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In gesprek over zonnevelden en 
windmolens in de Kromme Rijnstreek

Vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek willen uiterlijk 
in 2050 energieneutraal zijn om bij te dragen aan een 
leefbare wereld voor volgende generaties. We zetten 
maximaal in op ‘zon op dak’ en energiebesparing. Ook 
hebben we extra zonnevelden en windmolens nodig. 
Daarvoor zoeken we voor de periode tot 2030 ruimte 
voor 5 tot 8 windmolens en 115 tot 180 ha zonnevel-
den extra. Hoe zorgen we ervoor dat we deze zo goed 
mogelijk inpassen in ons fraaie Kromme Rijnlandschap? 
Waaraan moet een locatie voldoen?

Daarover gingen we met de vragenlijst in gesprek met 
inwoners, belangenorganisaties, bedrijven en andere 
belanghebbenden uit de regio.  

Peiling onder inwoners, ondernemers, 
belangenorganisaties en andere 
belanghebbenden

Deze rapportage bevat de uitkomsten van het onder-
zoek. Het onderzoek is afgenomen in de periode  
1 december tot en met 31 december 2020. Deelnemers 
konden hun mening geven via de website energie-krom-
merijn-praatmee.nl. In totaal namen 1052 belangheb-
benden deel aan het onderzoek. 

De vragen aan de deelnemers

Aan de hand van voorwaarden die we kunnen stellen 
aan het ontwikkelen van zonnevelden, het plaatsen 
van windmolen en de exploitanten konden deelnemers 
laten weten hoe belangrijk zij bepaalde voorwaarden 
vinden. Onderstaand een bondige weergave van de ge-
stelde vragen. Naast de onderstaande vragen zijn er ook 
een aantal demografische gegevens verzameld.

• Voorwaarden voor locaties van zonnevelden.
• Voorwaarden voor locaties van windmolens.
• Voorwaarden voor de exploitant van zonnevelden 

en/of windmolens.

Aanpak

We gebruikten het participatieplatform energie-krom-
merijn-praatmee.nl voor de verzameling van de ant-
woorden. Er is gebruik gemaakt van een vragenlijst voor 
het ophalen van de mening. De vragenlijst bestond uit 
20 voorwaarden voor de opwek van duurzame zonne- 
en windenergie. 

Deelnemers uit de vier gemeenten van de regio Krom-
me Rijnstreek werden uitgenodigd. Ook werd er in de 
(lokale) media de nodige aandacht besteed aan het 
traject. 

Dialoog
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Statistische verantwoording 

Toets 1: Betrouwbaarheid en 
nauwkeurigheid van de antwoorden

Met 981 volledig ingevulde enquêtes is het gelukt om 
een betrouwbare en nauwkeurige gegevens te vinden. 
Het betrouwbaarheidsniveau dat we hierbij mogen han-
teren is 95% met een foutenmarge van 5%. 

Toets 2: Representativiteit van de 
antwoorden

We vroegen naar de gemeente waarin de deelnemers 
aan het onderzoek wonen. De verdeling die dit oplever-
de laat zien dat we te maken hebben met een overver-
tegenwoordiging van inwoners uit de gemeente Bunnik 
en een ondervertegenwoordiging van inwoners uit ge-
meente Houten en Utrechtse Heuvelrug. Eén kenmerk 
is te weinig om te bepalen of de groep die meedeed 
aan het onderzoek representatief is. Het advies is dan 
ook om de uitkomsten van het onderzoek te gebruiken 
als indicatie voor de mening van inwoners, naast de 
uitkomsten uit andere onderdelen van het participatie-
proces.

Waar woont u?
Deelnemers 
enquête

Werkelijke 
verdeling*

Gemeente Bunnik 30% 11%

Gemeente Houten 27% 36%

Gemeente Utrechtse 
Heuvelrug

23% 36%

Gemeente Wijk bij 
Duurstede

17% 17%

Anders 3% -

N=981

* Bron: Allecijfers.nl, 2020

Uit welke hoedanigheid 
vult u de vragenlijst in?

Deelnemers enquête   

Uit welke hoedanigheid 
vult u de vragenlijst in?

Deelnemers enquête   

Als inwoners van één van 
de vier gemeenten

91%

Als vertegenwoordiger 
van een bedrijf

2%

Als vertegenwoordiger 
van een energie-initiatief

2%

Als vertegenwoordiger 
van een 
belangenorganisatie

1%

Als gemeenteraadslid 1%

Anders, namelijk… 3%

N=981

Tussenconclusie t.a.v. 
representativiteit

• We zien een oververtegenwoordiging van inwo-
ners en andere belanghebbenden uit Bunnik die 
hebben deelgenomen aan de vragenlijst.  Daar-
naast merken we op dat de grotere gemeenten 
uit de regio, Houten en Utrechtse Heuvelrug, bei-
de zijn ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. 

• 91% van de deelnemers aan dit onderzoek vul-
den de vragenlijst in als inwoner van één van de 
vier gemeenten. 

Verantwoording
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Opzet rapportage
We geven een vrij letterlijke weergave van de gevonden 
antwoorden. Bij enkele vragen boden we een open 
antwoordmogelijkheid. Deze antwoorden hebben we 
opgenomen in bijlage 1 van de rapportage.

Leeswijzer: 

• De deelnemers kregen randvoorwaarden voorge-
legd. Hen werd gevraagd een cijfer voor de impor-
tantie van de randvoorwaarde te geven. Daarbij kon 
gekozen uit een cijfer tussen de 1 en 10. 

• De antwoorden zijn gerangschikt op basis van het 
gemiddelde. Des te hoger, des te belangrijk de ge-
noemde voorwaarede is. 

• In bijlage 1 van de rapportage vindt u het volledige 
overzicht van de gegeven antwoorden op de open 
vragen. 

Totstandkoming 
rapportage
Deze rapportage is tot stand gekomen in opdracht 
van Gemeente Houten, Gemeente Bunnik, Gemeente 
Utrechtse Heuvelrug en Gemeente Wijk bij Duurstede 
en is uitgevoerd door SIR.

.

 

Opzet
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Resultaten

Voorwaarden voor locaties van zonnevelden
Gemiddeld 
cijfer voor 
importantie

1. We voorkomen zonnevelden in natuurgebieden en weidevogelgebieden. 8,1

2. We plaatsen zonnevelden zoveel als mogelijk langs wegen, kanalen en spoorlijnen. 7,8

3. We voorkomen plaatsing van zonnevelden in gebieden met cultuurhistorie, archeologie, 
Rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten.

7,9

4. We plaatsen zonnevelden zoveel mogelijk met een groene afzetting, zodat het zonneveld 
niet te nadrukkelijk aanwezig is.

7,8

5. We plaatsen zonnevelden op een minimale afstand van 100 meter van woningen en 
tuinen.

7,6

6. We zorgen voor goede aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. 7,5

7. We voorkomen plaatsing van zonnevelden op kwalitatief goede landbouwgrond zodat 
deze voor voedselproductie beschikbaar blijft.

6,9

8. We voorkomen plaatsing van zonnevelden in gebieden van De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie.

6

9. We voorkomen zonnevelden in stiltegebieden. 5,9

N=1052

Tussenconclusie voorwaarden voor 
locaties van zonnevelden

• De bovenstaande resultaten geven weer dat 
men het erg belangrijk vindt dat natuurgebie-
den, weidevogelgebieden, cultuurhistorische, 
archeologische, ect. worden gespaard. Inwoners 
en andere belanghebbenden hebben daar liever 
geen zonnevelden.

• Plaatsing van zonnevelden langs wegen, kanalen 
en spoorlijnen wordt door veel deelnemers als 
goede optie gezien.

 

Resultaten
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Voorwaarden voor locaties van windmolens
Gemiddeld 
cijfer voor 
importantie

1. De afstand van een windmolen tot woningen, geluidsgevoelige objecten en beoogde 
woningbouwlocaties bedraagt minimaal 400 meter. 

9

2. We plaatsen windmolen zoveel mogelijk langs wegen, kanalen, spoorlijnen, 
verkeersknooppunten en industrieterreinen.

8,3

3. We voorkomen plaatsing van windmolens in gebieden met cultuurhistorie, archeologie, 
Rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten.

8

4. We zorgen voor goede aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. 7,4

5. We voorkomen dat een windmolen tussen dorpskernen komt te staan. 7

N=1023

Tussenconclusie voorwaarden voor 
locaties windmolens

• De bovenstaande resultaten geven weer dat men 
het erg belangrijk vindt dat windmolens op 400 
of meer afstand staan van woningen en andere 
geluidsgevoelige locaties en objecten.

• Ook hier zien we weer terug dat men een voor-
keur heeft om windmolens naast wegen, spoor-
lijnen, ect. te plaatsen. Deze voorkeur kwam ook 
terug bij de zonnevelden.

• Men lijkt het minder belangrijk te vinden dat 
windmolens tussen verschillende dorpskernen 
komen te staan. 

Resultaten
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Voorwaarden voor exploitant van zonnevelden en/of windmolens
Gemiddeld 
cijfer voor 
importantie

1. De exploitant zorgt er na ontmanteling voor dat de grond weer bruikbaar is voor andere 
bestemmingen.

8,8

2. De exploitant ruimt na ontmanteling de materialen op. Deze worden zoveel mogelijk 
gerecycled.

8,8

3. De exploitant van zonnevelden of windmolens houdt zich bij plaatsing aan de 
‘Gedragscode zon op land’ van Holland Solar of de ‘Gedragscode Wind op Land”  van 
NWEA en NLVOW.

8,3

4. De exploitant zorgt er voor dat de huidige bodemkwaliteit niet achteruit gaat. 8,2

5. De exploitant stelt een participatieplan op en geeft aan hoe inwoners worden betrokken 
en welke invloed zij hebben.

8,2

6. De exploitant maakt inzichtelijk hoe 50% van de opbrengst ten goede komt aan de lokale 
gemeenschap.

7,4

N=998

Tussenconclusie voorwaarden voor 
exploitant van zonnevelden en/of 
windmolens

• Men geeft aan het vooral belangrijk te vinden dat 
de exploitant zorgt voor een goede ‘aflevering’ 
van de gebruikte grond. Materiaal wordt opge-
ruimd en de grond weer bruikbaar gemaakt.

• Ook belangrijk, maar minder, is de inzichtelijk-
heid van het percentage opgewekte energie dat 
ten goede komt aan de lokale gemeenschap.

Resultaten
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Antwoorden open vraag uit peiling onder 
inwoners: Waaraan moeten plekken voor 
zonnevelden en windmolens voldoen? 
In deze bijlage vindt u de weergave van de door de deelnemers gegeven antwoorden bij de volgende vraag:

‘Wanneer u aanvullende suggesties voor locaties voor zonnevelden en 
windmolens heeft, dan kunt u die hier vermelden…’

We hebben de gegeven antwoorden ingedeeld in een aantal categorieën. 
Die categorieën zijn:

1. Aanvulling op een criterium uit het onderzoek*/** 2 - 15

2. Zonnepanelen vooral op daken 16 - 22

3. Tegen plaatsing windmolens 23 - 26

4. Tegen plaatsing van hoge windmolens 27 - 28

5. Tegen plaatsing zonnevelden 29

6. Tegen zonnevelden en windmolens (in dichtbevolkt gebied) 30 - 31

7. Opmerking/kritiek op het proces 32 - 34

8. Opmerking/kritiek op het onderzoek 35 - 36

9. Alternatieve oplossing duurzame energie** 37 - 39
 

* verzameling van antwoorden die als aanvulling op de vragenlijst kunnen worden gezien.

** verder ingedeeld op basis van verschillende categorie criteria 
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1) Antwoorden met aanvullende 
opmerking bij een criterium voor 
zonnevelden of windmolens

Met gebruik van de volgende categorie criteria:

• afstand tot woningen   38 antwoorden
• natuur/biodiversiteit   17 antwoorden
• extra omschrijving voor goede locatie 65 antwoorden
• specifieke locatie in gebied   55 antwoorden
• andere antwoorden    70 antwoorden

1a) Antwoorden die ingaan op afstand woning tot m.n. molens

De aangegeven minimale afstand van zonnevelden 
en windmolens t.o.v. woonhuizen lijkt mij aan de lage 
kant

Geen zonnevelden die zichtbaar zijn vanaf de Lekdijk. 
Afstand zonnevelden tot woningen van 100 meter 
is te nabij. 300 meter beter. Houd rekening met 
nieuwe locaties windmolens met dubbele belasting 
omwonenden in verband met reeds geplande en 
geplaatste windmolens. 

Windmolens dienen op een afstand van 10 maal de 
ashoogte van woonhuizen gebouwd te worden. 

Windmolens zouden veel verder van de minimale 400 
meter vanaf woningen moeten staan. Windmolens 
zijn veel te hoog. Windmolens moeten ook niet 
gecombineerd worden met zonnevelden in zelfde 
gebied, geeft nog meer uitzicht vervuiling. Waarom 
geen landelijk beleid, zodat windmolens op plekken 
neergezet worden waar er wel ruimte is en niemand 
er last van heeft. En dus niet in dicht bevolkte 
gebieden, zoals gemeente Bunnik. Er zal ook goed 
nagegaan moeten worden wat de gevolgen zijn op 
de gezondheid van de mens. Hoop dat gemeentes 
dat voorop stellen. Voordat er windmolens geplaats 
worden. Er zijn ook andere opties, op vele daken 
(bedrijfs) liggen nog geen zonnepanelen. 

Minimaal 10 x de hoogte bij bewoning vandaan.

We hebben een klein dorp en we worden helemaal in 
gebouwd met zonnevelden en als kers op de taart ook 
nog eens windmolens. Te veel van het goede Vind de 
afstand van bewoners op windmolens / zonnepark te 

Voorwaarde 9 Zonneveld minimale afstand 100 meter 
en voorwaarde 3 windmolens minimale afstand 400 
meter is zorgelijk weinig. Afstand dient belemmeren 
groter te worden. Dit punt is zeer belangrijk i.v.m. 
overlast geluid, slagschaduw en aangezicht. Milieu 
is belangrijk maar het woonplezier is vele malen 
belangrijker. Enquête is zeer sturend ..... krijg de 
indruk dat alles al rond is. 

400 meter afstand is in relatie tot de hoogte veel te 
weinig. Dit zou 4km moeten zijn!

Afstand windmolen tot woningen minimaal 10 
maal de tiphoogte van de molen. Woningen incl. 
bestemmingsplan hiervoor.

Graag meer informatie over de hoogte van de 
windmolens omdat dit invloed heeft op de mate van 
mogelijke overlast. Hiernaast blijvende informatie 
over gemeentegrens overstijgende plannen

Windmolens echt ver van bewoning plaatsen. Dat 
lijkt mij duidelijk na alle problemen in Houten. 
Zonnepanelen kunnen veel dichterbij als de reflectie 
geen overlast veroorzaakt. Houd rekening met brand. 
Wanneer zonnepanelen verbranden komen er zeer 
veel kleine deeltjes glas vrij.
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Betreft windmolens en zonnepanelen (Voorwaarde 
2:  We plaatsen zoveel mogelijk langs wegen, 
kanalen, spoorlijnen, verkeersknooppunten en 
industrieterreinen.  een 10 voor industrieterreinen 
en verkeersknooppunten, maar niet langs kanalen/
spoorlijnen Wissen Betreft de onderstaande vraag 
ook een nuance:  * Voorwaarde 3:  De afstand van 
een windmolen tot woningen, geluidsgevoelige 
objecten en beoogde woningbouwlocaties bedraagt 
minimaal 400 meter. : wat mij betreft minimaal 1000 
meter (i.p.v. 400).  Ik pleit er voor het buitengebied 
zeker niet te gebruiken hiervoor. Industrieterreinen 
(daken en omgeving) lenen zich hier prima voor en 
geven de minste aantasting van woongenot, natuur 
en landschap

Voor een molen maakt het nogal uit of hij ten 
noorden of zuiden van een woonwijk staat i.v.m. 
de schaduw. Daaro is die vraag over 400 m van 
bebouwing een beetje raar.

Het lijkt me dat voor de omgeving Odijk er 
voornamelijk gekozen wordt voor zonnevelden en 
evt. langs de A12 bij Bunnik enkele molens plaatst 
worden. Het binnengebied is geen plaats voor 
windmolens. Tevens vind ik de afstand van 400 meter 
voor een molen van min. 100m hoog bizar dichtbij. 
S.v.p. geen molens plaatsen bij Buurtschap het Burgje 
(zonnepark is daarentegen een prima oplossing wat 
geen horizonvervuiling, geluidshinder en rode lampjes 
in de avond als gevolg heeft.

De afstand van zonnepanelen en windmolens vanaf 
woningen is m.i. niet groot genoeg en zou moeten 
verdubbelen.

Er moet voor woningen in het buitengebied maatwerk 
zijn om hinder te voorkomen. In de enquete zie 
ik algemene regels (100 mtr 400 mtr). Er moet 
specifieker gekeken worden naar de bestemming van 
een locatie en zo hinder beperken. Waarom komt 
een windmolen niet tussen 2 dorpskernen? Het lijkt 
er hier op dat de dorpskern beter beschermd wordt 
voor de hinder van molens en zonnevelden dan het 
buitengebied.

Focus op zon, wind kan veel beter geclusterd 
in parken op zee en hoeft niet persé per lokale 
gemeente. Indien toch wind dan kleinschalig en laag 
(bijvoorbeeld kleine molen bij boerderij voor eigen 
gebruiken). Denk ook eens aan circulaire landbouw 
als alternatief voor co2 reductie (zie o.a. film Kiss the 
Ground).

-genoemde minimale afstand tussen zonneweide en 
woning van 100 m is veel te weinig. Dient ten minste 
400 m te zijn;

-afstand tussen zonneweides dient tenminste 500 m 
te zijn. Dit ten behoeve landschappelijke kwaliteit en 
inpasbaarheid in bestaande landschap. 

geen solitaire windmolens in het landschap of een 
soort van hagelslag verspreiding in het landelijk 
gebied;

leg geconcentreerd kleine molenparken aan van 
tenminste 3 en maximaal 5 windmolen. 

leg het uitzoeken van de specifieke plaats van 
zonneweides en windmolens niet bij de marktpartijen, 
dus niet bij de (gepensioneerde) agrariërs en 
projectontwikkelaars. 

Dan krijg je gegarandeerd geen ruimtelijke kwaliteit;

bepaal als overheid wat de potentiële plaatsen zijn 
en neem de positie van regisseur in als gemeente en 
stuur het proces van samenwerking. Overleg zelf als 
gemeente met grondeigenaren en ontwikkelaar.  

-afstand tot de lokale wegen en recreatieve netwerken 
dient tenminste 150 m te zijn;

Windmolens in clusters en afstand windmolens tot 
huizen zo groot mogelijk en meer dan 400 meter

400 meter afstand voor een windmolen van 240 
meter lijkt me aan de krappe kant gezien de huidige 
studies en andere landen die al pleiten voor minimaal 
1000 meter afstand. 

400 meter bij woningen vandaan is veel te weinig, wil 
100 % inzicht in exploitatie

De genoemde minimale afstand tot woningen van 
400 m vind ik veel te laag. Ook zie ik veel liever aan 
landelijke aanpak, dan versnippering door RESsen en 
vrees ik dat er onvoldoende integrale afweging wordt 
gemaakt van inzet van ruimte voor wonen, duurzame 
opwekking energie, recreëren etc.

Afstand tot woningen zonnevelden moet veel meer 
zijn dan 100m en bij wind minimaal 10x de hoogte van 
de molen. Dus is 400m belachelijk weinig, je zou er 
maar wonen en last hebben van geluid, slagschaduw 
etc. etc. GEEN windturbines in gemeente Bunnik!
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Ik vind de afstand van 100 meter tussen een 
zonnepark en een tuin aan de korte kant. Je kijkt dan 
vanuit de eerste verdieping van je huis op een zwart 
veld van een paar hectaren. Ik zou hier zeker 250 
meter voor aan willen houden. De afstand van 400 
meter voor een mega hoge windmolen tot bebouwing 
is ook te kort. Het is beter om hier de grens van 1320 
m aan te houden, ook i.v.m. slagschaduw, i.c.m. de 
eis dat het geluid van een windmolen gemiddeld 
niet meer dan 47 decibel per jaar zijn bij woningen, 
gemeten op de gevel. Overdag is het geluid van 
windmolens vaak niet te horen, doordat ook veel 
ander geluid aanwezig is. ’s Nachts is de windmolen 
beter te horen. Daarom mag het geluid ‘s nachts niet 
meer dan gemiddeld 41 decibel zijn.

Windmolens ver buiten stad of dorp, 400 meter 
afstand is veel te dicht bij woningen. Kwam 7 jaar 
geleden in Houten wonen met een mooi uitzicht en 
kijk nu op 8 Windmolens, afschuwelijk.

Belangrijkste is dat windmolens niet worden geplaatst 
binnen 400m van huizen en liefst 1km. Plaats ze op 
zee

De minimale afstand van 400 mtr tot een woning is 
veel te kort. Helaas houdt deze enquête geen enkele 
rekening met tegenstanders van windmolens. Er 
wordt maar vanuit gegaan dat de inwoners al akkoord 
zijn. Jammer dat de mogelijkheden van kerncentrales 
niet beter onderzocht worden.

Windmolens: Niet in de buurt van woningen, veel 
verder dan 400m. Beter geen windmolens want wind 
neemt af zo is voorspeld de komende jaren.

Zonnevelden: goed om die aan te leggen. Kan op heel 
veel plekken

Zo op het oog zijn alle eisen die u stelt heel belangrijk. 
Maar ook arbitrair: de afstanden die u noemt krijgen 
een eigen betekenis, waarom niet 50p m voor 
zonnevelden t.o.v. bebouwde kom en 1 km voor 
(grote) windmolens?

Windmolens minimaal1000m van bebouwing liefs 
langs snelwegen omdat daar het geluidsniveau 
al hoog is. Dit dus niet bij kanalen waar het 
geluidsniveau relatief laag is.

Betreft de plaatsing van windmolens. De in deze 
vragenronde vermelde minimale afstand van 
400 meter ten opzichte van woningen is op zich 
onacceptabel. De minimale afstand zou 540 meter 
moeten zijn. Liever overigens totaal geen windmolens 
in het Kromme Rijn gebied !!!!!!!!

1b) antwoorden die ingaan op relatie met natuur/biodiversiteit

bij zonnevelden zoeken naar meerwaarde 
biodiversiteit en goede landschappelijke inpassing

Plaatsing van windmolens en zonnevelden zoveel 
mogelijk in open gebied langs het Amsterdams 
Rijnkanaal. Geen bossen hiervoor opofferen ter 
bescherming van flora, fauna en recreatie

Zonnevelden vind ik een heel slecht plan. Het 
vernietigt het huidige landschap en veroorzaakt 
bij productie enorme milieuschade. Wat te denken 
van de huidige natuur, die toch al onder grote druk 
staat van extra woningen, industriële boerderijen 
en wegen. Als enig alternatief vind ik het acceptabel, 
als dit langs wegen en spoorlijnen geplaats kan 
worden. Dan alleen als de zonnepanelen opgaan in de 
aanwezig infrastructuur. Vaarwegen niet, want deze 
zijn onderdeel van het landschap

De biodiversiteit moet hier nooit onder lijden, want 
dan wordt de groene energie voor niets opgewekt. 
Wegbermen zijn vaak biodiverser dan intensieve 
landbouwgrond en industrie. Deze laatste e locaties 
hebben dus sterke voorkeur

Bij de bouw van windmolens moet goed gekeken 
worden naar vliegroutes van vogels, vleermuizen etc. 
kijk naar windturbines met verticale as. Nog beter: 
zonnepanelen inzetten op daken van kantoren, 
huizen. Mooi beloningssysteem eraan vast.

Zonnevelden moeten biodiversiteit stimuleren. Een 
criterium om een zonneveld te plaatsen is dat het 
biodiversiteit van het land onder de panelen ten 
goede komt. Panelen iets hoger plaatsen indien nodig, 
inheemse bloemen/planten inzaaien, zorgvuldig 
maaibeleid etc. 
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Gebruik vooral gronden die landbouw technische 
minder interessant zijn. 

natuurgebieden moeten zoveel mogelijk ontziend 
worden, industrieterreinen en wegen zijn juist 
geschikt!

Ik zag de voorwaarde bij wind niet dat er geen 
windmolens in natuurgebieden geplaatst mogen 
worden. Dat vind ik voor windmolens ook belangrijk 

Zorg ervoor dat het echt om groene energie gaat, 
mag dus niet ten koste gaan van biodiversiteit.  
Verder moet de energieopbrengst bestemd zijn 
voor inwoners en niet voor grote Amerikaanse 
techbedrijven.

Een zonneveld in de entree van Cothen 
(Groenewoudseweg) is onacceptabel.  In natuur en 
stilte gebieden is dit juist heel goed te doen. vogels 
worden niet gestoord als ze er eenmaal liggen.

Houd a.u.b. rekening met de eisen van De 
Vogelbescherming!

Niet in beschermde natuur of stiltegebieden. Houdt 
rekening met flora en fauna. 

Zorg dat de natuurwaarde van een zonneweide zo 
hoog mogelijk wordt, bv door begrazing met schapen 
of iig het afvoeren van maaisel en het inzaaien van 
bloemenzaad.

geen wind- en zonneparken in of bij N2000, 
NNN, groene contour, waardevolle natuur en 
waardevolle landschappen, niet in Kromme 
Rijnzone  - ook plaatsing van beiden op daken en 
op bedrijventerreinen  - wind op plekken waar veel 
wind is  - goed elektriciteitsnet zodat alle individuele 
bijdragen ook goed functioneren  - geen nieuwe 
datacentrales en energie vretende bedrijven die zich 
willen vestigen vanwege een zon/windpark  - alle 
bedrijven, ook agrarische sector, en grote gebouwen 
zoals appartementengebouwen in de kernen verplicht 
zon op het dak bij verbouwing of nieuwbouw 

In het huidige agrarische cultuurlandschap zijn 
veel kleinschalige elementen (houtsingels, hagen 
etc.) verdwenen. Die zouden weer terug gebracht 
kunnen worden in combinatie met zonnevelden. 
Die elementen moeten dan wel een permanente 
bestemming krijgen, in tegenstelling tot de tijdelijke 
bestemming van de zonnevelden zelf.

Denk vooral ook na over een duurzame oplossing 
zonder verstoring van flora en fauna. Denk hierbij 
aan de verstoring van de bodem (er groeit niets 
onder panelen) en verstoring van fauna door geluid 
van molens en blokkering van luchtruim (vogels 
en insecten). Liever veel meer inzetten op het 
verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. 
Stimuleren van maatregelen zoals groene daken 
maar ook zonnepanelen op gemeentelijke panden, 
bedrijven en particuliere woningen (vergeet vooral 
ook die van woningcorporaties niet). 

1c) antwoorden die ingaan op de locatie van molens en/of panelen

Gebruik geen open land voor panelen, maar plaats ze 
op gebouwen, vooral op industrieterreinen.

Windmolens zoveel mogelijk uit zicht houden, langs 
wegen of al reeds verstorende elementen.

Liefst zoveel mogelijk zonnepanelen plaatsen op daken.

windmolens bij agrarische bedrijven 

Waar mogelijk gebruik maken van industriegebieden 
/ kantoorparken. Onderzoeken van mogelijkheden 
om bestaande infrastructuur te voorzien van 
overkappingen en/of geluidswallen met zonnepanelen. 
Zoveel mogelijk ontzien van leefgebied mens én dier 
(natuurgebied en bij woningen).

langs snelwegen en kantoor en industriegebieden, laat 
natuur en mens (ook uitzicht) met rust! de hele a12 is 
leeg! 

Zonnevelden in weilanden. Maak het aantrekkelijk voor 
boeren die alternatief inkomen wil genereren. Laat 
ze energie oogsten. Doe dit vooral bij de boeren met 
een grote veestapel. Twee vliegen in een klap.    Zorg 
absoluut voor energie afname bij windturbines voor 
omwonende. Geef deze een mooi en aantrekkelijk 
aanbod voor energie. Geef ze het gevoel dat de molen 
die ze zien voor hen draait. Windturbines langs n229
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Windmolens hebben een veel grotere impact in het 
landschap dan zonnevelden die omzoomd zijn. Ook 
is de kwaliteit van wind een stuk minder in onze 
regio, ik zou zeker kijken naar betere interregionale 
samenwerking om te kunnen voorzien in de beste 
opties op de beste plekken.

Plaats zonnevelden over (grote) parkeerplaatsen. Kijk 
bijvoorbeeld naar parkeerplaats diergeneeskunde op 
de Uithof.

Zonnepanelen nooit op landbouwgronden of gronden. 
Alleen op daken en dode plekken langs wegen

Alle gemeente gebouwen en alle groen stroken langs 
provinciale wegen vol leggen met zonnepanelen. 
Absoluut geen weilanden / natuurgebieden hiervoor 
gebruiken. 

niet verspreid over de gemeentes maar liefst in een 
park.

Geschikte locaties voor windmolens (met name de 
afstand tot bebouwing) hangt wat mij betreft ook af 
van de grootte van de windmolen, zeker wanneer het 
zaken als geluidsoverlast en slagschaduw betreft. Dit 
komt in de enquete niet terug.

Hou rekening met een nadelig stapeleffect voor 
inwoners die in de buurt wonen van een (snel)weg/
spoorlijn. Overweeg alternatieven voor windmolens/
zonnevelden. Blijf openstaan voor de optie ‘geen 
plaatsing’.

Zonne panelen langs geluidswallen of spoorlijnen of 
langs het kanaal prima, maar niet hectares landbouw 
volleggen het is niet duurzaam en het ontsierd het 
landschap enorm .  Er kan ook nog gekeken worden 
naar kleine windmolens bij bedrijven met een hoogte 
van 15 tot 20 meter die vallen minder op ,gemeentes 
zouden dat kunnen stimuleren.  Windenergie 
vraagt ook veel minder ruimte .  We hebben zelf 
ook zonnepanelen die leveren in de winter niet of 
nauwelijks stroom , daarom is het niet aan te raden om 
zulke grote oppervlakten vol te leggen met panelen .  

Clustering van windmolens heeft mijn voorkeur zodat 
horizonvervuiling zoveel mogelijk beperkt wordt.

Voorkeur dubbele doel zonnepanelen en fruit zoals 
voorbeeld Werkhoven molenspoor 

Wij willen niet dat er landbouwgrond/ cultuurgrond 
wordt gebruikt voor zonnepanelen. Er zijn nog meer 
dan genoeg daken om aan te leggen.

ik mis bij de vragen de suggestie om windmolens NIET 
in stiltegebieden te plaatsen, zoals nu wel voorgesteld 
wordt in de denkrichtingen van RES

capaciteit net is voorwaarde; maximaal plaatsing langs 
-spoorwegen ; zonnepanelen in geluidsschermen

Windmolens vooral langs snelwegen, spoorlijnen en bij 
elektriciteitsmasten.  Zonnevelden verplicht met groen 
eromheen zodat vanaf de weg of dijk dit niet zichtbaar 
is.

Zoveel mogelijk plaatsen daar waar het landschap al 
‘verpest’ is door bouw van industrieterreinen en langs 
snelwegen. Of op plekken waar mensen niet naar toe 
gaan om van rust, natuur en ruimte te genieten.

Windmoelen als geordende groep plaatsen en niet als 
losse objecten.

Soms worden er windmolen plekken bedacht op de 
randen van gemeente grenzen. Zo hebben inwoners 
van eigen gemeente er geen last van maar wel de 
inwoners van buurgemeenten die daar toevallig wel 
net wonen, maar net over de grens en zodoende 
geen inspraak krijgen...   Voorkom ook dat inwoners 
op bepaalde plekken altijd gedupeerd worden. Bv 
windmolens langs de snelweg betekent dat inwoners 
die daar wonen dubbel overlast krijgen: en geluiden 
van de snelweg en de lage resonanties van de 
windmolens.  

Zonnevelden zijn per definitie fout Kostbare natuur 
en landbouwgrond mag niet verpest worden door 
zonnepanelen. Zonnepanelen moeten op huizen en 
bedrijfsgebouwen en boven verharde parkeerplaatsen   
Op het nieuwe industrie terrein zie ik ouderwetse 
parkeerplaatsen zonder groen dak of zonnepanelen 
erboven   Dat moet verboden worden. Onze kostbare 
grond moet zoveel mogelijk dubbel of nog beter 3 
dubbel gebruikt worden.  (parkeer) kelders meerdaagse 
gebouwen en zonnepanelen daarop.

Zoveel mogelijk op 1 plek waar het landschap al 
verrommeld is

Niet plaatsen in zo’n dichtbevolkte gemeente al Bunnik 
/provincie Utrecht.   

NIET aan een rand van een dorpskern.
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In gebieden die verder niet zo belangrijk zijn voor 
cultuur , beschermde natuurgebieden agrarische 
bestemmingen. Er moet ook geen geluidsoverlast zijn

Maak ook gebruik van alle ruimte die er al is op 
bestaande bebouwing, zodat het niet ten koste hoeft te 
gaan van groen.

Het zou fijn zijn als de gebieden zoals rondweg gebruikt 
worden. Stilte gebieden. Ideaal voor dat spul aangezien 
ze toch geen herrie maken ? Bouwvergunning graag 
op normale tijden en niet in een weekend. Blijf weg 
uit de kleine dorpen. Probeer in de grote kernen maar 
de handen op elkaar te krijgen. Vul zoveel mogelijk al 
die grote daken van schuren etc. Maak zonnevelden 
multifunctioneel. Iets hoger op palen en er kunnen 
beesten onder grazen. Meteen schaduw genoeg. Denk 
slimmer na en ga niet voor het grote geld. 

Combineer ze met landbouw/dieren    Niet te veel 
inspraak want je hebt toch altijd mensen die er tegen 
zijn. Voor onze kinderen is duurzaamheid belangrijk.

Hanteer minimaal het afwegingskader dat door de 
gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug is vastgesteld. 
Voeg daar echter wel aan toe dat opwek van duurzame 
energie in NNN-gebieden ongewenst is.

Een aanvulling: ik ken de inhoud van de gedragscodes 
waaraan gerefereerd wordt niet.   Suggestie: denk eens 
aan bedrijventerreinen. Deze zijn al lelijk, dus worden 
ook minder ‘verpest’ door de aanleg van zonnepanelen. 

alles even belangrijk, voorstander van duurzaam, 
maar helemaal voorstander van groen, geld voor 
mij met name voor zonnevelden, gebruik lelijke 
industrieterreinen of daken van schuren of kennis om 
het in wegdek weg te werken, maar niet i.p.v. groen en 
bomen. en zo wel, buiten zichtlijnen van een dorp. Ik 
kan er niets positiefs aan ontdekken namelijk.

Zonnevelden integreren in landbouwgebied en 
stroomgebied kromme rijn; windmolens zoveel 
mogelijk langs bestaande infrastructuur.

Voor een goed rendement op de investering moet 
de plaatsing van windmolens in windluwe gebieden 
vermeden worden.

Zoveel mogelijk op industrieterreinen, niet op 
weilanden waardoor molens altijd in het zicht staan

Zorg dat het niet een interessant verdienmodel 
wordt en de omwonenden het nakijken hebben. 
Pak als gemeenten ook je verantwoordelijk om 
burgers en boerenbedrijven te beschermen tegen 
dit energiegeweld. Vervuild het mooie landelijke 
gebied/ dorp t Goy niet met nog meer windmolens 
en Zonnevelden. Ook niet net aan de randen van 
Bunnik- t Goy. Plaats energie opwekkers daar waar 
de energie gebruikt wordt en niet in landelijk gebied, 
maar bij industrie en snelwegen Denk na over andere 
oplossingen bv kernenergie. Je hoeft niet het beste 
jongetje van de klas te zijn door een zo hoog mogelijk 
bod te doen. Wees realistisch en verlies andere 
belangen van de burger naast de energietransitie niet 
uit het oog 

Bij Hoogbouw plaatsen en in/bij rivieren

Langs AR kanaal Wijk bij Duurstede 

Kijk of de grond onder de zonnepanelen beschikbaar 
kan blijven voor de natuur of landbouw.

Plaatsen windmolens nabij reeds verstorende 
landschappelijke elementen zoals snelweg (geluid), 
elektriciteitsmasten (aanzichtschade) en nabij 
bosranden zodat het zicht op de molens ontnomen 
wordt. Bij plaatsing zonnepanelen deze zoveel mogelijk 
omranden met bosschages zodat ook hier het zicht 
op de panelen wordt ontnomen. Minimale afstand 
windmolens tot woningen 1500 m, minimale afstand 
zonnepanelen tot woningen 500 m.

Landschappelijke inpassing in verhouding ten opzichte 
van omgeving, hoogtes en zichtlijnen is belangrijker 
dan letterlijk de aanwezigheid van cultuurhistorisch 
waardevol landschap. Met deze nieuwe 
inrichtingselementen een nieuw beeld en nieuw 
verhaal maken dat op elkaar aan sluit is belangrijk. Dan 
wordt het landschap één geheel. Op die manier zoeken 
naar ruimte. niet bij voorbaat uitsluiten.

Benut eerst alle daken van woonhuizen en 
bedrijfsgebouwen. Daken van woningen kunnen nu 
al volledig worden bedekt met zonne panelen. Maak 
het gebruik van kleine windmolens ( 25 meter hoog) 
bij agrarische gebouwen mogelijk. Zet windmolens in 
gebieden waar geen woon huizen staan. Die zijn er 
zat. Zet zonnepanelen langs alle snelwegen bovenop 
de vangrail of in plaats van een vangrail. Stop met het 
plaatsen van zonne velden op agrarische gronden. 
Windmolens kunnen prima op landbouwgrond worden 
geplaatst. Daar hebben mensen er geen last van en de 
vogels kunnen er omheen vliegen.
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Ik vind het belangrijk dat er gezocht wordt naar 
slimme functiecombinaties, zoals recreatief groen voor 
landschappelijke inpassing van zonnevelden, beperkt 
agrarisch gebruik, waterbuffering

Zonnevelden op grasland, maar zo dat ze NIET 
zichtbaar zijn vanaf de weg. Dan maar iets minder 
rendement, hoge heggen (of beter: houtwallen) er om 
heen. Meteen goed voor de biodiversiteit. Je ervaart 
de natuur namelijk vooral zoals je die vanuit de auto 
of vanaf de fiets ziet. Neem als vergelijking dat blauwe 
fietspad tussen Doorn en Leersum: je kan de uitstraling 
van de heuvelrug maar één keer verpesten.

In de omgevingswet wordt opgenomen dat de 
gemeenten aantasting van de omgeving van 
monumenten moet voorkomen. Dit is een belangrijk 
moment om daar al op in te spelen, door een straal 
rond de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen 
en landschappen op te nemen, waarbinnen geen 
zonnevelden of windmolens mogen worden geplaatst.

Laat zonnevelden juist aansluiten bij bebouwing 
en intensief grondgebruik. Daar is het landschap 
toch al ontsierd.  Pas op voor verrommeling van 
het landschap.  Waar is het energiebespaarplan, 
incl. individuele panelen. Dan zijn er ook minder 
grootschalige panelen/molens nodig.    

Zoveel mogelijk langs bestaande infrastructuur 

Zonnevelden zijn wat mij betreft minder ‘storend’ dan 
windmolens. De windmolens moeten 100% ingepast 
worden op rond plekken waar niemand woont, dus 
op bestaande industrieterreinen of langs spoorbaan 
of snelwegen. Let daarbij op dat ze op minimaal 500 
meter van de bewoning staan. Qua zonnepanelen zou 
je ook zoveel mogelijk huishoudens kunnen voorzien 
van zonnepanelen. Sowieso op alle bedrijfsgebouwen 
verplichten.

Het lijkt mij wel zo eerlijk de lasten eerlijk te verdelen. 
Niet dat sommige gebieden in de regio én zonnevelden 
krijgen én windmolens. En dat er ook echt geluisterd 
word naar de bewoners van die plekken. Vaak word 
alles als een voldongen feit voorgelegd en voel je als 
bewoner totaal niet serieus genomen.   

Land voor voedselteelt behouden vind ik belangrijk als 
het gaat over bijvoorbeeld fruitteelt. Maisvelden die 
gebruikt worden om varkens te voeren die uiteindelijk 
geëxporteerd worden vind ik minder belangrijk om in 
stand te houden. Er wordt al teveel mais geteeld, liever 
een ander gewas of zonnevelden, mits het landschap 
niet aangetast wordt.

Bij plaatsing windmolens moet goed gekeken worden 
naar het voorkomen van geluidsoverlast. Verder vind 
ik plaatsing op de geprojecteerde plekken geen enkel 
probleem

Ik vind het belangrijk dat de zonneladder van de NMU 
wordt gevolgd, maar niet dogmatisch. Dus liefst zon-op-
dak, maar als dat niet gaat (en het gaat op dit moment 
heeeeeeel langzaam) moet er ook bereidheid zijn om 
zon-op-land toe te staan. Het doel (energieneutraal van 
eigen bodem in 2040) moet leidend zijn. Het zou raar 
zijn als we het doel niet halen omdat we vasthouden 
aan regels en beperkingen waarvan we ons moeten 
afvragen of die nuttig zijn als we niet meer kunnen 
blijven wonen in dit gebied.

Focus op zon, wind kan veel beter geclusterd in parken 
op zee en hoeft niet persé per lokale gemeente. Indien 
toch wind dan kleinschalig en laag (bijvoorbeeld kleine 
molen bij boerderij voor eigen gebruiken). Denk ook 
eens aan circulaire landbouw als alternatief voor co2 
reductie (zie o.a. film Kiss the Ground).

Laat men bij het plaatsen van windmolens ook 
rekening houden met verschillen tussen de 
jaargetijden. Ik woon in Driebergen en ‘s winters kan ik 
b.v. de A12 horen, maar ‘s zomers niet. Dit zou dan ook 
kunnen gelden voor windmolens naast de A12.

Langs het hele Amsterdam-Rijnkanaal kunnen meer 
windmolens geplaatst worden, dunbevolkt gebied, 
liever dan in Langbroek waar het het uitzicht op de 
Utrechtse Heuvelrug vervuilt.

Zowel windmolens als zonnevelden zoveel mogelijk aan 
de randen van onze mooie gemeente plaatsen d.w.z. bij 
industrieterrein Bunnik en zo dicht mogelijk bij Houten, 
daar staan immers al windmolens en zonnevelden.

Langs spoorwegen en snelwegen plaatsen en niet in 
woonwijken en dorpen. 
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Zonnepanelen: Wel op industriegebieden , bedrijven 
, schuren van boerderijen; niet in het buitengebied; 
tenzij goed weggewerkt met natuurlijke beschutting. 
Windmolens : wel langs snelwegen, industriegebieden 
etc.: belangrijk: clusteren, niet verspreid over het 
platteland ; niet in buitengebieden

Plaatsing windmolens weg van woongebieden.

Voorkeur voor hele velden zonnepanelen. 

windmolens horen aan de andere kant van houten, 
niet langs het kanaal, zodat ze geen schaduw aan de 
woonkern verschaffen. Aan de Bunnik zijde hebben er 
veel minder mensen last van.....

zonnevelden en zeker windmolens niet situeren in en 
in de buurt van (toekomstige) woonlocaties

Zet de windmolens langs de snelweg en niet in onze 
dorpjes!! Of op industrie terrein..!! Geen gezicht! Past 
niet in de gemeente Bunnik. 

1d) antwoorden waar een specifieke locatie voor opwekking met zonnevelden of 
windmolens genoemd wordt

Geen windmolens langs het AR-kanaal ter hoogte van 
Camping ‘t Boomgaardje, Wijkersloot 21. We hebben 
een goedlopende camping met recreatievergunning. 
Bedrijf wordt in toekomst voortgezet door zoon. 
Gemeente en middenstand hebben hier ook belang 
bij, toeristen geven hier geld uit en Wijk bij Duurstede 
is erg populair. Conclusie: geen windmolens hier!!

Langs de N229 

windmolens kunnen ook prima op de heuvels. Ik vind 
dat weinig storend.

Langs de weg richting Schalkwijk bijvoorbeeld. Wij 
vinden het erg belangrijk dat er rekening gehouden 
wordt met aanzicht en afstand tot woningen.  

niet in Schalkwijk plaatsen

Langs Amsterdam Rijnkanaal 

A’dam Rijnkanaal

Oude vuilstort Maarsbergen 

langs A12, zowel bij Bunnik als Odijk, buitengebied 
Odijk en Werkhoven

3 Windmolens kunnen worden geplaatst bij de 
Goyerbrug, op de westelijke punt van de kruising 
Ams-Rijn-kanaal en op de Gravenbol of Steenfabriek 
Bosscherwaarden...

In Langbroek bij de sportvelden

Langs snelweg A12. Langs de grote doorgaande 
waterwegen

Geen windmolens in het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug

Windmolens liever helemaal niet in Bunnik

- Bij de stuw van Amerongen, langs de rijn 
windmolens plaatsen.   - Geen grote windparken langs 
de a12 - houd rekening met andere energieregio’s 
zodat clustering niet ten koste gaat van inwoners 
van randgebieden of langs infrastructuur - plaats 
windmolens in bos (Leersumseberg)   - neem thorium 
op in de plannen - eerst daken vol leggen met zon op 
dak

wind langs de A12

Plaatsing in zee heeft mijn sterke voorkeur.

Kunnen we van de zonneveld niet een ‘kunstwerk’ 
maken dat zich fraai in het landschap inpast. BV in de 
vallei van het ‘maisveld’ ten Noorden van Doorn. Zo 
geplaatst van de grasland natuur niet teveel verstoord 
wordt en mooi meewelvend met de vallei  

Maak gebruik van de uiterwaarden van de Lek!!!

Niet in het wetering gebied

Mijn voorkeur gaar uit naar het plaatsen van 
windmolens midden in de bossen van de Utrechtse 
Heuvelrug. Daar leveren ze geen overlast op voor 
de bewoners van de dorpen op de Utrechtse 
Heuvelrug. Vanuit de dorpen is er geen of nauwelijks 
horizonvervuiling, geen last van slagschaduw en ook 
geen geluidsoverlast. Door plaatsing in de bossen 
wordt voorkomen dat het open agrarische landschap 
niet ontsierd wordt.
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Langs de A12 in de gemeente Bunnik zijn prima 
locaties te vinden.     Wat ik begrijp vanuit Houten is 
dat de wind in deze omgeving geen goed rendement 
op de windmoleninvestering zou geven.     De 
gemeente die plaatsing in haar gebied goedkeurt zou 
extra beloond moeten worden. Bijv. Omlegging N229 
om Odijk West

Niet binnen de contouren van de Hollandse waterlinie 
zoals vastgesteld in de ingediende aanvraag om de 
linie Unesco erfgoed te laten worden.

Plaatsing alleen langs het Amsterdam-Rijnkanaal en 
land het spoor buiten de bebouwde kom

in de uiterwaarden

Langs Amsterdam-Rijnkanaal Ik vind deze toch al niet 
mooi.

windmolens langs AR kanaal.  zonnevelden bv 
op land van boerderij Grote Maat, Cothen en op 
Langbroekerveld

Niet aan de Groenewoudseweg in Cothen,  Liever 
langs het kanaal

Rand industrieterreinen 

Hele gebied tussen Werkhoven en Cothen, richting de 
lek. Ruimte genoeg. Dijkje eromheen, boompjes erop 
iedereen blij. > windmolens langs de Lek natuurlijk of 
langs de A12.

Gebied ten zuiden van de A12 bij Bunnik, goede plek 
voor windmolens

om de A12 en het spoor Utrecht - Arnhem

Zonnevelden langs de A12 verwerkt in 
geluidsschermen. Nu is een groot deel langs de A12 
nog geen geluidsscherm geplaatst. Voor Windmolens 
zo ver mogelijk (400 m is echt niet voldoende!) van 
de bebouwde kom plaatsen. Indien dit geen opties 
geeft dan deelnemen aan andere initiatieven (lees wel 
geschikte locaties) zoals bijvoorbeeld op zee 

strook grond langs Amsterdam rijn kanaal tussen 
industrie terrein en hoekse dijk   dis is 60 Ha groot, 
als men een strook van 200 mtr breed aan houd, kan 
er een groenstrook , grondwal op 200 mtr afstand 
van de Wijkersloot gemaakt worden,.  de stoom 
voorziening kan gecombineerd worden met de 
molens uit houten aan de ander zijde van het kanaal,   
veel wind en veel zon is een combinatie die niet vaak 
voor komt.

Geluidsscherm langs de A12 en spoor ter hoogte van 
Bunnik richting Driebergen. 

Neem ook locaties Zeist mee in deze dialoog/
onderzoek

Niet in het wetering gebied.

Horizontale zonnepanelen langs spoorwegen, 
snelwegen. Windturbines bij sluizen in Rijn/Lek. Alle 
daken bedekken met zonnepanelen.

Bij windmolenlocatie: maximaal beperkte 
slagschaduw en lichte geluidsoverlast

Amsterdam Rijnkanaal v.w.b. windmolens 
zonneweides idem 

Langs de A12 spoorlijn mooie plek voor zonnepanelen

Zonnevelden op oppervlaktewater?

zonnevelden moeten zo onzichtbaar mogelijk in het 
landschap ‘verstopt’ worden. 

Een zonneveld lijkt me prima mogelijk op het 
braakliggend terrein langs de A12 ter hoogte van 
afslag Driebergen, tussen de A12 en landgoed de 
Reehorst / Antropia

Aan het Amsterdam-Rijnkanaal richting Houten/t Goy

langs de rondweg

NIET LANGS DE HOLLENDEWAGENWEG.

geen windmolens langs de Langbroeker- en 
Gooyerdijken!

Weilanden Odijk , evt. afslag weiland A12 aan de Zeist 
kant.

In de polder Blokhove in Schalkwijk is een vliegveld 
voor paragliden, daar passen geen windmolens bij!
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Windmolens langs A27 ter hoogte van Doornkade, 
afhankelijk natuurlijk van Ruimtelijke Koers.

Langs A12 tussen aansluiting A27 en tankstation.

Langs Limesbaan tussen A12 en Achterdijk

Langs N229

Langs Amsterdam-Rijnkanaal

Windmolens van sluizen van Wijk bij Duurstede 
tot brug A-27. Zonnevelden kosten teveel goede 
landbouwgrond

Zonnevelden kunnen goed worden geplaatst langs 
de noordoever van het A’dam-Rijnkanaal, tussen de 
plofsluis en Wijk bij Duurstede.

Aan de Hollendewagenweg in Werkhoven op 
het terrein van voormalig “Natures Best” liggen 
de fundaties van de helaas afgebrande stallen 
braak. Hier zou een zonneveld op kunnen komen 
waar weinig mensen last van zullen hebben. Aub 
geen windmolens in ons mooie buitengebied, 
zonnepaneellocaties (boerderijschuren) te over 
beschikbaar te maken d.m.v. subsidies of opkopen 
land van stoppende boeren.

Maak gebruik van de geluidsschermen langs de A12!! 
Ja juridisch van Rijkswaterstaat, maar adopteer ze. 
Scheelt 1 zonneveld!  Verplicht nieuwbouw woning dat 
bij goede ligging minstens 2 MW aan zonnepanelen 
hebben (Buntplein Maarn!) 

Kijk naar Windturbines (3-4 meter doorsnee) op 
daken, scheelt een windmolen.

1e) andere antwoorden

Denken de gemeenten aan mogelijkheden om zon- 
en windparken slim te koppelen, bijvoorbeeld met 
behulp van cable pooling en directe koppelingen 
tussen opwek en gebruik?

Exploitant stort een borg om te garanderen dat het 
opruimen niet ten laste van de gemeenschap gaar

Slagschaduw werd volgens mij niet als argument 
genoemd.  Ook iets om rekening mee te houden lijkt 
me

kijk vooral naar combineren van functies, en maak 
een afweging van optimale combinatie van functies in 
plaats van 1 functie maximaal 

Probeer vanuit VNG samen deel te nemen / bij te 
dragen aan grote parken op zee en ga niet voor 
enkele stuks in en om de dorpen.

bij de plaatsing van windmolens verdient het méten 
van geluidsoverlast voorkeur boven berékenen.

In principe wil je zo min mogelijk van die dingen 
in de openbare ruimte (reken ik landbouwgrond 
ook toe) Dus, energie besparen en vestigen van 
energie-intensieve industrie in de provincie Utrecht 
voorkomen. Daarnaast is het cruciaal omwonenden 
mee te laten profiteren in de opbrengst. Ook 
diegenen die niet het kapitaal hebben om te 
participeren in een project.

ik ben een enorme tegenstander van zonnevelden. 
eigenlijk ook van windmolens maar daar kan de 
goede agrarische grond van de Krommerijnstreek 
nog gebruikt worden. Onbegrijpelijk dat kernenergie 
niet wordt gezien. Over 25 jaar zitten we met enorme 
afvalbergen van de zonnepanelen. Met schade voor 
het milieu. De solar-bedrijven verdienen gigantisch 
veel geld met het binnen harken van de subsidies. En 
dat voor maar een paar % van de energiebehoefte 
die met zonne energie en windmolens opgewekt 
kan worden. Het klimaatakkoord zit krom in elkaar.  
Volgens de VN-Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) 
moet de landbouwproductie met 70 procent groeien 
om tegen 2050 meer dan 9 miljard mensen te kunnen 
voeden

Ik ben van mening dat zonnevelden alleen een 
goede optie is op het moment dat al het bruikbare 
dakoppervlak in de gemeente al is benut.  Bewoners 
hebben hierin een morele verplichting.

waarom wordt er niet wat verder gekeken naar 
bijvoorbeeld kernenergie? verder zie ik niets over 
het gebruik van stormend water om energie op te 
wekken. (Lek - AR kanaal - kromme Rijn etc.)

Participatie van 50% is echt de ondergrens. En alleen 
maar coöperatieve windmolens in Wijk bij Duurstede. 
Anders geen windmolens. 
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Ik ben stomverbaasd dat er niks gevraagd wordt 
over de omvang van zonnevelden, de hoogte 
van de windmolens, de duur van plaatsing en 
het doel waartoe de energie wordt benut (zie bv 
in Noord-Holland voor datacenters en niet voor 
huishoudens) . Daarmee worden essentiële mogelijke 
randvoorwaarden buiten het onderzoek gehouden.

Ik vind dat er veel meer gebouwd zou moeten 
worden, met name eind molens want die dragen per 
stuk flink bij zonder veel ruimte in te nemen.

Voorkeur voor samenwerking met regionale 
gemeentes (boven samenwerking met steden en 
groeikernen)

Voorkeur voor windmolens! Liefst géén zonnevelden

Onderzoek koppelkansen voor zon met bestaande 
windparken. Dubbel gebruik netaansluiting en creatie 
geconcentreerde ‘energielandschappen’.

eigenlijk moet niet max 50% van de opbrengst ten 
goede komen van de lokale bevolking, maar 100%

Ik mis de volgende opties.  Geen zonneveld of 
windmolenparken.  Participeren in windmolens op 
zee door gemeente. Dit kunnen dan meer en grotere 
molens zijn zodat er ook geen zonneparken nodig zijn.  
Deelname kernenergie.  Wat is de maximale grote van 
de windmolens.     

In de regel wordt de omgeving van een zonneveld 
of windturbine nooit fraaier, maar stel de vraag hoe 
hinderlijk dat is.  

Zoveel mogelijk wind en zonne-energie combineren 
om de netaansluiting zo efficiënt mogelijk te 
benutten; 

grootschalige opwekking van duurzame energie als 
nutsvoorziening is een lokale aangelegenheid. Het 
plaatsen van zonneweides en windmolens bij de 
buren is geen optie

Bij voorkeur landelijke afstemming tussen 
energieregio’s om tot een optimaal landelijk 
transitieplan te komen.

De stellingen met plaatsingsvoorwaarden zijn een 
aardige poging om inzicht te krijgen maar volstrekt 
onvoldoende voor gericht beleid. De inpassing van 
zon en wind (en andere energiebronnen?) is een 
belangrijke ontwerpopgave die visie vraagt gekoppeld 
aan lokale kennis. Ik denk daar graag over mee. 

Wie ruimt na ontmanteling de rommel op, want bij 
faillissement vervallen alle rechten en plichten voor 
de exploitant???

woon zelf in dorpskern en weet te weinig van het 
platte land

Niet alleen de lasten leggen in de omringende dorpen. 
Bijv. Houten moet in de plaats houten ook energie 
opwekken en niet 3 stilstaande molens plaatsen als 
warmhouder.

stuur op zon op alle geschikte dagen in het gebied 
alvorens tot windmolens over te gaan

geen zonne velden veel meer molens kom op nou kijk 
naar Duitsland

Energie moet aantoonbaar ten goede komen aan 
huishoudens, niet aan industrie, datacenters et 
cetera.  Liever één pluk met een groep windmolens 
bijeen dan overal een enkele losse, lijkt me. Maar ik 
vind het moeilijk een gefundeerd antwoord te geven 
omdat ik de overwegingen /voorwaarden die jullie 
noemen niet goed onderling kan afwegen.  Wel kan ik 
me voorstellen dat een wijk samen zonnepanelen en 
of een enkele windmolen plaatst als de energie dan 
aan de wijk ten goede komt. Zelfvoorzienend worden 
vind ik aantrekkelijk perspectief.

Probeer te voorkomen dat omwonenden een project 
kunnen torpederen zoals met de windmolen bij het 
kanaal in Houten met zoveel beperkingen dat die 
nauwelijks rendabel kunnen zijn.

Ik vind zonnevelden een inefficiënte manier om 
onze kostbare grond in de regio te gebruiken.   Het 
lijkt mij daarom een tijdelijke oplossing waarbij het 
landgebruik weer snel moet kunnen wijzigen naar iets 
anders. 

Niet 50% maar alle energie zou ten goede moeten 
komen van bewoners die ook de overlast ervaren 
van windenergie.   Wind en zonne-energie svp zoveel 
mogelijk op industrie terreinen. Die optie zie ik niet. 
Mensen hebben groen nodig en rust! 

gemeente houten heeft voldoende gedaan wat betreft 
windenergie. Daar staan straks na realisatie wp 
Goyerbrug 7 molens. nu zijn de andere gemeenten 
aan zet! ‘t Goy is genoeg vervuild met molens en 
zonnevelden. geen landbouwgrond opofferen voor 
zonnevelden. En doe het nu eens netjes met de 
omwonenden, i.p.v. door hun strot duwen onder het 
mom van maatschappelijk belang. 
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We moeten kiezen tussen ruimte voor woningbouw, 
natuur, energieopwekking en agrarische 
bedrijfsvoering.    Daar de agrarische bedrijfsvoering 
een enorm groot deel van de grond in het bezit heeft 
in Nederland, dient u ook het CDA te overtuigen dat 
de boeren een beetje moeten dimmen en grond 
in gaan leveren.    Het is dus niet alleen draagvlak 
vinden bij de bevolking maar ook bij de partijen die 
geldlijntjes hebben met de agrarische sector. 

liever meer zonnevelden en minder windmolens, in 
ons platte land zijn de molens geen gezicht. En niet 
dat stompzinnige regiem dat Houten nu aanhoudt, als 
er molens komen moeten ze draaien, zo veel mogelijk

wind en zonne-energie zijn beide onontbeerlijk 
voor een stabiel klimaat en de overleving van mens 
en natuur. Laat de korte termijnbelangen van 
enkele personen niet ten koste gaan van de langer 
termijnbelangen van de samenleving

Houdt rekening met de waarschijnlijkheid dat we 
over 10 à 20 jaar vooral stroom uit zee en uit de 
woestijn en zuid Europa oogsten (csp en pv)  Dus 
voorzieningen hier (zeker windmolens) tijdelijk

Juich de oprichting van het participatieteam zeer 
toe.  Alsmede de oprichting van een Omgevingsfonds 
onder bevoegd gezag van lokale bewoners

Combineer wind en zon

Minimaal 50% lokale eigendom mogelijk maken. 
De overheid moet de coöperaties daarvoor in de 
gelegenheid stellen om dat voor het deel te doen dat 
niet ingevuld (kan) worden.  Iedereen moet kunnen 
profiteren dus ook de minima.  Grond mag niet 
naar energie exploitant. Over 25 jaar geen ZV meer 
nodig maar wel de grond,  Hoe voorkomen we dat de 
overheid een energieslurper met twee man personeel 
binnen haalt waardoor het grootste gedeelte van 
de transitie daaraan opgaat.  Jammer dat er niets 
gevraagd wordt over het handelen van de overheid.

De problemen worden meestal door de gemeente 
veroorzaakt niet door de exploitant, zoals in de 
Wieringermeer en Zeewolde waar de opgewekte 
energie vrijwel helemaal aan datacenters wordt 
geleverd. Ik verwacht dat er vooral restricties in de 
regelgeving komen om het college en de GR aan 
banden te leggen. 

Focus op zon, wind kan veel beter geclusterd 
in parken op zee en hoeft niet persé per lokale 
gemeente. Indien toch wind dan kleinschalig en laag 
(bijvoorbeeld kleine molen bij boerderij voor eigen 
gebruiken). Denk ook eens aan circulaire landbouw 
als alternatief voor co2 reductie (zie o.a. film Kiss the 
Ground).

Belangrijk is een inzicht in het verbruik per week 
en hoe dan de balans tussen verbruik en productie 
is. Voor Bunnik zal gelden dat meer dan 25% van 
de totale energie is voor verwarming in de winter. 
Hoe kan hierin klimaatneutraal worden voorzien? 
Zonnevelden bieden hier mogelijk een deel van de 
oplossing. 

Gemeentes moeten de regie houden.

Niet over laten aan de commerciële partijen. of aan 
de toevalligheid dat een paar boeren willen stoppen 
met hun bedrijf. In Bunnik wordt het buitengebied 
verknoeit zowel voor de boeren als de inwoners. Hier 
hebben we nog 30 jaar een probleem.

Rekening houden -bij windmolens- met voldoende 
open terrein voor goed functioneren, dus afstand tot 
bossen.

Ik vind ook belangrijk dat er maatregelen genomen 
worden om te voorkomen dat vogels / dieren last 
hebben van de zonnepanelen en/of windmolens

- Niet alleen aansluiting op het net, maar ook / vooral 
capaciteit van het net is belangrijk! Nu al (zeer) 
beperkte terug levering uit particuliere zonnepanelen 
door gebrek capaciteit net. 

- Keuze voor zonnevelden en windmolens lijkt 
paniekvoetbal, zonder zorgvuldige afweging van 
diverse energie vormen die op kortere of langere 
termijn kunnen worden ingezet. Voorkom aanzienlijke 
materiele en immateriële schade!

meervoudig grondgebruik bij zonnevelden ontbreekt 
in afwegingskader (research & development voor 
combinatie natuurdoelen, agrarische benutting en 
energieopwekking)
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geen suggestie voor locaties, maar wel een suggestie 
voor de voorwaarden: zonnevelden dienen natuur 
inclusieve inpassing te hebben. Dat houdt meer 
in dan een groene afscheiding, bijvoorbeeld dat 
andere dieren gebruik kunnen maken van het terrein 
(takkenrillen, hoge vegetatie, nestkasten) en behoud 
van een gezonde bodem (licht, lucht, verspreiding van 
water tussen / onder de panelen) i.p.v. enkel groen 
gazon onder dichte rijen.

Meerdere veel lagere windmolens midden in de 
zonnevelden dat je ze niet ziet is dat een optie?

Optimaliseer per scenario de stroomopbrengst, het 
initiatief en de zeggenschap van de inwoners.

Combineer zonnepanelen met geluidsschermen en 
trek hierbij samen op met RWS en ProRail. 

Nogmaals windmolens en zonnepanelen niet/nooit in 
de buurt van woningen etc. Evt. onder voorwaarden 
langs de A12

De verhouding ha zonnevelden versus aantal 
windmolens moet ook ter discussie staan. Alleen 
zonnevelden moet ook een optie zijn, dan is er veel 
minder overlast en aantasting van het landschap.

Waarom staat de keuze ‘geen windmolens’ er niet 
tussen?

Maak niet de historische fout om windmolens in het 
Nationaal Park te plaatsen. Denk na over andere 
energiebronnen zoals waterstof. In Duitsland mogen 
geen windmolens meer gebouwd worden binnen een 
straal van 1 kilometer van een woning. Hier minimaal 
400 meter. In Duitsland hanteert men norm niet voor 
niets. Geen zgn. molenaarswoningen van boerderijen 
maken om duurzaam te boeren. Gaat ten koste van 
het landschap. Ik mis de ruimte om andere zorgen te 
delen. 

Aandacht voor licht vervuiling m.b.t windmolens. 

- Windmolens uit het zicht in dit belangrijke 
landschappelijke, natuur- & cultuurhistorische stukje 
Nederland aan de rand van de Randstad.

- Groene energieproductie 100% rechtstreeks 
naar bewoners en belanghebbenden in de directe 
omgeving.

- Essentieel om in drukke Randstedelijke en 
Industriële gebieden windmolens en zonneparken te 
plaatsen, aangezien mensen daar kiezen voor wonen 
en werken en hier aan gewend zijn, en deze niet te 
plaatsen in landschappen en natuurgebieden waarin 
deze Randstedeling kan recreëren, samen met de 
bewoners van het gebied. Zo profiteert de Randstad 
van de natuur, landschappen en landgoederen van 
het oosten van het land, en het oosten van het land 
van de bedrijvigheid van de Randstad bijvoorbeeld.  

Plaatsen kleinere windmolen op privé terrein tot 
+/- 15 meter hoogte stimuleren/toestaan, op aan te 
wijzen locaties

In Maarn hebben we veel last van rijksweg en trein 
die dwars door de woonkern gaan. Hier lijkt het me 
ongepast om in zicht windmolens te plaatsen

Zet windmolens zoveel mogelijk bij elkaar, het liefst 
op zee, IJsselmeer of de Flevopolder.

Zo min mogelijk horizon vervuiling door een maximale 
hoogte van 100 m

Excuus: ook wat andere opmerkingen.

Vraag ‘windmolens tussen dorpskernen’ niet duidelijk: 
betekent dit halverwege twee dorpskernen, of 
middenin een dorpskern, of ...

Vraag ‘exploitant maakt inzichtelijk ... 50% opbrengst 
..’ niet duidelijk: is dit opbrengst in elektriciteit, of 
euro’s. In laatste geval geen businesscase!

Gedragscode ‘zon op land’: zeer belangrijk, met de 
aantekening dat daar in staat dat eerst daken zoveel 
mogelijk vol moeten liggen; dat is wellicht moeilijk.

Dat ‘het landschap’ hieronder enigszins lijdt valt niet 
te voorkomen. De schade beperken lijkt mij belangrijk. 
Bij zonneweides worden hierover inmiddels al 
behoorlijk goede afspraken gemaakt.

Windmolens zijn niet mooi, maar ze zijn ook in 
verschillende buitenlanden overal te zien - soms ook 
op heuvels. Laten we er geen drama van maken, met 
de aantekening dat ze volgens huidige regels sowieso 
niet in landschapsparken mogen staan.
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Ik vind dat, indien mogelijk, hiervoor agrarische 
bedrijven met een hoge stikstofuitstoot uitgekocht 
zouden moeten worden. Bij zonneweides doen 
sommige exploitanten op dit moment al meer voor de 
bodemkwaliteit dan agrariërs.

De voorkeurslocatie is vrijwel geheel afhankelijk 
van een goede inpassing. Ik vind grote windmolens 
alleen passen in grootschalige landschappen met veel 
rechte lijnen, zoals langs het A’dam-Rijnkanaal, niet 
in kleinschalige cultuurlandschappen als de Stichtse 
Lustwarande. Ook de Utrechtse Heuvelrug vind ik 
niet geschikt voor windmolens. In Duitsland zie je die 
combinatie wel (heuvels, bos en windmolens, maar 
in Nederland moeten we zuinig zijn op onze natuur 
en Nationaal Park, omdat het hier veel drukker is en 
er al zo weinig natuur is om rustig van te genieten). 
Zonnevelden kunnen ook in kleinschaliger landschap, 
mits goed ingepast (juiste schaal en zoveel mogelijk 
aan zicht onttrokken). Maar mijn voorkeur heeft 
het om zoveel mogelijk (grote) daken (zoals van 
boerderijen en industriepanden) vol te leggen met 
panelen. Dan blijft de schaarse grond beschikbaar 
voor andere bestemmingen, zoals natuur, cultuur en 
(biologische) landbouw.

Het plaatsen van max 8 windmolens lijkt mij te weinig. 
Beter zou zijn om in alle deelnemende Gemeenten 
tenminste 8 molens te plaatsen. Bij 16 x 8 molens zal 
de transitie ten minste voor onze kinderen meernsen 
op succes voor de toekomst

Voor locaties met belangrijke ecologische warden 
(open gebied voor weidevogels) moet compensatie 
geboden worden met vergelijkbare eigenschappen en 
kenmerken

er zou een maximum hoogte en grootte aan de 
molenwieken gesteld kunnen worden

Probeer waar mogelijk meervoudig ruimtegebruik 
te stimuleren. De vragen in de enquete worden 
nogal of-of gesteld, maar ik geloof dat het meeste 
draagvlak én resultaat geboekt wordt bij meervoudig 
ruimtegebruik.

Conclusie: er zijn geen geschikte locaties in de 
beoogde omgeving (o.a. gemeente Utrechtse 
Heuvelrug) en bovenal: in Nationaal Park Heuvelrug. 
Zonnevelden en windmolens passen hoe dan ook niet 
bij en in deze omgeving en de geldende bepalingen. 
De keuze is deze (oude) waarden óf te behouden 
óf overboord te gooien. Daar is geen middeling in 
voorhanden. Maar aangezien het alleen nog maar 
draait om meer mensen in een laatje te stoppen, zal 
deze hele vraagstelling/participatie wel geen issue 
zijn, maar slechts een ‘moetje’ voor de vorm...

Adopteer windmolens n zee of op andere plekken 
maar ga niet op het drukst gebruikte stukje grond van 
Europa windmolens of zonnevelden plaatsen!!

Dit is horizonvervuiling die echt het landschap kapot 
maakt!

Zoek naar mogelijkheden voor functiecombinatie. 
Combinatie met waterberging en/of natuur.
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2) Antwoorden waarbij wordt ingegaan 
op het installeren van zonnepanelen op 
daken

108 antwoorden. Deze categorie is niet verder ingedeeld in subcategorieën

Plaats zo veel mogelijk zonne”velden” juist op daken 
i.p.v. op waardevolle grond. Er zijn geen locaties die 
niet waardevol zijn, landbouw, natuur, woongebied. 
Als het vanuit wet- en regelgeving niet anders kan, 
dan zoveel mogelijk de zonnevelden plaatsen nabij 
industrie i.p.v. natuur. Plaats er een hoge haag om 
heen zodat schittering/reflectie van de panelen 
verminderd wordt.

Er zijn zoveel daken dat zo zonnevelden per definitie 
nog niet nodig zijn tot alle daken vol liggen.

Ze moeten eerst alle daken vol leggen dat is beter 
voor de biodiversiteit voor de landbouwgrond

Eigenlijk vind ik dat alle bestaande huizen en daken 
volgelegd moeten worden met zonnepanelen, met 
eigen accu’s en opslag opdat we offgrid kunnen en 
onafhankelijk worden van grote bedrijven ...    Ik 
ben absoluut tegen het niet rendabele bouwen van 
windmolens en tegen zonneweides.    Ik mis een goed 
onderzoek naar straling, effecten op biotopen en 
misbruik van grondstoffen.     Veel liever ga ik voor 
de inzet van Vrije Energie ... het kan en er wordt mee 
geëxperimenteerd.

Zonnepanelen zouden uitsluitend op daken 
geplaatst moeten worden om natuur te beschermen. 
Windmolens zijn ook geen duurzame oplossing voor 
het energieprobleem, wind en zon hebben fossiele 
back-up nodig. Wiebelenergie!

zonnepanelen op de daken van schuren

Gezien de minimale hoeveelheid (en sterk 
fluctuerende) energie die een zonneveld oplevert, 
zou ik niet inzetten op zonnevelden, maar maximaal 
dakoppervlakte hiervoor gebruiken

Inmiddels zijn overal in Nederland in de 
buitengebieden grote ‘blokkendozen’ gebouwd voor 
de opslag van goederen. Enorme hoeveelheden 
oppervlak zijn daarmee al gevuld. Op de daken van al 
die gebouwen kunnen massaal zonnepanelen gelegd 
worden, zodat geen ander landschap extra vernield 
hoeft te worden voor de aanleg van zonnevelden.

zolang er locaties beschikbaar zijn waar er niemand 
last heeft van zonnepanelen, is het niet redelijk 
om bruikbaar land of natuur hiervoor op te geven. 
Voorbeelden. de geluids wal langs A12 ter hoogte van 
Leische Rijn. Alle oppervlakte binnen de lussen van 
knooppunt Oude Rijn. Het dak van het nieuwe Jumbo 
distributie centrum. (had in de vergunnings verlening 
moeten staan)

Bouw GEEN Zonnevelden, maar gebruik gevels 
en daken!  Zonnevelden zijn echt overbodig met 
het oppervlak gevels en daken dat nu niet ingezet 
word voor zonne-energie in Nederland.  Ze nemen 
onttrekken veel ruimte uit het zicht (en dat is al 
positief, als jet uit het zicht is...) We kunnen de 
beperkte onbebouwde ruimte in Nederland veel beter 
gebruiken. (landbouw, recreatie)

Wij vinden het heel belangrijk dat eerst gekeken wordt 
naar heet plaatsen van zonnepanelen op (platte)daken 
om daarmee de gronden te sparen. bv op daken van 
industrie gebouwen en de z.g. blokkendozen met 
verzend firma’s. 

Meer inzetten op zonnevelden op industriële 
gebouwen, schuren, stallen en daken van 
overheidsgebouwen
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De enquête is te beknopt. Wij hebben binnen de 
gemeentes veel ruimte op daken. Leg deze daken 
eerst vol met zonnepanelen i.p.v. groen opofferen 
met zonnepanelen. Bestaande ruimte benutten is 
verantwoord. Dit kost waarschijnlijk wel meer maar 
gaat niet ten koste van weinige groen dat we in 
Nederland hebben.

Daken worden nog lang niet benut!!!! Waarom heeft 
een AH (in bijvoorbeeld Driebergen) en een Lidl nog 
geen zonnepanelen. Actiever mee aan de slag gaan 
(desnoods met subsidie). Grond opofferen voor 
zonnepanelen is de allerlaatste optie.

Zonnevelden moeten op daken van gebouwen: toch al 
daar!

Eerst kijken naar locaties zonne-energie op daken, er 
is nog te veel onbenut. Daarna pas in ons beetje groen 
wat we nog hebben. Windenergie aan de oostkant van 
Houten.  De westkant is al voorzien

Zet ze op een plek waar al windmolens staan of liever 
helemaal geen windmolens maar zonnepanelen op 
alle daken.

Ik ben vóór het plaatsen van zonnepanelen op alle 
beschikbare daken. Ik heb ze zelf ook. Geen grond 
opofferen. En zeker geen windmolens. 

Zorg voor dat er zonnevelden gerealiseerd worden 
dat eerst alle beschikbare daken van woningen, 
bedrijven en overheidsgebouwen voorzien zijn van 
zonnepanelen. Maak kleine windmolens beschikbaar 
voor particulieren door middel van subsidie.

ik weet dat de gemeente(n) inzet(ten) op zonnecellen 
op daken, maar daar zou wmb nog meer aandacht 
aan mogen worden besteed, zeker ook op industriële 
panden.

zonnevelden zoveel mogelijk op daken van bedrijven, 
zo hoef je geen grond op te offeren. bij voorkeur 
zonneveld tegenover windmolens

Ze moeten eerst alle daken vol leggen dat onze 
landbouwgrond bespaard blijft voor de agrariërs

Tussen de amerongerwetering en de lekdijk 
amerongen

Er zijn nog genoeg daken waar zonnepanelen op 
kunnen.  Waarom zijn die windmolens toch zo groot? 
Hopelijk kunnen er genoeg langs de snelwegen gezet 
worden.

Ben tegen die bijzonder ontsierende aanleg van 
zonnevelden en windmolens.  Investeer uw financiën 
in het verstrekken van subsidie aan woningeigenaren 
voor het plaatsen van zonnepanelen op hun daken.

zonnevelden op daken van bestaande woningen 
realiseren

Het is voor mij niet duidelijk hoeveel oppervlakte aan 
zonnevelden er is gepland, maar het draagvlak is 
volgens mij hoger als eerst alle grote bedrijfspanden 
worden voorzien van zonnepanelen (en dat bedrijven 
worden gedwongen/geholpen om dat mogelijk te 
maken, bijvoorbeeld bij de constructie van nieuwe 
panden).

Ik stel voor dat gekeken wordt naar de mogelijkheden 
om zonnepanelen op daken van distributiecentra 
en andere „dozen“ op industrieterreinen te 
plaatsen. Hetzelfde geldt voor de windmolens: op 
de industrieterreinen. Deze zijn toch al lelijk. Verpest 
svp. niet de mooie omgeving van Het eiland van 
Schalkwijk!

Vooral zorgen dat de daken van woningen, 
bedrijfspanden en overheidspanden optimaal benut 
worden voor zonnepanelen.

zon en wind niet tegen elkaar uitspelen (niet zon of 
wind); uitbreiding zon zoveel mogelijk op daken, m.n. 
de grote bedrijfs daken of daken van flats, zodat de 
overige, beperkte en geschikte, ruimte zoveel mogelijk 
beschikbaar blijft voor windturbines

Geen zonnevelden in het algemeen! Er zijn 
voldoende daken beschikbaar. Burgers zelf mede 
verantwoordelijk houden voor de energietransitie, 
verbeter de wereld en begin bij jezelf! 

Zonnepanelen op daken bedrijven ( ev. 
verplicht stellen.)  Windmolens op min. 2 km 
van woonkernen i.v.m. ondergrondse trillingen 
( Onderzoeksprogramma Argos sept.2020!). of 
stedelijke industriegebieden , dus 2km van woningen.

Prioriteit moet liggen op het 100% benutten (en 
daar eventueel op investeren en bestemmingsplan 
aanpassen) van beschikbare daken en gevels.
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Ik vind, dat er genoeg daken zijn op bedrijfspanden 
en industrieterreinen om daar zonnepanelen op de 
plaatsen. En niet in agrarisch of bosgebied!

Grote voorkeur voor panelen op gebouwen. Er zijn 
veel daken (bijv. Park Boswijk, bedrijven, scholen) die 
benut kunnen worden. Landelijk beleid nodig!!! Deze 
streek minder geschikt dan bijv. de zee of Flevoland

daken van alle loopstallen in regio; integreren 
in geluidsschermen; bouwen van geïntegreerde 
geluidsschermen langs snelwegen. Bijvoorbeeld 
Bunnik noord- en zuidkant dubbel dip: geluid en 
fijnstof.

Ik ben überhaupt tegen zonnevelden in de groene 
ruimte . Alleen op daken en in de bebouwde kom en 
eventueel langs snelwegen in geluidsschermen e.d.

In principe ben ik voorstander om waar mogelijk 
alle daken te voorzien van zonnepanelen. 2e keus is 
langs snelwegen een strook voor zonnepanelen aan 
te leggen. Of bestaat er geen mogelijkheid om van de 
bestaande vangrails zonnepanelen te maken. 

Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken situeren.  
Loodsen/stallen en nieuwe woningen zijn hier zeer 
geschikt voor. Wellicht extra subsidie voor geven.

Ik vind dat er zo weinig mogelijk windmolens en 
zonnevelden moeten komen maar dat er meer 
zonnepanelen met subsidie op de daken moeten 
komen. Dan heb je ook minder zonnevelden nodig.   
en eventueel kleine windmolens op de huizen. Dan 
heb je minder windmolens nodig en ze verstoren 
minder de horizon.

Zonnevelden.... Leg eerst de daken van bedrijven vol! 

In het begin staat dat maximaal uitgegaan wordt 
van zonnepanelen op daken. Als ieder daar voor 
geschikt dak zonnepanelen heeft (meer subsidie 
voor huurhuizen!) zijn er dan nog zoveel windmolens 
en zonnepanelenparken nodig! Luister dan naar 
bewoners, zodat ze niet eindeloos gaan procederen

Eerst zoveel mogelijk de daken vol leggen met 
zonnepanelen en daarna pas op de grond. 

zonnepanelen op daken. Niet op land!  Windmolens 
langs A12, spoorlijnen Amsterdam-Rijnkanaal

Waar mogelijk, combineer zonnevelden, windmolens 
met oeverbegroeiing / landbouw / begrazing, en 
gebruik alle mogelijke bestaande oppervlakten 
(daken!)

Eerst daken van huizen, gebouwen vol leggen met 
zonnepanelen.  Geen landbouwgrond gebruiken voor 
zonnevelden

Leg alle daken vol met zonnepanelen ook van 
particulieren. Geef de particulier ook eens subsidie 
i.p.v. van grootverbruikers SDE.Zo is volgens mij de 
piek belasting tussen 11 en 3 ook beter onder controle 
te houden. Zonde van alle mooie landbouwgrond die 
voor voedselvoorziening bedoelt is. 

Maximaal inzetten op zonnepanelen op daken, 
waarbij maximaal wordt ingezet op de esthetische 
ontwikkeling van de zonnepanelen. Hiermee 
wordt een belangrijke barrière weg genomen voor 
particulieren om zonnepanelen te plaatsen.

Geen zonne velden in onze streek. Er zijn zoveel 
ongebruikte daken. Echt zonde om hier waardevolle 
grond aan op te offeren. Windmolen moeten op zee, 
niet op land.

Zonnepanelen op daken leggen er zijn er genoeg vrij.

Zolang niet alle daken van bedrijfshallen, stallen, 
distributiecentra vol liggen met zonnepanelen 
mogen er geen zonnevelden aangelegd worden.  Als 
compensatie voor de horizonvervuiling van dergelijke 
bouwsels moeten in alle gevallen zonnepanelen op 
het dak geaccepteerd worden. Dit ook vastleggen in 
plaatselijke verordening.

Neem in een bouwbesluit op dat op alle nieuw te 
bouwen gebouwen zonnecollectoren geplaatst 
moeten worden.  Gewoon dwingend opleggen.

Waarom niet alle huizen en bedrijfspanden (verplicht) 
vol leggen met zonnepanelen? Dan is iedereen 
zelfvoorzienend en is er geen windmolen of zonneveld 
nodig.

Gebruik openliggende vlakken en overheidsgebouwen 
voor de locatie van zonnepanelen. Ik denk o.m. 
aan geluidswallen van snelwegen, viaducten over 
snelwegen e.o. water. Houd fietsers uit de wind door 
een muur van zonnepanelen.
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Waarom wordt er niet eerst gebruik gemaakt van 
de beschikbare dak ruimte in de gemeente voor 
zonnecellen? nu is volledig vol leggen vaak niet 
rendabel en het uitvoeren voor veel mensen een 
drempel.  Mogelijk via eigendom van huiseigenaar of 
een “dak pacht” constructie door de gemeente.    Op 
basis van het aantal gebouwen in de gemeente zou je 
al snel 100.000 panelen kwijt kunnen op deze manier. 
Ik denk dat het makkelijk maken om het dak vol te 
leggen (beide financieel en qua uitvoer) misschien 
wel eens goedkoper kan zijn doordat burgers zelf 
bijleggen en en geen kosten zijn voor de grond.

eerst alle daken vol op huizen en panden en als 
alles vol is kijken naar water er is een hele open plas 
midden in Houten die vol kan.

Plaats zonnepanelen op de daken van bijvoorbeeld 
de distributiecentra langs de A27 in plaats van in de 
natuur!

Zorg eerst dat de daken op industrieterreinen en 
dergelijke vol komen te liggen. Laat de goede grond 
niet ten koste gaan van energiewinning. Op korte 
termijn de energiedoelen halen maar op de lange 
termijn desastreus voor de grond en leefomgeving 
van mens en dier.

Actief ook bevorderen dat zonnepanelen op daken 
komen.  U zegt: in 2040 zorgt de gemeente voor 
haar eigen energie.  Hoe wordt voorkomen dat door 
toelaten van energievreters( bv datacenters) het 
dweilen met de kraan open wordt?

plaats geen zonnevelden op landbouwgrond, 
natuur gebieden of historisch plekken. gebruik 
liever bestaande panden, alle gemeente panden 
alle huurwoningen en alle panden in het industrie 
gebied. hier laten jullie veel plekken liggen! Hoeveel 
zonnepanelen liggen er op het gemeente huis? bij de 
milieustraat? in de industrie gebieden? Laat alstublieft 
de laatste vrije stukjes grond met rust!!!!!  

Zonnepanelen op daken van alle gebouwen

Daken van kantoren vol leggen

Nergens optie voor zonnepanelen op daken!!! En ook 
geen optie voor windmolens in onze regio, dus hoe 
kun je dan het beste antwoord geven?

Waarom worden zonnevelden niet op de huizen 
gelegd. bij particulier, maar zeker bij huurders van 
woningcorporaties 

Zolang niet alle daken en muren van gebouwen 
bedekt zijn met zonnepanelen is het faciliteren 
van zonnevelden wat mij betreft een verkeerd 
ontwikkeling. We zijn een overbevolkt land met heel 
weinig groen. laten we zuinig zij op dit groen  

Niet plaatsen! Genoeg dak m2 beschikbaar in de 
provincie zonder deze overlast dingen!!

zonnepanelen op daken van glastuinbouw, productie 
in kassen m.b.v. ledverlichting

zonnevelden: er is al zoveel ruimtegebrek, dus leg 
zonnepanelen zo veel mogelijk op (grote) daken en 
offer er geen natuur- of agrarisch gebied voor op

eerst alle daken met zonnepanelen bedekken, daarna 
pas zonnevelden. Geen zonnevelden op water. Zon 
op daken verplichten en bestaande gebouwen bijv. 
logistieke centra helpen hun daken van zonnepanelen 
te voorzien

windmolens op zee zonnevelden op daken van 
industrie gebieden of andere grote gebouwen , 
boeren /tuinders en distributie gebouwen , langs 
snelwegen op geluidswallen maar pertinent niet 
op goede landbouwgrond of waar het uitzicht 
belemmerd wordt

Zonnepanelen zoveel mogelijk op daken windmolens 
langs Amsterdam rijnkanaal en industrie terrein 

Er zijn best wat appartementen/flats te vinden in de 
gemeente UH. Daken zijn beperkt voorzien van PV, 
maar wel grotere platte oppervlaktes beschikbaar.       
En proberen zoveel mogelijk energie opwek te 
clusteren, zodat aansluiting naar het netwerk ook 
makkelijker is. 

Gebruik voor zonnepanelen daken i.p.v. grond.  
Creëren daken d.m.v. op overdekte parkeerplaatsen. 

Niet bij bebouwde kom. Afgelegen stukken grond 
ok, geen windmolens. Waarom wordt niet alles op 
alles gezet om de daken vol te leggen? Nederland 
verloedert waar je bij staat

zorg eerste eens dat alle daken vol komen te 
liggen met zonnepanelen i.p.v. zonnevelden aan te 
leggen. de gemeente kan door de bouwvergunning 
af te geven zorgen dat het dak geschikt is voor 
zonnepanelen voor bij industrie en landbouw. is nog 
een hele optimalisatie te halen voordat je weilanden 
gebruikt voor zonnepanelen.
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Zoveel mogelijk OP daken, ook als dit iets duurder is. 
Naast de treinrails en snelweg kunnen zonnepanelen 
komen. Windmolens alleen indien ver van woningen 
i.v.m. geluidsoverlast en slagschaduw. Extra subsidie 
en promotie voor zonnepanelen op woningen. (Wij 
hebben al zonnepanelen, maar veel mensen nog niet, 
terwijl zonnepanelen OP daken het beste is voor de 
ruimte en de natuur)

leg “kleine” zonnevelden aan op daken van openbare 
gebouwen zoals scholen en gemeentewerven. 
ontwikkel automatisch inklapbare zonnevelden aan 
voor sportvelden die grote dele van de dag niet 
gebruikt worden.

Het lijkt me belangrijk dat de Zonnevelden zoveel 
mogelijk op de daken van bedrijven en boerenschuren 
komen en dat het landschap zo min mogelijk belast 
wordt!!!

Ik ben principieel TEGEN zonnevelden op de 
(onbebouwde) grond. Er zijn zoveel daken die kunnen 
worden gebruikt. Zonnevelden is een te gemakkelijke 
“oplossing”.     Alle nieuwbouwprojecten moeten 
verplicht worden 100% klimaatneutraal te zijn.   Een 
voorbeeld (in Nieuwegein) van hoe het NIET moet: 
langs de A27 hele grote logistieke centra plaatsen 
ZONDER zonnepanelen op het dak. Als hier de 
verplichting was gesteld om het dak vol te leggen 
met zonnepanelen had heel veel schaarse grond die 
nu wordt gebruikt voor zonnepanelen niet gebruikt 
hoeven worden.     In deze vier gemeenten zijn vast 
ook nog veel grote bedrijfspanden, scholen, etc. die 
vol gelegd kunnen worden met zonnepanelen. Kost 
misschien iets meer dan een braakliggend terrein 
volleggen, maar zorgt er ook voor dat we de schaarse 
ruimte in onze streek goed gebruiken.     Verder: heel 
positief dat deze vier gemeenten hierin samenwerken. 
Dat zou bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten ook 
meer mogen. Nu is bijv. de gemeente Houten vooral 
binnen de eigen gemeente aan het kijken, maar de 
verbinding met de regio is veel belangrijker.     

Ik ben sterk voor een verplichting van 
zonnepanelen op de platte daken van bedrijven op 
bedrijventerreinen. Ik vind het onbegrijpelijk dat er 
nog bedrijfspanden gebouwd mogen worden zonder 
de voorwaarde van verplicht het dak te beleggen met 
zonnepanelen. Als alle bedrijventerrein intensief met 
zonnepanelen belegd zouden worden en ook zoveel 
mogelijk windmolens is plaatsing in het nog open 
buitengebied veel minder noodzakelijk.

Het vinden van een locatie voor zonnevelden vind 
ik niet nodig.  Iedere inwoner kan zelf zorgen voor 
zonnecollectoren aan huis. En elke ondernemer en de 
gemeente kan dit ook zelf verzorgen.  Het verzorgen 
van een correcte locatie voor windmolens kan iedere 
inwoner, ondernemer of gemeente echter Niet zelf 
verzorgen. Daar hoort vooralsnog de eerste nadruk te 
liggen. 

daken van bestaande gebouw

Bedrijfsgebouwen maximaal benutten.

Leg eerst alle daken op industrieterreinen vol

voordat er zon op land komt is er maximaal ingezet 
op zon op daken. huizen, fabrieken’, zwembaden, 
geluidswallen, sporthallen, stations etc.  geen 
verrommeling van ons mooie landschap. en maak 
cable pooling van zon en wind randvoorwaardelijk of 
top zonneweides af op 70% van de capaciteit

Windmolens in industrieel gebied, niet in 
buitengebied. Daken van industrieterrein en platte 
daken (zoals van het Gemeentehuis WbD) volledig 
benutten.

Eerst duidelijkheid over de nieuwe locaties voor 
woningbouw voordat keuzes gemaakt worden voor 
zonnevelden en windmolens. Eerst ook nog veel meer 
nadruk leggen op ‘zon op dak’!

Zonneparken horen niet in het buitengebied, maar 
op daken, op industrie terreinen en langs het spoor 
en snelwegen. Daar moeten de zonnepanelen dus 
éérst. Daarna kunnen op strategisch gekozen locaties 
op landbouwgrond parken worden aangelegd die 
biodiversiteit herstellen door goede ecologische 
inpassing en randvoorwaarden. Altijd moet een duale 
functie geambieerd worden: bijv. én geluidsscherm 
én zonnepanelenrij, of én natuurherstel én ecologisch 
zonnepark, of én parkeerterrein én zonnepark. De 
schaarse beschikbare grond is te kostbaar voor een 
enkele functie slechts voor energie opwekking. 

Kijk veel beter naar de mogelijkheden die daken 
bieden voor zon en zet de windmolens op plaatsen 
waar al veel infrastructuur is. Blijf weg van het 
nationaal park en een ruime strook daaromheen.  
Nederland zou veel meer voor windmolens op zee 
moeten kiezen en veel meer aan energiebesparing in 
de gebouwde omgeving.  
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Plaats zonnevelden en windmolens zoveel mogelijk 
binnen de bebouwde kom. Daar wordt de energie 
grotendeels verbruikt. Het is dan ook niet goed te 
begrijpen waarom deze voorzieningen buiten de 
bebouwing wordt geplaatst. Hierdoor voorkom je juist 
de discussies waar de vragen over gaan. Bouw geen 
gebouwen meer zonder zonne-energie etc.

Binnen de kernen Bunnik en Odijk zijn er veel 
bedrijfspanden die nog niet van zonnepanelen 
voorzien zijn (zie satellietweergave op Google maps 
van Kosterijland, Vrumona, Postiljon, Runnenburg, 
winkelpanden rond van Hardenbroeklaan, Kantoren 
De Fruitveiling, de Rumpst; in Odijk: gebouw politie, 
schoolgebouwen, sporthal Lindenhof). Onderzoek 
de mogelijkheden waarbij deze daken gehuurd 
kunnen worden van de eigenaar, zodat zonnepanelen 
geplaatst kunnen worden. In Duitsland zie je dat veel 
daken van landbouwschuren verpacht worden om 
zonnepanelen te plaatsen. Win/win voor eigenaar en 
exploitant.

Zonnevelden alleen als het volleggen van alle daken 
(met name van stallen) niet genoeg is.

Zonnevelden mogen mooie groene uitzichten niet 
verstoren

Geef omwonenden de kans mee te investeren in de 
windmolen of het zonneveld.

Gebruik gewoon alle daken in de gemeentes die 
geschikt zijn i.p.v. de natuur verder te vervuilen

Zonnevelden zo veel mogelijk integreren met 
bestaande bouw (in geluidsschermen, of oprolbaar 
over sportvelden (https://www.ad.nl/ad-werkt/
kunstgrasvelden-vangen-zonne-energie-met-
uitvinding-van-topvolleyballer-jelle-hilarius~a131e8cc/) 
enz. 

Ga over op zonnepanelen op daken , daken zat! 
Zonnepanelen in dakpannen ook en zonnepanelen op 
auto’s.

Ik begrijp überhaupt niet waarom er zonnevelden 
gepland worden. Nederland heeft grond schaarste 
(woningbouw). Er zijn volgens mij nog volop 
daken waarop dit volume gehaald kan worden. 
En windmolens: graag niet opnieuw die eindeloze 
inspraak op de draaiuren van bewoners waarvoor de 
kennelijke overlast een obsessie is geworden. 

Zoveel mogelijk op industrieterreinen en op daken. 
Nog zoveel dak is niet belegd met panelen. Hiervan 
heeft niemand hinder.

Ik zie het liefst de zonnevelden alleen op platte daken 
van grote gebouwen. Daardoor hebben ze bijna geen 
invloed op de omgeving, en kunnen ze dicht bij elkaar 
staan. Het gebouw zelf profiteert in de zomer van de 
schaduw.

liefst meer daken onzichtbaar gebruiken, op 
woonhuizen integreren, velden mogen niet zichtbaar 
zijn. Zo min mogelijk, liefst geen windmolens, 
zeker niet bij heuvelrug, zeker geen hoge, 
milieuonvriendelijk materiaal en mensonvriendelijk 
vanwege geluid en horizonvervuiling.

Alles draagt bij tot een “verrommeling” van Nederland 
en de natuur die nog over is.

Liever minder snel en meer weloverwogen?

Plaats zonnevelden op industrieterreinen op de 
daken!! Zo min mogelijk in het groen svp

Windmolens langs spoorwegen is niet wenselijk. 
Deze liggen nl doorgaans door landelijke en rustige 
gebieden. Meer inzetten op zon op dak i.p.v. plaatsen 
windmolens. En zorg dat het aantrekkelijk is voor 
boeren!!! Er zijn nog zoveel daken. Elke windmolen is 
er 1 teveel.

Zonnepanelen: eerst alle platte daken benutten 
voordat er landbouw grond of natuurgebieden 
worden opgeofferd.

Windmolens: deze vorm is onhaalbaar. Een heilloze 
weg die landschappen voorgoed vernietigt en een 
ramp voor de biodiversiteit. Bezint eer ge begint. Niet 
stimuleren, landelijk inzetten op kernenergie. Zie: 
https://youtu.be/-4qXeOe_35c

Ook inzetten op energiebesparing, dat mis ik in het 
hele verhaal.

Geen windmolens! Zonnepanelen zoveel mogelijk op 
daken van industrie en particulieren. 

Zonnevelden bij voorkeur alleen op Industrieterrein 
c.q. daken
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zoveel mogelijk op daken, om te voorkomen dat 
kostbare grond verloren gaat aan zonnevelden. 
Windmolens en zonnevelden zoveel mogelijk bij 
industrieterreinen. 

Windmolens liefst ver van woonomgeving plaatsen. 
Gebruik daken van grote bedrijfsgebouwen en 
industrieterreinen voor zonnepanelen

Ik ben VOOR zonnepanelen op daken (bij voorkeur op 
de vele logistieke dozen langs de snelweg). En TEGEN 
zonnevelden op weilanden etc.

VOOR beperkte inzet van windmolens. Deze leveren 
meer/eerder overlast voor omgeving.

Zonnepanelen zo veel mogelijk op daken van huizen, 
loodsen, fabriekspanden. Windmolens op zee i.p.v. op 
land? Het maakt niet uit waar de stroom aan het net 
gekoppeld wordt.
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3) Antwoorden waarbij wordt aangegeven 
tegen plaatsing van windmolens te zijn

61 antwoorden. Deze categorie is niet verder ingedeeld in subcategorieën

Geen windmolens in deze omgeving. 5-8 windmolens 
hier = 2 windmolens op zee. De visuele schade hier 
is enorm, ook op grote afstand met molens van 240 
mtr hoog. En dus buiten proportie. Laten we 2 of 3 
Zeemolens adopteren!!

Minimaal 400 meter tussen een windmolen en een 
woning vind ik nog te weinig.

Aub meenemen dat een traditionele horizontale 
windmolen eigenlijk nergens echt in het landschap 
past en daarbij vaak fauna kan schaden. Verticale 
windmolens geven minder horizonvervuiling en 
minder overlast voor de fauna. 

Gewoon helemaal GEEN windmolens maar veel meer 
oplossen met zonnepanelen en zonnevelden

Windmolens moeten zoveel mogelijk uit het zicht 
op zee, wij hebben windmolens op 1200m, dat 
is te dichtbij, ik ervaar nare bromtonen, om over 
horizonvervuiling maar te zwijgen. Zonneparken, 
ik stel voor om eerst alle daken vol te leggen. Wat 
ook belangrijk is dat de opgewekte energie ter 
plekke benut of omgezet kan worden (denk aan: 
zonneboilers, accu’s en waterstofcellen). Verder 
vind ik dat we een verbod moeten instellen op 
warmtepompen, bladblazers en airco’s, vanwege 
geluidsoverlast en energie inëfficiency.  

Leer van de fouten die gemaakt zijn bij de plaatsing 
van de molens in Houten, een van de nadelen van 
windmolens is dat ze niet winstgevend zijn. Er moet 
een behoorlijke rijksbijdrage bij, anders is het voor 
de lokale overheid niets winstgevend. Wanneer een 
molen niet kan draaien, door slagschaduw, maakt 
deze nog meer verlies. Dit is een ongeoorloofde 
manier van zaken doen. Zet de molens op een plek 
waar ze 24uur kunnen draaien, anders zijn we hier 
alleen maar bezig met symbolische politiek. Verder 
stond er in het plan dat er bij het kasteel Beverweerd 
molens zijn gepland. Dit is uiteraard een zeer slecht 
idee, we hebben het hier ook over een stiltegebied en 
op 4 mei is er een fly-over ter nagedachtenis van de 
gevallen piloot daar. Dit gaat op zeer veel weerstand 
stuiten en terecht. 

Het plaatsen van windmolens is in gebieden van grote 
natuurwaarde in onze directe omgeving onacceptabel 
vanwege de visuele/horizonschade. Het plaatsen van 
zonnevelden is zeer acceptabel indien deze worden 
omzoomd door houtwallen (het coulisselandschap is 
er toch al). Derhalve: nooit windmolens plaatsen in 
onze bestuurlijke omgeving en alleen effort steken in 
zonnevelden onder de bovenstaande voorwaarden.

Kan ik niet ergens zeggen, dat ik tegen windmolens in 
het algemeen ben, vanwege teveel “landschappelijke 
schade” ? De molens moeten wat mij betreft in zee 
of in de Flevopolders, iets waarover de nationale 
overheid moet beslissen, niet de provinciale/ 
regionale.

Géén windmolens op en bij de Utrechtse Heuvelrug, 
ook niet tussen Bunnik en afrit Driebergen-Zeist. 
Is van grote landschappelijk waarde, tevens de 
toegangspoort voor NP Utrechtse Heuvelrug.    
Vergunning voor zonnepanelen op woningen en 
bedrijfsgebouwen slechts op basis van ‘welstandige’ 
voorwaarden, ter voorkoming van verrommeling.     
Zonneweiden volledig uit het zicht door bomen/groen 
en dijken. 



Kromme Rijnstreek

Bijlage I

www.energie-krommerijn-praatmee.nl 24

ik vind windmolens heel lelijk in het landschap, 
behalve aan zee of langs een grote rivier/ kanaal, dus 
wat mij betreft alles langs het Amsterdam rijn kanaal 
plaatsen. in ieder geval zo ver mogelijk weg uit de 
bewoonde wereld en de natuurgebieden.

Geen windmolens of zonnevelden gewenst

Wij leven in een gebied met zeer veel kwetsbare 
natuur en dieren en met veel historische en culturele 
waarden (ecologische hoog structuur!!). Dit dient zeer 
zwaar mee te wegen bij het aanwijzen van plaatsen 
die geschikt zijn voor windmolens en zonnevelden! 
Laat deze gebieden (bos en weteringgebieden) met 
rust!!

Windmolens zijn achterhaald en horizon vervuilend 
, zonnevelden prima maar ergens in de polder waar 
mens en dier er geef zicht op hebben .

Er is onder de inwoners van Wijk bij Duurstede 
nagenoeg geen draagkracht voor windmolens. 
Wanneer houden jullie eens op dit door onze 
zogeheten strot te duwen? Ga op zoek naar betere en 
meer rendabelere vorm van energie. 

Windmolens passen wat mij betreft niet in dit drukke 
en waardevolle gebied

De molens tussen t Goy en Werkhoven mogen niet op 
de voorziene locatie geplaatst worden, dan zitten wij 
aan 2 zijden tegen windmolens aan te kijken.

De windmolens moeten minimaal 1 km afstand van 
woningen staan i.v.m. De geluidsoverlast en lage 
brom tonen.

Afstand windmolens tot woningen moet veel meer 
zijn dan 400 meter. M.i. minimaal 1 kilometer. Denk 
aan geluidsoverlast maar ook aan slagschaduw. 
Beiden natuurlijk even belangrijk. Dus buiten stedelijk/
dorpsgebied.  Persoonlijk zou ik windmolens helemaal 
bannen. Er zijn betere alternatieven.  Vind verder de 
vragen teveel binnen kaders.

Windmolens zorgen voor gezondheidsschade en 
geluidsoverlast. Voordat met tot plaatsing overgaat 
hoort met het onderzoek af te wachten wat nu gaande 
is m.b.t. windmolens en volksgezondheid. Zij moeten 
minimaal 1,5 km van bewoond gebied geplaats 
worden. 400 meter veroorzaakt geluidsoverlast en 
gezondheidsschade. Daarbij is er heel erg weinig 
draagvlak voor windmolens onder de bevolking en is 
het rendement laag. De mensen willen erop kunnen 
vertrouwen dat de klimaatmaatregelen werkelijk 
het milieu en de natuur dienen en niet de project 
ontwikkelaars en fabrikanten. Windmolens zijn ook 
nog eens schadelijk voor de vele mooie vogels die 
het kromme rijn gebied kent. Haast niet met de 
windmolens maar wacht lopend onderzoek af!

Ik ben fel tegen zonnevelden en windmolens in groen 
gebied (weilanden, natuur, bos et cetera). Plaats 
zonnepanelen op daken. Plaats zonnepanelen en 
windmolens op plaatsen die al verpest zijn, zoals langs 
snelwegen.

Absoluut geen windmolens in de groene omgeving 
van Wijk bij Duurstede. De groene omgeving 
opofferen voor subsidieslurpende windmolens met 
een bizar grote CO2 footprint die ook nog eens slecht 
te recyclen zijn, is niet de oplossing. Stakeholders 
staan hier enkel achter vanuit financieel oogpunt

Bij voorkeur geen zonnevelden of windmolens. 

-afstand van 400 m tot huis en tuin is te weinig voor 
mega windturbines van 5,6 MWh. 100 meter vanaf 
zonneveld: waar komt dit getal vandaan?  -waar het 
gaat om ‘langs’ bestaande infrastructuur bedoel ik 
‘dicht langs’ bestaande infrastructuur. En alleen waar 
er voldoende afstand tot woningen kan zijn.

Ben tegen windmolens en energievelden. Ben voor 
windparken op zee, grootschalig

Afstand van 400 meter van huis tot windmolen is 
volstrekt onvoldoende, dat weet u zelf ongetwijfeld 
ook. Met steeds groter wordende windmolens is een 
afstand van 2 km een minimale vereiste. Het gaat 
immers om de leefbaarheid voor de bewoners en niet 
om de belangen van de subsidiegraaiers.

Minimale afstand tussen windmolen en huizen 10 
X tiphoogte i.p.v. 400m.   Zonnevelden zo mogelijk 
multifunctioneel (met begrazing of verhoging 
biodiversiteit, of als educatief wandelpark.
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Windmolens behoren niet in een woonomgeving. Er 
zijn (komen) voldoende mogelijkheden voor plaatsen 
in zee of andere logische plaatsen.

Bij voorkleur helemaal geen windmolens. Windmolens 
op minstens 1500 meter afstand van bebouwing, 
liever minstens 2500 meter afstand

Aangezien de bewoners van Bunnik al heel veel 
geluidsoverlast ervaren van de A12 en het spoor 
moeten windmolens ver weg blijven van Bunnik. 

Ik mis een voorwaarde voor windmolens: dat de 
schaduw ervan (ook bij ondergaande zon) niet in 
tuinen en woningen terechtkomt. Daar worden 
mensen in sommige wijken van Houten nu knettergek 
van.

Toch wordt nu voorgesteld windmolens te plaatsen in 
het groene stilte gebied. Dat zou niet moeten 

Absoluut tegen windmolens in Langbroek!, dit oude 
mooie weteringgebied moet beschermd blijven of 
zoveel redenen!  

Mijn suggestie is om de afstanden van 100 en 400 
meter te verhogen. Bij bestaande projecten wordt er 
al regelmatig overlast ervaren en is een grijze wolk 
over het woongenot

Grotere afstand windmolens t.o.v. woningen.  400m is 
veel te weinig.

Niet bij voorbaat uitgaan van de megaturbines 
van 240 m hoog!!! Verhoudingen tot kleinschalige 
landschap van Kromme Rijn lopen daardoor helemaal 
vast! 

Windmolens verder van een bewoonde omgeving 
plaatsen, eerst onderzoek of na plaatsbepaling 
omwonenden toch geen last van schaduw en geluid 
gaan krijgen. 

Afstand tot woningen van 400 meter vind ik veel te 
weinig, zowel voor windmolens als zonnepanelen. 
Windmolens maken herrie, slagschaduw, 
zonnepanelen hebben ventilatoren maken ook herrie. 

Geen windmolens in dit gebied maar op zee.  
Investeren in andere energie bronnen

ik wil geen lelijke windmolens in ons landschap. 
daarom beter zonnevelden

Nuanceringen waren niet mogelijk!  Last van geluid 
en slagschaduw bij woningen moeten zoveel mogelijk 
voorkomen worden.  Exploitanten moeten er niet met 
de buit vandoor gaan!

Wij zijn absoluut TEGENSTANDER tegen windmolens. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de gevolgen voor 
natuur en vooral MENSEN zeer negatief zijn. Graag 
alleen zonnevelden/-energie.

Windmolens zijn niet rendabel in een zo windarme 
provincie als Utrecht. Die kunnen beter op zee 
staan waar veel wind is. Daarnaast is 400 m afstand 
tussen windmolens en woningen echt veel te weinig. 
Schandalig weinig!   Hou het alleen op zonnepanelen 
i.p.v. op horizonvervuilende windmolens. Gooi 
eerst alle daken maar eens vol, ga dan over op 
zonnevelden. 

Liefst helemaal geen windmolens erg hinderlijk

windmolens moeten minimaal een afstand tot huizen 
hebben van 10x de tiphoogte van een windturbine. 
Schade van geluid, slagschaduw en horizonvervuiling 
moet sterk meewegen. Er is geen plaats in het 
buitengebied voor windmolens en langs de snelwegen 
komen ze te dicht bij de woningen. Er moet 
maximaal ingezet worden voor alternatieven. GEEN 
WINDMOLENS in dit gebied.

De 100 meter vanaf de huizen voor zonnevelden 
en de 400 meter voor windmolens vind ik nog erg 
dichtbij. Energie besparen lijkt mij een betere manier 
van milieu besparen dan nieuwe energie maken. Er 
zijn nog zoveel daken in de gemeentes in te bedekken 
met zonnepanelen... kunnen we daar niet eerst mee 
beginnen? 

Wat is dit een waardeloze, vooringenomen enquete !!  
Schaam je !!

Noordzee; volslagen idioot om op zo’n kleine schaal/
lokaal windmolens te plaatsen. Vernietiging van 
eeuwen oud landschap ten behoeve van een paar 
opportunisten

Geen windmolens in en rondom Wijk bij Duurstede. 
Grote tot zeer grote zonnevelden passen niet in het 
Kromme Rijngebied.

Geen molens bij natuurgebieden en belangrijke 
weidevogelgebieden. Liever molens voor de regio 
ergens op zee of in dun bewoond gebied zoals de 
Flevopolders.
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Geen windmolens in mijn gemeente!!!

We plaatsen geen windmolens binnen het 
gezichtsveld van woningen.

Nee, liever helemaal geen windmolens. Zonnevelden 
kan nog wel. Zet liever in op kernenergie om klimaat 
doelstellingen te halen.

Liever geen windmolens. Ongelofelijk lelijk en maken 
veel herrie. Ook aan de lawaaioverlast zouden 
grenzen gesteld moeten worden.

Geen windmolens. https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-
Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-
Research/show-wenr/Impact-van-windturbines-op-
vogelsterfte-vaak-onderschat.htm

Windmolens leveren meer totale ecologische 
vervuiling op dan dat ze voorkomen. Er is meer 
dan alleen CO2 wat de klok slaat, en windmolens 
zijn gewoon in veel opzichten een slecht idee. Kijk 
eens naar SF6 lekken bijvoorbeeld.  Kijk AUB alleen 
naar daadwerkelijk nuttige oplossingen, die hele 
windmolen industrie is zo vuil als het maar kan. 
Ecologische impact wordt structureel weggewoven 
maar gelukkig doet men er eindelijk meer onderzoek 
naar.

Het is geen goed plan om windmolens te plaatsen op 
land waar de opbrengst verre van optimaal is en een 
grootte horizon vervuiling veroorzaken.  Dit terwijl er 
plannen zijn om mega windmolen parken te bouwen 
in het continentaal plat.  

Geen windmolens in een straal van 2 km van 
bebouwing.

Maak afspraken over geluidsnormen bij windturbines. 
De huidige wetgeving gaat over windturbines die 
veel minder hoog zijn en minder energie opwekken. 
Daarbij gaat het om gemiddelde decibellen. Na 
een windstille dag mogen de turbines 2x zoveel 
geluid maken. De gezondheid van omwonenden 
komt daarmee in gevaar. Los nog van het doorsnee 
zwiepende geluid. Ons prachtige buitengebied wordt 
onleefbaar gemaakt. 

Helemaal geen windmolens die horen niet in het ons 
platte landschap. Niet zichtbaar en hoorbaar vanuit de 
dichtstbijzijnde woning. 

Zonnepanelen, dus zonnevelden is top.  Windmolens 
is een ramp, alleen zonnevelden en geen windmolens, 
die moet je lekker op de Noordzee plaatsen.

GEEN Windmolens, veroorzaken veel overlast, zelfs 
op 400m (geluid/slagschaduw/verstoring signalen 
telefoon etc.). Windmolens moeten veel verder van de 
huizen afstaan, minimaal 1km !!

De essentie is dat windmolens niet ten koste gaan van 
het woongenot van de inwoners van de gemeenten. 
Daarnaast hebben windmolens een negatieve impact 
op de huizenprijzen. Ook volgt uit wetenschappelijk 
onderzoek dat windmolens ene negatief effect 
hebben op de gezondheid van mensen en dieren. 
Mijn vraag is daarmee rekening is gehouden. Wat mij 
betreft moeten er geen windmolens komen in deze 
regio. 

Geen windmolens, die dingen zijn totaal onrendabel 
en niemand wil ze hebben alleen klimaatfascisten 
drammen die door en verschuilen zich achter 
enquêtes en valse collectieven

Liefst helemaal geen windmolens gezien schade aan 
insecten en vogels en landschapsvervuiling. 

Zonnevelden prima; windmolens: nee! Energietransitie 
is een wereldwijd probleem. Het gefragmenteerd 
(per land, provincie of gemeente) oplossen van dit 
probleem is absurder naarmate de organisatie kleiner 
wordt. Per gemeente leidt met name het plaatsen 
van windmolens tot een absurde aantasting van 
landschappen in Nederland. Dit is des te absurder 
omdat windmolens niet de eindoplossing zijn, maar 
wel een jaar of 20-30 blijven staan.

Zonnevelden oké jammer maar acceptabel. 
Windmolens onacceptabel en vooral in de groene 
zones.
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4) Antwoorden waarbij bezwaren tegen 
hoge windmolens worden gegeven

24 antwoorden. Deze categorie is niet verder ingedeeld in subcategorieën

Ik denk dat het ook heel belangrijk is hoe hoog de 
windmolens worden. Kortom van hoever zie je de 
windmolens ?

Ik vind de afstand van windmolens tot bv. woningen 
van 400 meter, zoals in de enquête genoemd 
véééééééééél te weinig.  Deze minimale afstand moet 
1500 meter zijn. je ziet het nu in Houten, veel te dicht 
bij woningen geeft allerlei overlast en het gevolg zeer 
weinig draaiuren. Veel beter is om een paar ‘Bunnikse’ 
windmolens te kopen in een veld op de Noordzee: de 
helft van de installatie kosten, geen overlast en een 
twee keer zo hoge opbrengst (op zee waait het harder 
en geen beperkte draaiuren door overlast)

Geen aantasting van het Heuvelrug landschap door 
plaatsing van zeer hoge windmolens boven de toppen 
van de bomen in het bosgebied uit.   Afstand van 
400 m van windmolens tot woningen is achterhaald. 
Deze afstand moet veel meer zijn.   Schadelijke 
geluidseffecten van windmolens zijn volstrekt 
onvoldoende onderzocht. 

Ik vind de afstand van een windmolen tot een woning 
van 400 meter te weinig.    Het zou duidelijker zijn 
geweest wanneer ook de hoogte van de beoogde 
windmolens was aangegeven.    Kunnen de molens 
die er al staan en niet zo vaak draaien niet verplaatst 
worden naar de overkant van het kanaal?    Is het 
mogelijk om de grond onder de zonnepanelen te 
gebruiken voor landbouw, kippen, et cetera?

Minimaal 400 meter afstand van een woonwijk tot 
een windmolen lijkt mij veel te weinig. Het moet veel 
verder weg van bewoning.

Plaatsing op meer dan 2km, niet op 400meter van een 
woonwijk.

5.6 MW molens zijn groter dan de dom van Utrecht. 
Minimaal 400 meter afstand is veel te weinig.  Afstand 
dient gebaseerd te zien op het voldoen aan eisen 
van geluid en slagschaduw.  Daarnaast is het aantal 
molens absoluut te weinig om de doelstelling “Houten 
Energie Neutraal van eigen bodem in 2040 te halen/ 
Dat moeten er 17 zijn in Houten

Het belangrijkst is dat we niet zulke toestanden krijgen 
als met de huidige windmolens. Deze staan bijna altijd 
stil ook midden op de dag en dan is het zonde van 
alles. Verplaats deze desnoods, Overigens lijkt 400 
meter hier niet voldoende dus neem in het onderzoek 
mee waarom deze windmolens bijna nooit draaien, 
ook op de dag niet. Te gek gewoon want alternatieven 
hebben we nodig.

Ik vind dat vooral windmolens veel verder dan 400m 
vanaf woonhuizen moet staan. Jammer dat deze 
opties niet worden gegeven in de vragenlijst.

Plaatsing van windmolens dient veel verder dan 
400m van woonwijk te staan, om geen aanzienlijke 
economische schade te veroorzaken (m.n. 
waardedaling huizen en overlast).

Ik vind de minimale afstand van 400 meter tot 
woningen te kort, windmolens horen wat mij betreft 
niet op 400 m van woningen maar naast snelweg of 
andere buitengebieden niet naast woningen gezien 
geluidsoverlast laat van slagschaduw ed.

Minimale afstand tot bewoning niet 400 meter maar 
een veelvoud (min.) 10 x de tip hoogte.  Alleen de 
afstand zegt niet zoveel als de hoogte verder vrij is. 
Het gaat niet alleen om geluid maar ook om horizon 
vervuiling. En wat wordt er gedaan om vogels en 
vleermuizen te beschermen?
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De huidige generatie windturbines zijn buiten de 
menselijke maat gegroeid en horen om die reden 
niet in het ‘Krommerijn’ gebied thuis. De molens die 
bij Houten (op de grens van Wijk bij Duurstede) zijn 
gepland zijn een klap in het gezicht van iedereen die 
de waarde van dit historisch belangrijke gebied wel 
ziet/waardeert. Houten moet zich schamen. Laat de 
RES het gebied niet nog verder verzieken.

Windmolens die hier bedoeld zijn, zijn grote 
windmolens. De kleine windmolens tot 20 meter 
moet ook in alle gemeenten gelijk beleid voor zijn 
/ komen. Wijk bij Duurstede is al zover, maar van 
andere gemeenten is het nog onbekend. Niet te lang 
participatie doen, bij dit beleid krijg je nooit iedereen 
op 1 lijn, werkt sterk vertragend. Gewoon procedure 
in en dan resteren nog inspraakmogelijkheden.

De afstand bij windmolens tot de woningbouw min 
10 maal de tiphoogte van de windmolen en geen 
molens in natuurgebieden of op gronden van Utrechts 
landschap, natuurmonumenten of Staatsbosbeheer.

Meer dan 1 kilometer uit een dorpskern

De afstand tot woningen dient groter te zijn dan de 
100 of 400m. Ik zelf heb namelijk hier veel last van qua 
geluid. 

400 meter is te dicht op de woningen, er staat 
minimaal maar dan is 401 meter dus akkoord? Nee 
dat is ook nog veel te dicht.

Windmolens minimaal op hoogte x 10 in meters van 
woonwijken. Windmolen van 150m dus op 1500m 
van woonwijken. In Duitsland en Denemarken zijn 
de afstanden ook al vergroot van 400 naar minimaal 
1000 meter omdat 400m veel en veel teveel overlast 
geeft.

Wegens Duits onderzoek lijkt de afstand van 400 m tot 
woningen veel te klein. minimaal 1000 m en het is ook 
afhankelijk van de hoogte van de molen incl. wieken. 
Graag dit onderzoek meenemen in de besluitvorming.  
bij het plaatsen van molens of velden rekening 
houden met erfgoed en de buitenplaats biotopen. 
Ruime afstand tot erfgoed is niet afdoende. Dit moet 
maatwerk zijn. Het is afhankelijk van zichtlijnen en de 
skyline

De afstand tot woningen en andere geluidsgevoelige 
objecten? Dit is een suggestieve vraag, indien deze 
belangrijk wordt gevonden is een afstand van mogelijk 
410 meter wel acceptabel. De vraag moet zijn “wat 
vindt u een redelijke afstand?” Denemarken kent een 
minimale afstand van 2 kilometer. Wellicht dat dit 
duidelijker naar voren moet komen. De gehanteerde 
vraag is te suggestief. 

Windmolens komen op minimaal 10 maal de (tip)
hoogte van woningen.  Zon plaatsen we eerst 
op daken. Pas als die vol liggen stellen we grond 
beschikbaar. Partijen gaan daarvoor in gesprek met 
de eigenaren van panden in plaats van met eigenaren 
van grond.

400 meter van bebouwing is veel te weinig voor hoge 
windmolens

Een windmolen zo hoog als 2x de domtoren is 
absoluut onacceptabel. In een klap gaat het gehele 
gebied Kromme Rijnstreek achteruit! Mensen willen 
rustig wonen zonder geluidsoverlast en hebben 
dáárom gekozen voor juist deze gemeente (i.p.v. de 
stad). Begrijpelijk dat er iets moet gebeuren maar 
kijk naar alternatieven i.p.v. hele hoge windmolens 
die tevens slecht zijn voor de gezondheid door 
geluidsoverlast voor veel mensen. Zonnepalen langs 
de A12 bijvoorbeeld lijkt mij een optie met echt 
minder overlast.
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5) Antwoorden waarbij wordt aangegeven 
tegen ontwikkeling van zonnevelden te 
zijn.

15 antwoorden. Deze categorie is niet verder ingedeeld in subcategorieën

Gezien het wereldvoedsel tekort probleem in 
2050, ben ik zeer tegen het gebruik van goede 
landbouwgrond voor zonnevelden!

Windmolens oké, maar zonnevelden verarming van 
grond en vervuiling van aanzicht.  

liever windmolens zoveel mogelijk bij elkaar, langs 
snelwegen of spoor

ik ben een enorme tegenstander van zonnevelden. 
eigenlijk ook van windmolens maar daar kan de 
goede agrarische grond van de Krommerijnstreek 
nog gebruikt worden. Onbegrijpelijk dat kernenergie 
niet wordt gezien. Over 25 jaar zitten we met enorme 
afvalbergen van de zonnepanelen. Met schade voor 
het milieu. De solar-bedrijven verdienen gigantisch 
veel geld met het binnen harken van de subsidies. En 
dat voor maar een paar % van de energiebehoefte 
die met zonne energie en windmolens opgewekt kan 
worden. Het klimaatakkoord zit krom in elkaar.

geen zonnevelden meer erbij. Zorg eerst dat alle 
opgewekte energie in Nederland ook in Nederland 
blijft ! En niet naar BigTech gaat in het buitenland. 
Daar is Nederland te klein voor. Dus energie mij. moet 
ook verantwoorden waar hij zijn energie naar toe 
brengt...

Bij voorkeur geen zonneweides. Ik vind het een 
afschuwelijk gezicht en ze nemen veel ruimte in. 
Voorkeur zou daken van bedrijfsgebouwen moeten 
zijn. Daarnaast mag er wat mij betreft geen subsidie 
naar zowel molens als zonneweiden gaan. 

Absoluut geen zonnevelden op landbouwgrond, die 
ontwikkeling is te zot voor woorden, gezien de afname 
van landbouwgrond wereldwijd

Zonnevelden niet doen. En als toch: zorg dan dat 
er vanuit de opbrengsten investeringen worden 
gedaan in het omringende landschap. Het is een 
verdienmodel voor de exploitant! Prima, maar zorg 
dat de gemeenschap meeprofiteert. Anders gaat het 
over onze rug

Al een jaar aan het strijden tegen een Zonneveld in 
Cothen, helaas worden wij als omwonende niet of 
nauwelijks gehoord. Schandalig!

Geen zonnevelden en windmolens in het bos

Zonnevelden liever niet. De wens om zonnevelden 
niet op goede landbouwgrond plaatsen betekend 
dat er terecht geen ruimte voor is in het Krommerijn 
gebied.

Voor mij liever een mooie akker met een windmolen 
er in dan een lelijk zonneveld.

Aanleggen van zonnevelden in Nederland is een slecht 
idee: de ruimte is schaars, er zijn nog miljoenen m2 
daken zonder zonnepanelen, zet er op volle kracht op 
in -beleidsmatig en financieel - dat zo snel mogelijk 
elk dak in het Kromme Rijngebied zonne-energie 
gaat leveren. Leg zonnevelden alleen aan als dubbel 
ruimtegebruik op geluidwallen en afvalbergen. Het 
Kromme Rijngebied is een mooi landschap, waard 
om te beschermen en dus al helemaal ongeschikt 
voor de aanleg van zonnevelden. ZONNEPANELEN 
OP ELK GEBOUW, GEEN ZONNEVELDEN IN HET 
KROMMERIJNGEBIED!

Geen zonnevelden voor snel rendement, duurzame 
oplossingen!

Geen zonnevelden op landbouwgrond!!!!!
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6) Antwoorden waarbij wordt aangegeven 
tegen zonnevelden en windmolens te zijn 
(in dichtbevolkt gebied)

17 antwoorden. Deze categorie is niet verder ingedeeld in subcategorieën

Geen zonnevelden en windmolens in bevolkt gebied, 
hier dus, plek zat buiten Nederland

Ik ben fervent tegenstander van plaatsing van 
zonnevelden en windmolens, waar dan ook. Het 
politieke doel kan ook op andere manieren worden 
bereikt.

Geen windmolens of Zonnevelden in cultuur 
historisch weteringgebied 

Geen zonnevelden, zonde van de ruimte, leg ze 
liever op daken, en zorg daarbij voor een goede 
brandverzekering  Windmolens liever op plekken waar 
het hardste waait zoals op zee of aan de kust  Liever 
een enquête met ook de vraag erin óf ze er moeten 
komen, en niet alleen waar, voor groene stroom zijn 
kerncentrales ook een optie, en het verminderen 
van energiegebruik  Energie hoeft niet persé in de 
gemeente worden opgewekt als dat niet de beste plek 
is, stroom uit kerncentrales waterkracht etc. kan ook 
van elders worden aangevoerd

WINDMOLENS ALLEEN OP ZEE, in elk geval ver weg 
(>5km) van bewoonde gebieden !!  Zonnepanelen 
NOOIT OP DE GROND! Altijd op gebouwen!  ENQUETE 
bevatte te veel “open deuren”- vragen, zonder dat je 
hier - een kritische - noot bij kon zetten.  DAAROM: 
aan dit soort INSPRAAK hebben we TE WEINIG !  

Stop met windmolens in dichtbevolkt gebied zoals de 
provincie Utrecht en Kromme Rijnstreek specifiek

ik wil geen zonnevelden of windmolens in mijn 
gemeente. Kan dan deze optie ook meegenomen in 
de enquête? Zo ontstaat er een duidelijker beeld over 
hoe de bevolking denkt over windmolens. 

De groene ring rondom Utrecht is al nagenoeg 
verdwenen... Het beetje groen met weidse 
vergezichten wat er nog is moet nu plotseling plaats 
gaan maken voor van alles en nog wat waar men 
iets klimatologisch gezien “mee moet”....  Eén keer 
natuurgebied aantasten met zonnepanelen en 
windmolens maakt veel, zo niet alles kapot en is 
onherstelbaar.  Er zijn nog erg veel daken geschikt 
en leeg voor zonnepanelen. Zonnepanelen koop 
je tegenwoordig ook verticaal als muur.... hele 
gebouwen kunnen “aangekleed”.  De traditionele, 
lelijke, schuin gezette panelen zijn inmiddels al lang 
achterhaald. Wellicht innovatie en ontwikkeling 
stimuleren i.p.v. continue dezelfde gebieden overal 
voor “aan te wijzen”. Het koesteren, waarderen en in 
stand houden van huidige landelijke waarden is ook 
een mogelijkheid.

Zonnevelden is gekkenwerk. Sta ik niet achter. 
Windmolens op het land idem. Verder een groene 
gesubsidieerde gekte die over een paar jaar voor 
black-outs gaat zorgen en een hoop afval. Milieu en 
landschap vervuild. Ratio graag terug!

Gewoon niet. We slopen de wereld vanwege deze 
klimaathysterisch. Biomassa is nodig om te kort aan 
zon en wind op te vangen....Voor biomassa kappen 
we eeuwenoude wouden om. Voor accu’s trekken 
we ieder druppeltje uit woestijnen weg. Over 30 jaar 
hebben we een afvalberg aan windmolenwieken, en 
andere E-waste uit zonnepanelen, van hier tot Alaska. 
wat is daar “beter voor het klimaat” aan? 

Stop deze nonsens om zelf het wiel uit te vinden. 
Energievoorziening dient landelijk geregeld worden 
en niet door de gemeenten zelf. Wie gaan deze 
prestigieuze allemaal betalen? Juist, de burgers.
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Zowel zonnevelden als windmolens zijn een hele 
slechte keus ter vervanging van energie centrales. 
Flora en fauna worden onnodig zwaar belast om 
co2 neutraal te worden na te streven. Ga kijken naar 
betere oplossingen. Nu moet de Natuur wijken om 
co2 neutraal te worden. En dat is de verkeerde weg, 
die we aan het inslaan zijn.

U moet geen zonnevelden en windmolens 
plaatsen, de windmolens horen thuis op zee en de 
zonnecollectoren horen op de daken. Het geld wat 
u zal gaan besteden aan zonnevelden kunt u beter 
investeren in het gratis plaatsen van de zonnepanelen 
op de daken e.d.   

Ik zou kappen met die onzin. Geprimede vragen die 
al uitgaan van plaatsing, alles is belangrijk, overal een 
10 maar dat is niet de vraag volgens mij. Alsof het 
een voldongen feit is dat alles er gaat komen!! Begin 
eerst maar eens met alle daken in de gemeenten vol 
te leggen, over oppervlaktes gesproken, kun je nog 
wel even vooruit lijkt me. GEEN ZONNEVELDEN EN 
WINDMOLENS IN ONZE REGIO!! 

Liever helemaal niet 

Zonnevelden en windmolens horen niet thuis in een 
gebied als langs de rivier en langbroekerwetering. Dit 
is pure landschap vernietiging!!!! Stoppen!

geen windmolens en zonnevelden in de gemeente 
Houten

Geen zonnevelden en windmolens in ons mooie dorp 
Werkhoven!!!!!!
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7) Antwoorden met opmerking/kritiek op 
het proces

16 antwoorden. Deze categorie is niet verder ingedeeld in subcategorieën

De vraagstelling is enigszins suggestief. 400 meter 
afstand van de woningen voor windmolens kan je als 
belangrijk tot onbelangrijk bestempelen. Maar ik vind 
deze afstand te klein. Dat kan ik op deze manier van 
vraagstellen niet duidelijk maken.

Betrokkenheid bij planvorming moet geen 
wassenneus zijn (dat is: feitelijk geen mogelijkheid om 
er verandering in aan te brengen). Méér informatie 
over schadelijke kanten van zonnevelden. En over 
opbrengst windmolens t.o.v. die van zonnevelden. 
Windmolens zenden waarschuwing uit zodat vogels 
niet erin vliegen.

Graag alleen de gedragscode NWEA van 2020 (i.p.v. 
van Holland Solar) vanwege expliciete opmerking dat 
omgeving in zo vroeg mogelijk stadium betrokken 
en samen participatieplan wordt opgesteld om 
zo lusten en lasten goed te verdelen.  Aandacht 
voor burgers met weinig geld, laat hen ook op 
enige wijze deelnemen zodat zij ook er baat bij 
hebben.   Ook nagedacht over MVO profiel van 
ontwikkelaars op gebied van ‘goed werkgeverschap’ 
en groene, duurzame arbeidsvoorwaarden? Wordt dit 
meegenomen in aanbesteding, gunningscriteria? Ook 
goed voor regionaal draagvlak.     

Er is ook een optie voor zonne-energie op daken. 
Verder is de enquête suggestief en vooringenomen. 
Het besluit is al genomen en dit is een wassen 
neus. Alleen in het voordeel wordt gebruikt. De rest 
verdwijnt in de la.  

Deze enquete is weer typisch gevalletje van erin 
gerommeld worden. De burger (u) heeft kunnen 
meedenken, haha. Niemand heeft ons gevraagd of 
we windmolens of velden willen hebben. Lobbycratie. 
Ondemocratisch. 

Wij zouden graag het gesprek aangaan op basis van 
principes, zoals zorgvuldig en sensitief met anderen 
omgaan, zoeken naar acceptatie voor een initiatief, 
het vinden van maatwerkoplossingen. Het stellen van 
gedetailleerde eisen (= een stap verder dan principes) 
kan in de praktijk belemmerend uitwerken om 
energiedoelstellingen te halen.

In onze beleving is met name het proces van 
participatie, inpassing en lokale acceptatie van belang. 
Indien dit proces zorgvuldige invulling kent, kan een 
project degelijk worden ingepast.

Enquête is een grote misleiding 1.onvolledig qua 
bereik (niet aan iedereen gericht, digibeten en mensen 
zonder internet worden niet betrokken (relatief 
grote doelgroep ouderen) 2.Onvolledig qua proces & 
kaders (geen vragen over proces, projectontwikkelaar, 
direct belanghebbenden en richtlijnen Europa, arrest 
25 juni 2020!!) 3. Onvolledig qua inhoud (er is geen 
mogelijkheid om voorkeuren voor alternatieven aan 
te geven/ andere energiemix en plannen af te keuren. 
Er kan niet worden meegepraat over fundamentele 
keuzes en uitgangspunten) 4. niet objectief (vragen 
zijn gestuurd en onderdelen zijn op 1 hoop gegooid 
(windmolens langs een kanaal in het rustige 
buitengebied heeft een heel andere impact dan bij 
een verkeerknooppunt of industriegebied) 5. Enquête 
geeft geen inzicht in geografische resultaten. Iedereen 
kan de enquête invullen zonder adres dus er is geen 
inzicht hoe het buitengebied het heeft ingevuld t.o.v. 
de kernen van de gemeenten (bewoners van de 
kernen zullen waarschijnlijk minder last hebben van 
deze hoge windturbines en alleen de voordelen zien)  
Gevolg zal zijn dat er zeer ongenuanceerde conclusies 
aan worden verbonden, bv voor het draagvlak  De 
enquête is derhalve goedkoop, vooringenomen 
en ondoordacht en heeft er alle schijn van om een 
(gemeentelijk) vinkje te kunnen zetten op de checklist 
van de communicatie- en participatiekalender.  Wat 
de windmolens betreft wordt wel gesproken over de 
capaciteit van 5,6 MW, maar niet over de hoogte van 
min. 241 meter; vragen over zorgen m.b.t. veiligheid, 
gezondheid (geluid, slagschaduw), ontbreken. Ook de 
afstands’norm’ van 400 meter is gestuurd; meer dan 
400 meter is dus zo wie zo acceptabel?   
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Een verkeerde strategie om dit aan de burgers 
te vragen. Het lokt verdeel en heers-toestand uit. 
Overigens is de groene ruimte die er nog is totaal 
ongeschikt, vanwege unieke cultuurhistorische en 
natuurlijke waarden. De Rijksoverheid hoort de regie 
te nemen bij energietransitie en niet over de laten 
aan de gemeenten. Windmolens en Zonnepanelen 
horen het unieke landschap/verkaveling, uit de vroege 
Middeleeuwen niet aan te tasten. Daar zijn vele 
beschermingsbepalingen uit wetten en beschikkingen 
ook op gericht, Natura 2000, stiltegebied, beeld en 
kwaliteitsplan Langbroekerweteringgebied. 

Weersafhankelijke stroom voorkomt geen 
klimaatverandering. Dit is een zinloze exercitie.

O, was ik maar een zonnepaneel, dan werd mijn 
woning niet langs de A27, maar in het groene 
buitengebied gebouwd. O, was ik maar een 
zonnepaneel, dan gold voor mij de snelle procedure 
en dan duurde het geen tien jaar voordat ze eindelijk 
een huis voor me gingen bouwen. Nee helaas, ik ben 
slechts een mens en ik moet het doen met die rot 
plek langs de snelweg en er wordt voor mij voorlopig 
helemaal geen huis gebouwd. Welkom in Nederland, 
het land waar een zonnepaneel of een windturbine 
het beter heeft dan een mens.     Maar nu serieus, 
snappen jullie echt niet waar het populisme vandaan 
komt? Kennelijk niet, want geen enkele door jullie 
gestelde vraag gaat in op het hierboven genoemde 
thema. 

Energietransitie dient nationaal en in EU verband 
te worden aangepakt. Dit is geen zaak voor de 
gemeenten. Dus ook geen plaatsing zonnevelden/
windmolens. Er zijn legio voorbeelden (Wieringermeer 
bijvoorbeeld) hoe het niet moet. 

Net als de enquête is het allemaal heel sturend. 
Het overgrote deel van onze gemeente wil 
helemaal geen windmolens (over zonnevelden 
is men verdeeld), maar dat komt helemaal niet 
aan de orde. De voorwaarden zijn allemaal erg 
vanzelfsprekend en deels wettelijk verplicht (dus 
overbodig). Er is wederom sprake van een strek 
gevoel van schijninspraak door overheden (in dit geval 
gemeenten).

Beetje laat deze vragen.  Werkhoven zit al opgezadeld 
met twee zonneparken. Beetje mosterd na de 
maaltijd.

Er wordt in de vragenlijst al weer uitgegaan van 
exploitanten van buiten. Volgens mij zou de 
basis moeten zijn dat exploitatie plaatsvindt door 
energiecoöperaties en lokale bedrijven waaronder 
agrariërs. Alleen als dat niet lukt zou er ruimte moeten 
zijn voor iets anders.

In de RES documentatie zijn de locaties al aangegeven. 
Waarom nog deze exercitie?

Weer de zoveelste WAARDELOZE enquete waar we 
alleen punten kunnen geven aan allerlei stellingen die 
iemand zonder veel visie heeft verzonnen van achter 
zijn bureau. Zo kom je NOOIT op goede ideeen. Dit 
noem ik geen participatie! Houd toch eens op met 
zonnevelden en turbines als mini-gemeentes, da’s 
niet voor de lokale politiek, maar vergt een nationale 
aanpak. Ga isoleren, elektrificeren, warmtepompen, 
etc. Maak een deal met een energiebedrijf, laat 10 
turbines op zee zetten en klaar. Geen gezeik. Zolang 
de gemeentes niets doen aan al die open haarden, 
houtkachels, e.d. neem ik ze niet serieus. Da’s 
vervuiling! Niet een CV op gas.

Het valt me op dat de vraagstelling, alleen bestaat 
ook gesloten en suggestieve vragen. Er is geen enkele 
ruimte voor suggestie. 

Veel voorwaardes zijn veel te weinig concreet, 
zoals: ‘We plaatsen windmolen zoveel mogelijk 
langs wegen,…. etc. ‘Wegen?? Het landschap ligt in 
Nederland al vol met wegen, dus dan kan een weg ook 
een klein land weggetje zijn. 

Ook de voorwaarde: ‘We voorkomen plaatsing van 
zonnevelden op kwalitatief goede landbouwgrond…. 
etc.’, verbaasd me omdat er aan de rand van 
Werkhoven wel goede landbouwgrond voor 
zonnevelden wordt ingericht terwijl er door boeren is 
aangegeven dat ze er niet blij mee zijn en dat er op de 
daken van schuren ook nog veel plek is. 
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En verder: ‘De exploitant stelt een participatieplan 
op….. etc. .’. Als je het hebt over participatie dan 
is het belangenverstrengeling als de exploitant dit 
regelt. De exploitant heeft als belang om zoveel 
mogelijk geld te verdienen en de bewoners hebben 
als belang om in een leefbare omgeving te wonen,  
totaal andere belangen!! Dus de participatie moet 
door een ONPARTIJDIGE partij geregeld worden!!  Het 
valt me nu al op dat er binnen dit traject slecht naar 
bewoners wordt geluisterd. Deze participatie kom 
eerder over als een dekmantel om de duurzaamheid 
erdoorheen te drukken. Dat is ontzettend jammer, 
zelf ben ik voor duurzaamheid, maar op deze manier, 
zorg je juist voor weinig draagvlak. Ik wil graag dat het 
lukt duurzame energie, maar wel op een manier dat 
iedereen serieus wordt genomen.”

Reactie 1.
De schaal van de ingrepen vraagt niet om de veel 
te algemene en nietszeggende randvoorwaarden 
waar bewoners nu op mogen reageren, maar 
om heldere ruimtelijke principes die voor ieder 
landschap anders zijn. Gebaseerd op een ruimtelijk 
onderzoek naar LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE. 
Een voorbeeld van ruimtelijk onderzoek waaruit 
logische randvoorwaarden volgden is het door de 
Provincie Noord Holland opgestelde ‘Kwaliteitsimpuls 
Zonneparken, inpassing van zonneparken in het 
Noord-Hollandse Landschap’. Dat is iets heel 
anders dan een kaart van de mogelijke plekken 
vanuit de bestaande REGELGEVING zoals de 
minimale afstand van turbines tot woningen. 
Stel ook beeldkwaliteitsplannen en ecologische 
inrichtingseisen voor het beheer op. 

Reactie 2.
De enquête en manier van communiceren heeft mijns 
inziens weinig te maken met participatie. Vragen 
naar de bekende weg (zoals of ik het belangrijk vind 
of een windturbine op het elektriciteitsnetwerk moet 
worden aangesloten.) Of te algemene vragen (zoals 
of zonnevelden langs een weg moeten liggen: gaat dit 
om een snelweg of aan landweggetje?) Of gesloten 
vragen (zoals of de zonnevelden op een minimale 
afstand van 100 meter van woningen en tuinen 
geplaatst moeten worden: dit biedt geen optie om 
een andere minimale afstand tot woningen voor te 
stellen.)

Reactie 3.
Denk veel integraler en wees veel concreter in regels. 
Zoals:
Denk veel integraler en wees veel concreter in regels. 
Zoals:
• Voorkom losse windturbines. Pas alleen 

lijnopstellingen met heldere ritmiek op.
• Combineer zonnevelden verplicht met realisatie 

van 20% natuurontwikkeling 5% recreatie.
• Handhaaf zichten op de dorpen vanaf de 

entreeroutes naar de dorpen. (Voorkom hiermee 
plaatsing van zonnepanelen langs wegen als de 
Werkhovenseweg.)
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8) Antwoorden met opmerking/kritiek op 
het onderzoek

28 antwoorden. Deze categorie is niet verder ingedeeld in subcategorieën

Ik vond vragen moeilijk te antwoorden omdat ik wil 
eigenlijk geen zonnevelden en windmolens hebben. 
Zonnepanelen moet eerst op alle daken. 

Enquête is een grote misleiding 1.onvolledig qua 
bereik (niet aan iedereen gericht, digibeten en mensen 
zonder internet worden niet betrokken (relatief 
grote doelgroep ouderen) 2.Onvolledig qua proces & 
kaders (geen vragen over proces, projectontwikkelaar, 
direct belanghebbenden en richtlijnen Europa, arrest 
25 juni 2020!!) 3. Onvolledig qua inhoud (er is geen 
mogelijkheid om voorkeuren voor alternatieven aan 
te geven/ andere energiemix en plannen af te keuren. 
Er kan niet worden meegepraat over fundamentele 
keuzes en uitgangspunten) 4. niet objectief (vragen 
zijn gestuurd en onderdelen zijn op 1 hoop gegooid 
(windmolens langs een kanaal in het rustige 
buitengebied heeft een heel andere impact dan bij 
een verkeerknooppunt of industriegebied) 5. Enquête 
geeft geen inzicht in geografische resultaten. Iedereen 
kan de enquête invullen zonder adres dus er is geen 
inzicht hoe het buitengebied het heeft ingevuld t.o.v. 
de kernen van de gemeenten (bewoners van de 
kernen zullen waarschijnlijk minder last hebben van 
deze hoge windturbines en alleen de voordelen zien)    
Gevolg zal zijn dat er zeer ongenuanceerde conclusies 
aan worden verbonden, bv voor het draagvlak    De 
enquête is derhalve goedkoop, vooringenomen 
en ondoordacht en heeft er alle schijn van om een 
(gemeentelijk) vinkje te kunnen zetten op de checklist 
van de communicatie- en participatiekalender.    Wat 
de windmolens betreft wordt wel gesproken over de 
capaciteit van 5,6 MW, maar niet over de hoogte van 
min. 241 meter; vragen over zorgen m.b.t. veiligheid, 
gezondheid (geluid, slagschaduw), ontbreken. Ook de 
afstands’norm’ van 400 meter is gestuurd; meer dan 
400 meter is dus zo wie zo acceptabel?

Onder protest heb ik deze enquête ingevuld. Ik vind 
het stage MBO niveau. Samengestelde vragen zijn zo 
niet te beantwoorden. E wordt vooraf veel te weinig 
info gegeven over de consequenties van zonnevelden 
en Windmolens. Bijv. hoe hoog zijn deze? tot welke 
afstand hebben bewoners er last van. Wat zijn de 
laatste inzichten hierop. Wie kan er nu tegen zijn dat 
er goede aansluiting op het electriciteitsnetwerk is?  
En zo nog veel meer. Er gaat geen relevante vraag 
over invloed op mensen. Maak onderscheid tussen 
antwoorden uit dorpen, steden en platteland. Ik 
wil graag terugkoppeling hierop op onderstaand 
mailadres.

Vraagstelling is sturend naar gewenste reactie.

Wederom vreemd dat optie kernenergie niet 
voorgelegd wordt

Dit noem ik geen goede enquête. Ik ben zoals 
zovele tegen windmolens. Ook in de afstand van 
zonnevelden t.o.v. de dorpen/steden is er geen keuze 
gegeven en de genoemde afstand is belachelijk 
klein. Dit telt zeker ook voor windmolens.  Ik zou 
echter liever 1 kerncentrale zien dan de honderden 
windmolens die nodig zijn in deze genoemde 
gemeentes.   

Dit zijn allemaal open deuren, heel vanzelfsprekend 
allemaal. Wie kan nou tegen deze voorwaarden zijn?

Bij een aantal enquête vragen zijn te veel aspecten 
in 1 antwoord gevat. Dat is niet juist.   De stroom 
verdeling naar de aansluitpunten moet voldoende 
doordacht zijn zodat kleine particuliere stroom 
opwekkers nog wel stroom kunnen leveren.

Windmolens op land zijn geen optie. Sterke voorkeur 
voor windmolens op zee met productie van blauwe 
en later groene waterstof naar de woningen. Dit 
voorkomt gezondheidsklachten, spaart het milieu 
en past in de energietransitie. Vragen enquête zijn 
overigens niet neutraal gesteld en gaan standaard 
uit van zonnevelden en windmolens. Dat is niet 
acceptabel
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De laatste vraag: privacy gelezen is vreemd.  Je kan 
deze nergens vinden op deze pagina (in elk geval mijn 
web browser toont geen link)  Je zou hiermee moeten 
beginnen. Dan kan je besluiten mee te doen. aan het 
einde is het een moeilijker besluit af te haken nadat je 
energie in dit onderwerp het gestopt. Niet erg handig !

Vragen zijn eigenlijk ja/nee-vragen.

we gaan er bij de vraagstelling al vanuit dat ze er 
komen.... sommige vragen niet te beantwoorden als je 
niet gaat googlen.

hele slechte enquete: in een zin worden meer 
variabelen genoemd terwijl je voor iedere variabele 
de mening wil weten van bewoners. Wij willen geen 
windmolens in Wijk.

Enquête is erg gestuurd. Zoals de afstand tussen 
windmolen en zonnevelden is veel te klein.

Deze enquête is sturend; belangrijk is dat windmolens 
en zonnevelden meer dan 400 meter van huizen 
afliggen! Verder zijn er in ‘t Goy al zonnevelden en 
windmolens dus dit gebied overslaan bij indeling van 
nieuwe voorzieningen. 

Ik vind de enquête sturend. Ik heb ingevuld dat ik 
de afstand tot woningen heel belangrijk vind (10), 
maar vind de afstanden zelf heel kort. Dat bewoners 
windmolens en zonneparken niet zo dichtbij hun huis 
willen, wordt zo niet duidelijk. 

deze vraagstelling is subjectief en sturend. als 
voorbeeld: windmolens op 400m van woonkernen 
is wanbestuur. Er dient GEEN ENKELE windmolen te 
worden geplaatst binnen 10km van een woonkern. 
Er wordt in geheel niet gesproken over uitstel in 
afkoppelen van het gas of over stoppen van biomassa 
gekte. Ik zal in mijn omgeving oproepen om plaatsing 
van windmolens met alle mogelijke middelen tegen te 
houden.

Deze voorwaarde in de enquete is niet goed 
geformuleerd: “De exploitant maakt inzichtelijk hoe 
50% van de opbrengst ten goede komt aan de lokale 
gemeenschap.”  Een exploitant die dat doet moet 
nog gevonden worden. Gedeelde kosten; gedeelde 
opbrengsten; lijkt mij essentiële toevoeging.

De vraag over niet tussen dorpskernen.... Het is 
altijd ergens tussen dorpskernen tenzij het ‘in een 
dorpskern is’. Dus ik weet niet of ik de vraagstelling 
goed begreep.  Zorg voor compensatie voor iedereen 
die vanuit zijn huis een windmolen kan zien (per 
windmolen). Ook als het op geruime afstand is. Geld 
steken in participatie en mee-overleg structuren enzo 
is niet nodig en zonde van het geld. Gebruik dit geld 
voor compensatie aan mensen die in hun horizon een 
windmolen of zonneveld gaan krijgen.  

Suggestieve enquete. Windmolens geen toegevoegde 
waarde, aan zee of polder door ligging veel meer 
rendement. Kies dan voor zonnevelden. 

Ik vind deze manier van vraagstellen zeer 
manipulerend. Er worden vanuit aannames stellingen 
getoond alsof de principiële al gemaakt is. Een vraag 
over de afstand van de windmolen beantwoorden 
betekent dat je akkoord gaat als je maar 400 meter 
afstand houdt. Ik vind zo’n afstand belachelijk dichtbij. 
Dus ophouden met deze manipulatieve achterkamer 
politiek!

Jammer dat er geen open vragen zijn om nuances aan 
te geven. 

De vraag was een keer hoe belangrijk ik t vind dat 
de zonnevelden op min. 100 meter van woningen 
af staan.    100 meter vind ik echt nog TE DICHTBIJ 
woningen.     De vragen m.b.t. aansluiting op 
energienetwerk waren me onduidelijk. Daardoor wist 
ik niet goed hoe te reageren

Ik heb geen suggesties betreffende locaties, maar 
meerdere vragen in deze enquête kunnen op velerlei 
manier worden opgevat en bij eventuele uitvoering 
van projecten niet worden gebruikt als representatief. 
Ik vind deze plannen trouwens getuigen van korte 
termijn denken.

hoe weet ik nou wat de gedragscodes zijn? Wat een 
stomme vraag....

Enquete lijkt er van uit te gaan dat zon en wind al 
een feit zijn. Dat schept verwarring. Vraagstelling is te 
eenduidig en te sturend.

Door het uitsluiten van allerlei gebieden stuurt de 
enquete de potentiële plekken, is dus een hele slechte 
enquête!

Wat is dit voor onzin enquête? Het antwoord weet je 
vooraf al en je vraagt hier niet aan deelnemers om 
keuzes te maken tussen voorwaarden. Iedereen is 
het toch eens met de voorwaarden, voor een goede 
enquête is de juiste vraagstelling noodzakelijk.
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9) Antwoorden met alternatieve oplossing 
voor duurzame energie opwekking

Met gebruik van de volgende categorie criteria:

• warmte-koude bronnen (o.a. aardwarmte) 2 antwoorden
• kernenergie     15 antwoorden
• kleine windmolens    3 antwoorden
• andere alternatieven/oplossingen  18 antwoorden

9a) warmte-koude bronnen (o.a. aardwarmte)

Windmolens en zonnevelden lossen de 
energiebehoefte niet op. Grootschalige warmte- 
koude opwekking wel. Hoe staat het daarmee? 
Geothermie, restwarmte, wko, oppervlaktewater, 
waarom komen die niet aan bod?

Onderzoek aardwarmte voor complete woonwijken 
of gemeenten.  Kan het stroom netwerk het extra 
verbruik aan als er voor verwarming geen gas meer is.  

9b) kernenergie

Geen windmolens op land. Is achterhaald. 
Kernenergie + H2 is milieuvriendelijker, 24/7, CO2 
neutraal, met 8 kerncentrales kan nl 100 jaar vooruit. 
1 kerncentrale is genoeg voor alle stroom in provincie 
Utrecht. Scheelt ruimte en fauna en flora verpestende 
windmolens. Nl heeft al ruimte tekort. Nb vragen zijn 
tendentieus. Geen ruimte voor alternatieven. STOP 
WINDMOLENS. 

Ik vind het überhaupt nog steeds een heel slecht 
idee gezien de schaarse ruimte in Nederland en in 
Utrecht in het bijzonder. Zie graag een grotere lobby 
voor kernenergie. Met bijvoorbeeld het plan van 
de eigenaar van Borssele voor de bouw van 2 extra 
centrales daar kan in 25%! (3500MW) van de huidige 
totale energiebehoefte worden voorzien. En dit op 
een oppervlakte van 0,2km2. Met wind vraagt dit 
1570 km2 en met zon 213 km2!. Zie berichtgeving 
Financieel Dagblad 30-11-20. Verder overal waar het 
kan zonnepanelen op de daken en wind op zee. 

inzetten op kernenergie en wind op zee om zo min 
mogelijk op land te doen, het blijft ten alle tijden 
bezwaarlijk

Geen zonnevelden en windmolens op land. 
Kernenergie!

Jammer dat kernenergie niet tot de mogelijkheden 
wordt genoemd

Ga voor kernenergie! Niet teveel van die zonne en 
windonzin. De productie van die dingen kost al veel 
energie, en de houdbaarheid van deze onderdelen is 
ook gelimiteerd.   https://youtu.be/YjFWiMJdotM 

We kunnen beter een kerncentrale dan die lelijke 
windmolens.

Windmolens lijken mij niet de oplossing. Kernenergie 
wel. Met windmolens haal je de Parijs-akkoorden niet. 
Nederland verandert in een speldenkussen.

Er moeten helemaal geen windmolens en of 
zonnevelden geplaatst worden. We moeten 
kerncentrales openhouden en bouwen. Die dingen 
kun je toch op zee en misschien wel in zee plaatsen!

Helemaal geen Zonnevelden en/of windturbines. 
Kernenergie is goedkoper, duurzamer, bereikt meer 
huishoudens en gebruikt een veel kleiner oppervlakte
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Waarom gebruiken we ook niet stromingskracht en 
andere middelen (bv kernenergie) en alleen zonne-
energie en wind die niet altijd beschikbaar is en nog 
slechte opslagmogelijkheden kent inclusief piek en 
dalbelastingen

plaats i.p.v. milieuvervuilende zonnevelden en 
windmolens een kleine kerncentrale. schone energie, 
geen natuurverpestende, uitzicht bedervende, niet 
recyclebare windmolens en zonnepanelen.

Rot op met die landschapsvervuiling!    Kernenergie 
heeft de toekomst, veilig en schoon!

Ik ben tegen windturbines op land.  Ik ben voor 
kernenergie

Wind op land heeft geen zin. Zon op alle daken wel. 
Zonder kernenergie is energietransitie kansloos.

9c) Kleine windmolens

ik mis de kleinere windmolens tot 15-20 meter die 
op agrarische locaties goed zouden passen zeker in 
combinatie met zon pv op dak

kleine windmolen bij bedrijf

Kleine molens op huizen, zou dat mogelijk zijn, ieder 
een eigen molen.  Of historische molens, voor werk en 
wonen bouwen met moderne technologie

9d) Andere alternatieven

De voorgaande vragen slechts enkelvoudig te 
beantwoorden.  Ik vind: De ruimte op land te beperkt. 
We kunnen de energie wending alleen allesomvattend 
bezien. We zijn met te veel mensen! Zo zijn er meer 
wegen, huizen en andere ruimte vretende objecten 
nodig. Waar houd dit op??? Waar Isaac Asimov over 
mensen in (gebouwde) holen leven? Omdat er geen 
ruimte meer over is. Net als andere dieren fokken we 
tot we er bij neervallen.  Daarover gaat het nooit. 

Zonnevelden zouden wat hoger geplaatst moeten 
worden, zodat de grond eronder nog bruikbaar blijft 
voor landbouw en het de schaduw van het zonneveld 
juist bijdraagt. Ik vind het nu een gruwelijk beeld, zoals 
langs de A1 bij Deventer. Vertechnisering van het 
landschap.

Geen windmolens en/of zonnevelden in het 
Weteringgebied. Stel groen ambitie uit in lijn met 
EU afspraak 2050. Zoek naar een andere duurzame 
oplossing. NL is te klein om vol te bouwen met 
windmolens en zonnevelden. 

- stimuleer opslaan van overtollige windenergie 
in waterstof en zoutwaterbatterijen. Dit voorkomt 
overbelasting van het netwerk, geeft extra buffer 
in de daluren en voorkomt algeheel verlies van 
opgewekte energie.  - stimuleer zonnepanelen 
op bebouwing - hanteer dubbelgebruik van de 
grond voor de zonnevelden. Bv grazen pluimvee, 
kleinvee, teelt van bramen en bepaalde fruitsoorten 
of inzaaien van ecologische gunstige beplanting 
tussen de zonnepanelen welke de insecten, vogels 
en natuur ten goede komen.   - ik vind het vreemd 
om in jullie enquete te constateren dat zonnevelden 
worden weggehouden van wegen, kanalen terwijl 
windturbines daar juist de voorkeur lijken te hebben. 
Ik vind windturbines een stuk minder fraai dan een 
zonnepark naast een weg of kanaal.  - liever meer 
groen omheinde zonnevelden dan windturbines van 
120 meter die met geluidsoverlast, horizonvervuiling 
en slagschaduw het leefcomfort naar beneden halen 
van de inwoners.

Ik heb liever geen zonnevelden of windmolens. De 
opbrengst is te laag en als deze hoog is, is de vraag 
heel laag. Ik heb ze zelf en ben in theorie energie 
neutraal. Helaas moet ik wel aangesloten blijven op 
het netwerk.
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Ik verbaas me dat er alleen naar zondevelden en 
windmolens wordt gekeken en ik niks lees over 
stimulering van zon op het dak. Leg eerst de daken 
van huizen, bedrijven en boerenschuren vol. Ander 
voorbeeld een parkeerplaats als bij studio a12 en 
postiljon Bunnik, overkappen met zonnepanelen. Dan 
heb je zomaar 100 ha ingevuld

Staar niet blind op het lokaal opwekken van stroom. 
De ruimte die we hebben staat al onder druk. 
Misschien kunnen er een paar varkensboeren 
vertrekken, dan is die energie niet meer nodig, beter 
voor de mens en de natuur, en ruimte voor woningen 
(met zonnepanelen).

Investeer in duurzame energie zonder 
landschapsvervuiling, geluidsoverlast, schade 
aan dieren en milieu. Dit is een tijdelijke niet 
toekomstbestendige manier van energie opwekken

Hele verkeerde richting door in onze groene 
heuvelrug vervuilende oplossingen als zon en wind te 
kiezen.   Zet vol in op individueel energie oplossen per 
huishouden i.p.v. grote bedrijven en gemeente met 
de opbrengst er vandoor laten gaan.     We willen wel 
..... maar niet deze oplossing in onze mooie groene 
omgeving.     Genoeg privé daken te vullen die zelfde 
oplossing gaan geven. 

Geen windmolens, maar meer zonnen velden of 
zonnen velden met hybride panelen zodat water in 
woonwijken ook verwarmt worden

Ik hoor nergens iets over het efficiënt benutten 
van daken van grote gebouwen zoals stallen, 
fabriekshallen, distributiecentra. Verder zou ik 
graag mee aandacht willen voor verminderen van 
energieverbruik

Ik vind zonnevelden en windmolens weinig nut 
hebbende. Veel beter is isoleren en windmolens op 
zee.  Ik ben dus tegen.  

Maak gebruik van de zonneladder voor zonnestroom!

Volg niet klakkeloos de meer-meer-meer-wens van de 
consument, of politieke hobbyisten.    Leg de nadruk 
op minderen, op het vermijden van overbodige 
aankopen. Dat scheelt weer molens en zonnevelden.    
We kunnen het land niet volplempen.    Vraag eens 
om een upgrade van het elektriciteit-netwerk.  

Er wordt impliciet uitgegaan van elektriciteit uit 
zonnevelden. Maar (hoge temperatuur) warmte uit 
zonnevelden is zeker zo belangrijk en misschien 
zelfs belangrijker en lijkt volledig buiten beeld te 
zijn. Dat is zorgelijk. Zonnewarmtevelden hebben 
conform de Greenvis studie voldoende potentie 
om de warmtevraag in de bebouwde kommen te 
dekken. Maak van die potentie gebruik. Eisen aan 
zonnewarmtevelden kunnen in verband met opslag 
en met afstand tot de warmtevragers anders zijn/
uitpakken dan voor zon-elektra. En beide concurreren 
met elkaar om de beschikbare ruimte.

-Géén windmolens, want zijn echt niet rendabel 
https://youtu.be/-4qXeOe_35c] 
Zonnepanelen alleen op daken industriële gebouwen
Investeer in slimme energiebesparende woningen
Houd aardgas als warmtebron want dat is het minst 
belastend
- Kernenergie is -ondanks het risico- meest efficiënt. 
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