente Ten Boer te plaatsen (zie figuur 9). Een kwart vindt het een
(heel) slecht idee. Vooral jongeren (18 t/m 34 jaar) en ouderen (65+) vinden
de zonneparken een (heel) goed idee (resp. 70 en 65 procent).
Vergelijken we figuur 9 met figuur 4 (Wat vindt u van het idee om meer

Figuur 10: Waarom vindt u het plaatsen van zonneparken in de gemeente Ten Boer
een (heel) slecht idee?

windmolens in de gemeente Ten Boer te plaatsen?) Dan zien we dat men
positiever is over zonneparken dan over windmolens. 44 procent vindt
windmolens een (heel) goed idee.
Aan de respondenten die het plaatsen van zonneparken in de gemeente Ten
Boer een (heel) slecht idee vinden, is gevraagd naar de reden hiervan. Figuur
11 laat hun antwoorden zien. De meeste mensen vinden de zonneparken niet
mooi/zonde van het landschap (62 procent). Ook vindt bijna de helft dat het
ten koste gaat van landbouwgrond. Een kwart denkt dat de inwoners weinig
voordeel van de zonneparken zullen hebben; de lasten zullen groter zijn dan
de lusten.
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Figuur 11: Wat vindt u een geschikte plek om zonneparken in de gemeente Ten Boer
te plaatsen?

De meest geschikte plek in de gemeente Ten Boer om zonneparken te plaatsen vindt men op braakliggend terrein, ver weg van de bewoonde omgeving.
Ruim drie kwart vindt dit (zeer) geschikt. Daarnaast vindt twee derde langs
de N46 (Eemshavenweg) een (zeer) geschikte plek. Het is duidelijk dat men
natuurgebieden geen geschikte plek vindt voor een zonnepark (72 procent
(helemaal) niet geschikt). Ook plekken in de buurt van de bewoonde omgeving worden als minder geschikt gezien; braakliggend gebied nabij de
bewoonde omgeving voor ruim een derde (helemaal) niet geschikt en agrarisch gebied nabij de bewoonde omgeving voor ruim de helft (helemaal) niet
geschikt. Ook drijvend op water behoort tot de minder geschikte opties voor
bijna vier van de tien (helemaal) niet geschikt).
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Figuur 12: Heeft u zonnepanelen op uw dak?

Ruim de helft van de respondenten heeft zonnepanelen op het dak van hun
huis (zie figuur 12). 37 procent heeft dit niet, maar zou het wel willen. 8 procent zou geen zonnepanelen op het dak willen. Aan de respondenten die
geen zonnepanelen op het dak hebben, maar dit wel willen, is gevraagd
waarom zij nog geen zonnepanelen hebben. Figuur 13 laat de uitkomsten
hiervan zien. De meest genoemde reden hiervoor is dat men er geen geld
voor heeft. Een kwart geeft aan dat hun huis er niet geschikt voor is. Nog
eens een kwart noemt een andere reden. Hier noemt men vaak dat men net
is verhuisd of gaat verhuizen. Ook zegt een aantal het nu geen geschikt mo-

Figuur 13: Waarom heeft u (nog) geen zonnepanelen op uw dak?
(maximaal twee antwoorden mogelijk)

ment te vinden, omdat hun huis nog versterkt moet worden vanwege de
aardbevingsproblematiek. Anderen zijn er juist op het moment mee bezig
om zonnepanelen te plaatsen.
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2.4 Investeren in en opbrengsten van duurzame energie
Figuur 14: Zou u zelf willen investeren in zonneparken en/of windmolens of lokale
energiecoöperaties?

Tenslotte zijn er enkele vragen gesteld over investeren in duurzame energie
en over hoe de opbrengsten van duurzame energie verdeeld zouden moeten
worden. Uit figuur 14 komt naar voren dat nog niet veel respondenten investeren in duurzame energie. Eén op de tien respondenten investeert al in
zonne-energie. De wil om te investeren in duurzame energie is er in enige
mate; ongeveer en derde is waarschijnlijk bereid om te investeren in zonneparken, windmolens of een lokale energiecoöperatie.
Daarmee komen we voor zonneparken en lokale energiecoöperaties uit op
ongeveer 40 procent die al investeert of wel zou willen investeren. Windmolens blijven achter met 32 procent. Voor windmolens is het aandeel dat
waarschijnlijk niet zou investeren het grootst (46 procent).
De helft van de respondenten vindt dat alle inwoners van de buurt of het
dorp de opbrengsten van een zonnepark of windmolen moeten ontvangen

Figuur 15: Wie zouden de opbrengsten van een zonnepark en windmolen moeten
ontvangen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

(figuur 15). Daarnaast vindt 41 procent dat de investeerders (een deel van) de
opbrengst moeten krijgen. Bij ‘Anders’ geeft men uiteenlopende antwoorden, zoals ‘niemand’, ‘de natuur’, ‘de overheid’, ‘onderzoek’.
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Tenslotte is gevraagd hoe men tegen Ten Boer als energieleverende gemeente staat. Er wordt dan meer energie opgewekt in de gemeente dan
nodig is voor eigen gebruik. Bewoners zouden daarvoor iets kunnen terugkrijgen, zoals korting op hun energierekening of geld voor het dorp. Het
grootste deel van de bewoners reageert hierop (heel) positief (60 procent).
Figuur 17: Hoe staat u tegenover Ten Boer als energieleverende gemeente?
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3. Conclusie
De respondenten zijn positief over duurzame energie in het algemeen. Zo

Wanneer een aantal concretere opties voor het plaatsen van windmolens

vindt 87 procent het belangrijk om duurzame energie te gebruiken en is 78

wordt gegeven, dan blijkt ook dat geen enkele optie erg in trek is. Ongeveer

procent het ermee eens dat het belangrijk is dat de gemeente Ten Boer

acht windmolens zo hoog als de Martinitoren is nog de meest acceptabele

werkt aan het opwekken van duurzame energie. Ook zien de respondenten

optie, maar ook hier vinden meer respondenten het niet acceptabel dan wel

verschillende duurzame energiebronnen als gewenst in de gemeente; met

acceptabel (46 vs. 35 procent). De persoonlijke bereidheid om te investeren

name zonne-energie (86 procent).

in duurzame energie is ook slechts in enige mate. 3 tot 10 procent investeert
al in zonne-energie, windenergie of een lokale energie coöperatie. Ongeveer

Als er echter vragen gesteld worden over het concreet plaatsen van windmo-

een derde zou waarschijnlijk wel investeren in de drie energiebronnen. Dat

lens of zonneparken, wordt wat terughoudender gereageerd. Dan vindt 57

betekent dat het aandeel dat waarschijnlijk niet zou investeren of het niet

procent het een (heel) goed idee dat de gemeente Ten Boer naar de moge-

weet, het grootst is.

lijkheden van het plaatsen van zonneparken kijkt en 44 procent dat de
gemeente naar de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens kijkt.
Ook wordt duidelijk dat lang niet alle opties voor het plaatsen van windmolens

of

zonneparken

geschikt

of

acceptabel

worden

gevonden.

Plekken/situaties die als meest geschikt worden gezien, liggen op afstand
van de bewoonde omgeving en lopen langs lijnen in het landschap, zoals
wegen en het Eemskanaal. Geluid en slagschaduw van windmolens wordt
niet geaccepteerd door de respondenten.
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