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Samenvatting 
De hoofdvraag van dit onderzoek is in welke mate er draagvlak is onder direct en indirect omwonenden voor het 

initiatief IJsselwind. Hierbij is in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen de inwoners van vier gemeenten 

(Lochem, Zutphen, Voorst en Brummen). Voor de gemeente Lochem beslaat het onderzoeksgebied Eefde, 

Gorssel, Harfsen en Joppe, voor de gemeente Zutphen de stad Zutphen, Hoven en Warnsveld. In de gemeente 

Voorst gaat dit om het dorp Voorst en in de gemeente Brummen om Brummen, Empe en Tonden. Waar in dit 

rapport over een gemeente wordt gesproken, betreft het dus de inwoners van deze kernen. 

Per gemeente is onderzoek gedaan onder bewoners in drie verschillende stralen rond de windmolens: direct 

omwonenden tot 750 meter van de geplande windmolens, indirect omwonenden tussen 750 meter en 2 

kilometer van de geplande windmolens en indirect omwonenden tussen 2 en 5 kilometer van de geplande 

windmolens. 

Met direct omwonenden zijn interviews gehouden door interviewers van Enneüs. Van de 43 huishoudens in deze 

straal hebben er 33 mee willen en kunnen doen. Onder indirect omwonenden zijn 7218 huishoudens schriftelijk 

benaderd, waarvan er 1882 op geldige wijze een vragenlijst hebben ingevuld. Daarmee is in dit onderzoek een 

combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek gebruikt. 

Direct omwonenden 

Onder direct omwonenden kan het draagvlak voor het initiatief IJsselwind als minimaal worden beschouwd. Dit 

geldt voor zowel de direct omwonenden in de gemeente Lochem als de gemeente Zutphen. De overgrote 

meerderheid (ruim 80% van de direct omwonenden) is tegen of sterk tegen de plannen. Daarbij geven zij veelal 

aan dat de horizonvervuiling en geluidsoverlast voor hen onacceptabele nadelen zijn die vele malen zwaarder 

wegen dan de voordelen die duurzame energie met zich meebrengt.  

De direct omwonenden geven aan dat de gekozen locatie voor hen om meerdere redenen verkeerd is. Naast de 

nadelen van beperking van het uitzicht en de geluidsoverlast, vrezen zij dat hun huizen minder waard worden en 

dat de buurt aan leefbaarheid inboet. Daarnaast geven zij aan dat hun buurt al veel te verduren heeft gehad. De 

aanleg van de bestaande drie windmolens, de overlast van de slibverwerkingsfabriek, het spoor en de onlangs 

aangelegde rondweg maakt dat zij zich een “afvoerputje” voelen. Direct omwonenden geven veelal aan zich niet 

gehoord te voelen en ervaren de compenserende maatregelen als volstrekt onvoldoende en soms als 

“omkoperij”. 

Onder direct omwonenden is het draagvlak in zowel Lochem als Zutphen minimaal, een grote meerderheid 

is mordicus tegen de plannen. Zowel inhoudelijk als procesmatig hebben zij grote bezwaren. De 

horizonvervuiling en geluidshinder zijn hun grootste inhoudelijke bezwaren. Daarnaast voelen zij zich 

afgelopen jaren onevenredig benadeeld en ervaren te weinig inspraak in het proces. 
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Wanneer met hen gesproken wordt over de opbrengsten geven zij allereerst nogmaals aan tegen de plannen te 

zijn. Maar dat wanneer de windmolens er toch komen, zij als direct omwonenden in ieder geval gecompenseerd 

moeten worden voor de waardedaling van hun huis. Ook komen suggesties als gratis stroom naar voren. Een 

punt dat door velen wordt gemaakt is dat de voordelen van de geplande molens vooral moeten gaan naar zij die 

ook de grootste nadelen ervaren. Of, zoals iemand het verwoordt: “Laat de opbrengsten gaan naar zij die de 

overlast ervaren”. 

Indirect omwonenden 

Onder de indirect omwonenden is er meer draagvlak voor het initiatief dan onder direct omwonenden. In totaal 

steunt 55% van de indirect omwonenden het initiatief, blijft 17% neutraal en is 28% tegen of sterk tegen de 

plannen. Naarmate men verder van de geplande locaties woont, stijgt het draagvlak. Onder de groep van 750 

meter tot 2 kilometer steunt 53% de plannen; in de straal van 2 tot 5 kilometer is dit 58%. Hierbij valt vooral een 

verschil in draagvlak tussen de gemeenten op.  

Onder indirect omwonenden van de geplande windmolens in de gemeente Lochem is het draagvlak het kleinst. 

Hier is 45% van de indirect omwonenden tegen of sterk tegen en 39% voor of sterk voor. Voor deze gemeente 

geldt dus dat er meer tegen- dan voorstanders zijn. In de gemeente Zutphen is het meeste draagvlak voor het 

initiatief aangetroffen. Hier is 68% van de indirect omwonenden voor of sterk voor de plannen, is 15% 

tegenstander en blijft 17% neutraal.  

 

De meest genoemde voordelen zijn de groene, duurzame energie die wordt opgewekt en het feit dat het een 

lokaal initiatief betreft. Respondenten geven aan dat er behoefte is aan duurzame energie en dat de betreffende 

gemeenten er goed aan doen hieraan bij te dragen. 

De nadelen die men benoemt, hebben vooral betrekking op de “verpesting” van het landschap en de twijfels die 

men heeft over het milieurendement van de windmolens. Men vindt de plaatsing over het algemeen afbreuk 

doen aan het landschap en geeft in sommige gevallen aan betere locaties voor ogen te hebben waar minder 

sprake zou zijn van overlast. 

Onder de indirect omwonenden is te zien dat naarmate men zich beter geïnformeerd voelt, men minder steun 

voor de plannen uitspreekt. Tevens is te zien dat naarmate men dichterbij de geplande locaties woont, de steun 

voor de plannen afneemt. In totaal ontstaat het beeld dat naarmate respondenten dichterbij de geplande 

locaties wonen zij zich beter geïnformeerd voelen en meer weerstand tegen de plannen hebben. Hierbij is uit de 

Onder indirect omwonenden zijn er grote verschillen in draagvlak tussen gemeenten. Onder indirect 

omwonenden is het draagvlak in Lochem het laagst (45% tegen, 39% voor) en in Zutphen het hoogst (15% 

tegen, 68% voor). In Voorst en Brummen is ongeveer 60% voor en 20% tegen. 
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data niet vast te stellen of men zich beter informeert wanneer men tegen is, of dat men tegen de plannen wordt 

naarmate men meer informatie ontvangt. 

Zowel de hoogte van de windmolens als de verbreding van het initiatief met kwaliteitsverbetering in de omgeving 

(bv. Glasvezel), is voor 40 tot 45% van de respondenten van invloed op hun mening. De verbreding van het 

initiatief wordt over het algemeen als een positief punt benoemd. Over de gewenste hoogte van de windmolens 

verschillen de meningen sterk. Zo’n 30% ziet het liefst de lagere versie van 150 meter; zo’n 40% ziet juist liever 

de hogere variant van 170 meter. De hogere energieopbrengst is voor deze laatste voorkeur doorslaggevend. 

Een deel van deze 40% benoemt hierbij dat het landschap door de windmolens toch al verpest zou zijn, waardoor 

dus de opbrengst maar beter zo hoog mogelijk kan zijn. 
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 Inleiding 

 Aanleiding 
IJsselwind is een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de vier lokale energiecoöperaties LochemEnergie, 

ZutphenEnergie, BrummenEnergie en EnergieRijk Voorst. Het initiatief IJsselwind omvat onder andere drie 

windmolens. Deze zouden gesitueerd kunnen worden op het grondgebied van de gemeente Zutphen, deels aan 

de noordzijde van het Twentekanaal (De Mars / Twentekanaal). Twee windmolens zijn het initiatief van 

IJsselwind zelf, één windmolen is het initiatief van het Waterschap Rijn en IJssel.  

IJsselwind heeft de gemeenten gevraagd om medewerking te verlenen aan hun initiatief tot het plaatsen van 

windmolens. Een onderdeel van het besluitvormingsproces is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. 

Dit door IJsselwind uit te voeren haalbaarheidsonderzoek bestaat uit drie pijlers:  

 Een business case + participatiemodel 

 Een milieueffectrapportage 

 Een draagvlakonderzoek. 

De gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen hebben onderzoeksbureau Enneüs opdracht gegeven om een 

onafhankelijk draagvlakonderzoek uit te voeren, waarvan de resultaten in onderstaand rapport gevat zijn. Deze 

drie gemeenten zijn daarmee opdrachtgever van dit onderzoek, waarbij ook de omwonenden uit de gemeente 

Voorst zijn benaderd. 

 Werkgroep 
Voor dit draagvlakonderzoek is een werkgroep geformeerd die in elke onderzoeksfase een klankbordfunctie had. 

Onderzoeksbureau Enneüs heeft te allen tijde de verantwoordelijkheid gehouden over de inhoud van het 

onderzoek en de vragenlijst. De werkgroep ondersteunde door de lokale context te verduidelijken. De werkgroep 

bestond uit drie ambtelijk vertegenwoordigers (één per gemeente die opdracht tot dit onderzoek hebben 

gegeven), vertegenwoordigers van IJsselwind en het Waterschap Rijn & IJssel. Eefde Tegenwind is niet op de 

uitnodiging om aan de werkgroep deel te nemen ingegaan.  

 Methode en dataverzameling 

1.3.1 Vragenlijst 

Om meningen van inwoners te inventariseren is gebruik gemaakt van een vragenlijst die door Enneüs is 

samengesteld. Vanuit de werkgroep is hier input voor geleverd om de lokale situatie recht te doen. De vragenlijst 

kon schriftelijk danwel online ingevuld worden. Op de schriftelijke vragenlijst stond een unieke code gedrukt. 

Deze unieke code komt daarnaast overeen met de inlogcode voor het online invullen van de vragenlijst. Op deze 

manier is voorkomen dat de vragenlijst zowel schriftelijk als online kon worden ingevuld. In het enkele geval dat 
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een vragenlijst toch twee keer is ingevuld, is de eerst ontvangen vragenlijst meegenomen in het onderzoek. De 

vragenlijst bestaat uit 22 vragen: 17 gesloten vragen en 5 open vragen. In de bijlage is de vragenlijst opgenomen. 

1.3.2 Doelgroepen 

De aangeschreven doelgroep in dit onderzoek bestaat uit in- en omwonenden van het gebied waar de 

windmolens zijn voorzien. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie doelgroepen:  

1. De direct omwonenden die binnen een straal van 750 meter van de geplande windmolens wonen; 

2. De indirect omwonenden die tussen 750 meter en 2 kilometer van de geplande windmolens wonen; 

3. De indirect omwonenden die tussen 2 en 5 kilometer van de geplande windmolens wonen. 

Bij de direct omwonenden zijn interviewers van onderzoeksbureau Enneüs langsgegaan om, met de vragenlijst 

als basis, het gesprek aan te gaan. Alle 43 huishoudens binnen 750 meter zijn daarbij benaderd. Bij groep 2 (750 

meter tot 2 kilometer) heeft ieder huishouden een uitnodiging gekregen om mee te doen aan het onderzoek. Bij 

de groep van 2 tot 5 kilometer is per gemeente een steekproef van 1000 huishoudens getrokken. Indien een 

gemeente minder dan 1000 huishoudens had in deze straal, is ieder huishouden aangeschreven. 

De doelgroepen zijn tot stand gekomen op basis van wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat tot 750 meter 

zowel zicht- als geluidsoverlast kan plaatsvinden. Deze bewoners kunnen mogelijk de grootste nadelen 

ondervinden. Bij (on)gunstige omstandigheden kan zichtoverlast zoals slagschaduw tot op 2 kilometer merkbaar 

zijn; de molens kunnen tot een afstand van 5 kilometer zichtbaar zijn. Deze afstanden hebben dan ook de stralen 

bepaald in dit onderzoek. 
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1.3.3 Dataverzameling 

Voorafgaand aan het onderzoek zijn de inwoners via diverse kanalen (gemeentelijke websites, huis-aan-

huisbladen en andere regionale media) geïnformeerd over de start van het draagvlakonderzoek. De vragenlijsten 

zijn verstuurd in enveloppen met gemeentelogo’s. Respondenten hebben de mogelijkheid gekregen om de 

vragenlijst schriftelijk of online in te vullen. De enveloppe bevatte vier onderdelen:  

 Een begeleidende brief. In deze brief hebben de burgemeesters van de gemeenten de inwoners 

uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. In de brief is nadrukkelijk vermeld dat het onderzoek 

uitgevoerd wordt door het onafhankelijke onderzoeksbureau Enneüs uit Groningen. Daarnaast is in elke 

brief een unieke inlogcode opgenomen, waarmee men heeft kunnen inloggen op de beveiligde online 

omgeving www.draagvlakonderzoek-windparken.nl; 

 Een schriftelijke vragenlijst; 

 Een informatiebijlage met een kaart van de omgeving en een visualisatie van de mogelijke toekomstige 

situatie; 

 Een retourenveloppe met daarop het antwoordnummer van Enneüs om de schriftelijke vragenlijst 

kosteloos te kunnen retourneren.  

1.3.4 Verzending 

De respondenten hebben ruim vier weken de mogelijkheid gekregen om de vragenlijst schriftelijk danwel online 

in te vullen. Na twee weken is een herinnering verzonden aan de inwoners die op de eerste uitnodiging tot 

deelname nog niet respondeerden.  

 Opbouw rapport 
Alvorens de resultaten van het uitgevoerde onderzoek weer te geven, wordt in het volgende hoofdstuk relevante 

literatuur over draagvlak behandeld. Hoofdstuk 3 gaat in op een analyse van de respons. In hoofdstuk 4 worden 

de resultaten van de interviews met direct omwonenden weergegeven. In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten 

uit de groep indirect omwonenden weergegeven. In hoofdstuk 6 worden per gemeente de uitkomsten (op 

bondige wijze) visueel gepresenteerd.  



Draagvlakonderzoek algemeen 9 

 

Draagvlakonderzoek Initiatief IJsselwind  

 

 Draagvlakonderzoek algemeen 
Alvorens in te gaan op de resultaten van het draagvlakonderzoek, wordt eerst nader ingegaan op het begrip 

draagvlak en de factoren die dit kunnen beïnvloeden. Ook wordt stilgestaan bij wat bekend is over draagvlak 

voor windparken. Op basis van (wetenschappelijke) literatuur en ervaringen elders is gekeken wat hierover zoal 

bekend is. Dit heeft mede de basis gevormd voor de relevante thema’s en onderwerpen die in de vragenlijst zijn 

opgenomen. 

 Literatuur over draagvlak 
Draagvlak is een ander woord voor de collectieve houding van een groep (belanghebbenden) ten aanzien van 

een bepaalde verandering. Uit studies van Graaf (2007) en Abelson en Gauvin (2006) blijkt dat draagvlak 

opgedeeld kan worden in twee sub-objecten. Deze sub-objecten bestaan uit het proces van interactief bestuur 

en de inhoud van het beleid dat daaruit voortkomt. Uit onderzoek van Abelson en Gauvin (2006) blijkt dat, naast 

dat dit onderscheid ook in de literatuur en van overheidswege wordt gemaakt, ook belanghebbenden zelf 

onderscheid maken tussen het proces en de inhoud van interactief bestuur. Bij inhoudelijk draagvlak gaat het 

om inhoudelijke punten van het beleid. In het geval van het windpark gaat het dan bijvoorbeeld om het draagvlak 

voor (het aantal) windmolens en eventueel de exacte plaats waar de windmolens worden gesitueerd. 

Procesmatig draagvlak betreft het draagvlak voor het proces dat uiteindelijk heeft geleid tot het uiteindelijke 

besluit.  

Procesmatig en inhoudelijk draagvlak zijn apart van elkaar te zien. Er kan draagvlak zijn voor het proces, terwijl 

men de uitkomst van het proces (het beleid) inhoudelijk niet steunt (Hoekema et al., 1998). Inhoudelijk en 

procesmatig draagvlak hebben echter wel invloed op elkaar. Naarmate men meer tevreden is over het proces, 

verkrijgt het beleid inhoudelijk ook meer steun (Steenbeek, 1988). 

Voor het verkrijgen van procesmatig draagvlak is een interactief proces in belangrijke mate bepalend. Wanneer 

het beleid tot stand komt in interactie tussen overheid en burgers hebben burgers het gevoel meer 

mogelijkheden te hebben om het beleid in overeenstemming te brengen met hun voorkeuren (Hoekema et al., 

1998). Daarnaast hebben belanghebbenden meer vertrouwen in de initiatiefnemers van een project wanneer zij 

betrokken zijn bij het project (Kweit & Kweit, 2007). Naarmate een proces meer interactief is, is de mate van 

procesacceptatie hoger. Dit werkt uiteindelijk door naar draagvlak (Boedeltje, 2009).  

Boedeltje (2009) onderscheidt de volgende drie kenmerken die van belang zijn voor een interactief 

beleidsproces: 

 Openheid 

 Participatie 

 Gelijke kansen  
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Openheid 

Bij ‘openheid’ gaat het om de volgende vormen van openheid (Edelenbos 2000; Pröpper en Steenbeek 1998a, 

1999): 

 Openheid van het proces. Deze vorm van openheid gaat over de mate waarin het mogelijk is voor 

belanghebbenden om te participeren in het interactieve proces (Berry et al., 1993). Er is sprake van 

volledige openheid wanneer iedereen wordt uitgenodigd om te participeren. 

 Transparantie van het proces. Hierbij gaat het om de mate waarin belanghebbenden worden 

geïnformeerd over het proces, de inhoud en de mogelijkheden tot participatie in het proces 

(Richardson, 1983 & Veldboer, 1996). Hoe meer de informatievoorziening wordt beleefd als open en 

volledig, des te groter is de beleefde transparantie van het proces. 

 Inhoudelijke openheid. Dit derde kenmerk van openheid omvat de ruimte die participanten hebben om 

mee te denken over het beleid en om hun (eventueel afwijkende) opvattingen/ideeën in te brengen 

(Thomas, 1990). 

Participatie 

De mate van participatie gaat over de meer formele mate waarin belanghebbenden invloed hebben. Dit is op te 

delen in een aantal niveaus. Onderstaand zijn de participatieniveaus weergegeven zoals opgesteld door 

Edelenbos en Monnikhof (2001), waarbij ‘informeren’ de vorm met de minste participatie en ‘zelfbeheer’ de 

vorm met de meeste participatie door burgers is. 

Informeren Bestuur neemt besluit, belanghebbenden worden alleen geïnformeerd. 

Consulteren Bestuur neemt besluit, publiek als partner maar wensen zijn niet bindend. 

Adviseren Bestuur neemt besluit, belanghebbenden kunnen problemen en oplossingen aanbrengen. 

Coproduceren Bestuur neemt samen met belanghebbenden een besluit. 

Zelfbeheer Belanghebbenden zijn volledig verantwoordelijk voor besluitvorming, bestuur adviseert. 

Gelijke kansen 

Het derde kenmerk van een interactief beleidsproces betreft de mate waarin belanghebbenden gelijke kansen 

hebben om inbreng te leveren bij het beleid. Bij volledige gelijkheid heeft iedereen evenveel kans om inbreng te 

leveren en weegt alle inbreng evenveel mee. Wanneer burgers het gevoel hebben dat een bepaalde groep 

mensen meer inbreng heeft, zal de procesacceptatie en (daardoor) het procesmatig draagvlak bij hen lager zijn.  

Percepties, waarden en belangen 

Voor zowel het procesmatige als het inhoudelijke draagvlak geldt dat percepties en waarden een rol spelen. Wat 

betreft perceptie gaat het om de perceptie die iemand heeft over de rol die hij/zij heeft (gehad) in het 
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besluitvormingsproces (procesmatig) en de wijze waarop iemand tegen het beleid (inhoud) aankijkt. Deze 

perceptie wordt mede bepaald door de hoeveelheid en de soort informatie die hij/zij ontvangen heeft. Het kan 

bijvoorbeeld voorkomen dat belanghebbenden wel degelijk iets te zeggen hebben over (delen) van een proces, 

maar niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot inspraak, waardoor hun inbreng gemist wordt. Deze factoren 

beïnvloeden de perceptie die een persoon heeft (Fishbein & Ajzen, 1975). 

Naast percepties spelen persoonlijke waarden en belangen een rol. Bij persoonlijke waarden gaat het om de 

mate waarin de inhoud van het beleid raakt aan persoonlijke overtuigingen die iemand heeft. Zo zal iemand die 

al sinds jaren grote zorg voor het milieu aan de dag legt, mogelijk eerder dan anderen aansturen op een beleid 

dat gericht is op duurzame energie. Uiteraard zijn er ook andere zaken die het belang bepalen dat iemand bij de 

uitkomst van een besluitvormingsproces heeft, zoals waardedaling van woningen bij interventies in de omgeving 

van de woning. Belanghebbenden die veel waarde hechten aan (de uitkomsten van) het beleid zullen meer 

waarde hechten aan betrokkenheid in het proces dan belanghebbenden die hier in mindere mate waarde aan 

hechten (Fishbein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980).  

 Draagvlak en windenergie-initiatieven 
Als het gaat om het draagvlak voor een windpark in de nabijheid van woonhuizen, dan laten praktijkvoorbeelden 

zien dat dit doorgaans een (zeer) gevoelig proces is. Zo voelen omwonenden zich bij de realisatie van een 

windpark vaak beperkt in de kwaliteit van hun leven. Windmolens hebben een visuele impact op het landschap 

(Szarka, 2007) en veroorzaken daarnaast (tot een bepaalde afstand) geluidsoverlast en een flikkerende 

slagschaduw (Berg et al., 2008). Deze factoren kunnen het beeld dat men heeft ten aanzien van windenergie in 

negatieve zin beïnvloeden. Dit kan tot weerstand leiden en de ontwikkeling van het project beïnvloeden (Graham 

et al., 2009; Zoellner et al., 2008). 

 Andere draagvlakonderzoeken naar windenergie 
Om meer inzichten te krijgen in draagvlakvraagstukken rondom (te realiseren) windparken, is gezocht naar 

draagvlakonderzoeken voor windparken die elders in Nederland uitgevoerd zijn. Niet alleen om relevante 

thema’s in beeld te brengen, maar ook om tot een mogelijk referentiekader voor de onderzoeksresultaten te 

komen zijn vijf onderzoeken geanalyseerd.  

 Draagvlakonderzoek windenergie in Wijk bij Duurstede1 

 Gemeentelijk draagvlakonderzoek windenergie Wageningen 20132 

 Draagvlakonderzoek windenergie-initiatieven in Friesland3 

                                                                 
1 http://www.wijkbijduurstede.nl/nc/over-wijk/projecten/windenergie/bestand/8721/8937/bc2237fb/ 
2 http://www.wageningen.nl/dsresource?objectid=26517&type=org  
3 http://www.windvogel.nl/wp-content/uploads/2014/09/Rapportage-Draagvlakonderzoek-windenergie-

initiatieven-in-Friesland-1.pdf  

http://www.wijkbijduurstede.nl/nc/over-wijk/projecten/windenergie/bestand/8721/8937/bc2237fb/
http://www.wageningen.nl/dsresource?objectid=26517&type=org
http://www.windvogel.nl/wp-content/uploads/2014/09/Rapportage-Draagvlakonderzoek-windenergie-initiatieven-in-Friesland-1.pdf
http://www.windvogel.nl/wp-content/uploads/2014/09/Rapportage-Draagvlakonderzoek-windenergie-initiatieven-in-Friesland-1.pdf
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 Draagvlak ontwikkeling buitengebied Houten4  

 Draagvlakonderzoek De Drentse Monden en Oostermoer5 

Uit deze onderzoeken blijkt dat het aanleggen van een windpark in de nabijheid van woonhuizen een (zeer) 

gevoelig proces is. Over het algemeen is er weinig draagvlak bij direct omwonenden. Zij voelen zich bij de 

realisatie van een windpark vaak beperkt in de kwaliteit van hun leven. 

De bovengenoemde onderzoeken hebben deels een andere onderzoeksopzet gehad, waardoor 1-op-1-

vergelijking niet altijd mogelijk is. Wel is bij de analyse van de uitkomsten van het huidige draagvlakonderzoek 

gekeken in hoeverre de uitkomsten vergelijkbaar zijn met hier genoemde eerdere onderzoeken. 

 Implicaties voor de vragenlijst 
Op basis van de literatuurstudie is er voor gekozen om in de vragenlijst rekening te houden met de opsplitsing 

van draagvlak in (1) het inhoudelijk draagvlak en (2) het procesmatig draagvlak. Verder komt naar voren dat bij 

draagvlak de waarden en belangen een rol spelen. Om meer concreet inzicht te krijgen in waarom men voor of 

tegen is, is ook gevraagd naar de ervaren voor- en nadelen. Het onderzoek wordt daarmee meer dan alleen een 

inventarisatie van de aantallen voor- en tegenstanders. Concreet heeft dit geleid tot de volgende onderdelen, 

die in de vragenlijst zijn opgenomen: 

 Procesmatig draagvlak: vragen over de mate waarin men betrokken is in het proces en de (beleving over 

de) informatievoorziening.  

 Inhoudelijk draagvlak: een vraag over hoe men staat tegenover de aanleg van de windparken. 

 Waarden, belangen: of men een koop- of een huurhuis heeft, de houding ten opzichte van duurzame 

energie. 

 Ervaren voor- en nadelen van de windmolens: hierover zijn open vragen gesteld.  

 Achtergrondkenmerken: vragen over bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, huishoudensamenstelling. 

                                                                 
4 http://www.windmolenoverlast.nl/wp-content/uploads/2012/07/Draagvlak-onderzoek-windenergie-

Houten.pdf  
5 https://www.borger-odoorn.nl/fileadmin/files/borger-

odoorn/Over_de_gemeente/Plannen_en_projecten/Windenergie/Draagvlakonderzoek_rapport.pdf  

http://www.windmolenoverlast.nl/wp-content/uploads/2012/07/Draagvlak-onderzoek-windenergie-Houten.pdf
http://www.windmolenoverlast.nl/wp-content/uploads/2012/07/Draagvlak-onderzoek-windenergie-Houten.pdf
https://www.borger-odoorn.nl/fileadmin/files/borger-odoorn/Over_de_gemeente/Plannen_en_projecten/Windenergie/Draagvlakonderzoek_rapport.pdf
https://www.borger-odoorn.nl/fileadmin/files/borger-odoorn/Over_de_gemeente/Plannen_en_projecten/Windenergie/Draagvlakonderzoek_rapport.pdf
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 Responsanalyse 

 Steekproeftrekking en representativiteit 
In samenspraak met de werkgroep is er voor gekozen om op huishoudensniveau aan te schrijven, omdat 

eventuele voor- en nadelen zich grotendeels op dit niveau afspelen. Bij de indirect omwonende huishoudens 

tussen 750 meter en 2 kilometer is geen sprake geweest van een steekproef; alle huishoudens zijn 

aangeschreven. Bij de indirect omwonende huishoudens tussen 2 en 5 kilometer is sprake geweest van een 

aselecte steekproef van 1000 huishoudens per gemeente. Indien minder dan 1000 huishoudens beschikbaar 

waren in een gemeente is ieder huishouden aangeschreven.  

3.1.1 Direct omwonenden 

De direct omwonende huishoudens staan allen in de gemeente Lochem of de gemeente Zutphen. In totaal waren 

dit 43 huishoudens, zij zijn allen benaderd om mee te werken aan een interview. Hiervan hebben 33 meegewerkt 

aan een interview (30) of de vragenlijst zelfstandig online ingevuld (3). De overige huishoudens wilden niet 

meedoen of zijn niet thuis aangetroffen en hebben geen reactie gegeven op het achtergelaten briefje. 

3.1.2 Indirect omwonenden 

 Huishoudens Aangeschreven 

Lochem 
750 meter – 2 kilometer 1445 1445 

2 – 5 kilometer 2301 1000 

Zutphen 
750 meter – 2 kilometer 2652 2652 

2 – 5 kilometer 18657 1000 

Voorst 
750 meter – 2 kilometer 9 9 

2 – 5 kilometer 865 865 

Brummen 
750 meter – 2 kilometer 17 17 

2 – 5 kilometer 230 230 

Totaal 

750 meter – 2 kilometer 4123 4123 

2 – 5 kilometer 22053 3095 

Totaal 26176 7218 

Bij 26.176 beschikbare indirect omwonende huishoudens, is een steekproefgrootte van 379 huishoudens vereist 

om te komen tot betrouwbare analyses. Met 7218 aangeschreven huishoudens en een responsaantal van 1882 

volledig ingevulde vragenlijsten is aan deze voorwaarde ruim voldaan en kan gesteld worden dat het onderzoek 

voldoende betrouwbaar is. Bij een populatie van 26.176 en een respons van 1882 zijn de statistieken 

betrouwbaar met een foutmarge van 2,18%.  
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 Respons indirect omwonenden 

Responsanalyse (1/2) 

(1) aantal benaderde huishoudens 7218 

(2) bruto respons  1896 

(3) ongeldige respons 14 

Code onleesbaar gemaakt 3 

Minder dan 50% van de vragen is ingevuld, waaronder vraag 9 0 

Dubbel gebruikte codes 11 

(4) netto respons (4=2-3) 1882 

(5) bruto responspercentage (5=2/1) 26,3% 

(6) netto responspercentage (6=4/1) 26,1% 

 

Responsanalyse (2/2) 

 Huishoudens Aangeschreven Respondenten Respons 

Lochem 
750 meter – 2 kilometer 1445 1445 490 33,9% 

2 – 5 kilometer 2301 1000 315 31,5% 

Zutphen 
750 meter – 2 kilometer 2652 2652 639 24,1% 

2 – 5 kilometer 18657 1000 228 22,8% 

Voorst 
750 meter – 2 kilometer 9 9 3 33,3% 

2 – 5 kilometer 865 865 138 16,0% 

Brummen 
750 meter – 2 kilometer 17 17 6 35,3% 

2 – 5 kilometer 230 230 62 27,0% 

Totaal 
750 meter – 2 kilometer 4123 4123 1138 27,6% 

2 – 5 kilometer 22053 3095 743 24,0% 
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 Direct omwonenden 
Gemeten vanaf de plaats waar de beoogde windmolens mogelijk geplaatst worden, vormt een cirkel met een 

straal van 750 meter de begrenzing van de bewonersgroep die het meest geconfronteerd wordt met de effecten 

van een eventuele plaatsing. In totaal gaat het hierbij om 43 woningen/boerderijen. Al deze adressen zijn door 

de interviewers van Enneüs benaderd; indien tot twee keer toe niemand thuis werd aangetroffen, werd een 

briefje achtergelaten met aanwijzingen om alsnog tot een interview te kunnen komen. Op 33 adressen is door 

bewoners meegewerkt aan de enquête en hebben zij (in drie gevallen online) toelichting gegeven op hun 

antwoorden.  

 Achtergrondvariabelen 
Allereerst worden de achtergrondkenmerken van de direct omwonenden gepresenteerd, alvorens in te gaan op 

hun ervaringen en meningen. 

 

Door wie is de vragenlijst ingevuld?  

 Totaal 

 n % 

Man 10 30,3 

Vrouw 10 30,3 

Beide 13 39,4 

Totaal 33 100 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=33)

Door wie is de vragenlijst ingevuld?

Man Vrouw Beiden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=32)

Wat is uw huishoudensamenstelling?

Alleenstaand, zonder kind(eren) Alleenstaand, met kind(eren)

Getrouwd/ Samenwonend, zonder kind(eren) Getrouwd/ Samenwonend, met kind(eren)
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Heeft u een koop- of een huurwoning? 

 Totaal 

 n % 

Koopwoning 32 97,0 

Huurwoning 1 3,0 

Totaal 33 100 

 

 

Bent u lid van één van de initiatiefnemende lokale energiecoöperaties? 

 Totaal 

 n % 

Ja 3 9,1 

Nee 30 90,9 

Totaal 33 100 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=33)

Heeft u een koop- of een huurwoning?

Koopwoning Huurwoning

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=33)

Bent u lid van één van de initiatiefnemende lokale 
energiecoöperaties?

Ja Nee

Wat is uw huishoudenssamenstelling? 

 Totaal 

 n % 

Alleenstaand, zonder kind(eren) 6 18,8 

Alleenstaand, met kind(eren) 1 3,1 

Getrouwd/ samenwonend, met kind(eren) 12 37,5 

Getrouwd/ samenwonend, zonder kinderen 13 40,6 

Totaal 32 100 
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 Bekendheid en mening Initiatief IJsselwind 

 

In hoeverre bent u bekend met het initiatief van IJsselwind? 

 Totaal 

 n % 

Mee onbekend 3 9,1 

Enigszins mee bekend 13 39,4 

Geheel mee bekend 17 51,5 

Totaal 33 100 

Van de direct omwonenden geeft 51,5% aan geheel bekend te zijn met de plannen, 3 personen waren in het 

geheel nog niet bekend met de plannen. Zij hoorden pas tijdens de interviews van dit initiatief. Dit waren veelal 

mensen die nog maar net in het gebied woonden en bij aankoop van het huis niet op deze plannen waren 

gewezen. 

 

Op welke manier heeft u kennis genomen van het initiatief van IJsselwind?  

 Totaal 

 n % 

De media (krant, huis aan-huisblad) 19 61,3 

Online media (internet, social media) 3 9,1 

IJsselwind 23 69,7 

De gemeente(n) 6 18,2 

Actiegroepen 21 63,6 

Familie/ vrienden/ kennissen 5 15,2 
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Op welke manier heeft u kennis genomen van het initiatief 
IJsselwind?

De media (krant, huis aan-huisblad)
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In bovenstaande grafiek is te zien dat zowel IJsselwind als de actiegroep(en) (veelal Eefde Tegenwind) en de 

media een grote rol hebben gehad in het informeren van direct omwonenden. De rol van de gemeente werd was 

hierin vele malen kleiner.  

Sommige respondenten beklaagden zich over onduidelijke berichtgeving. Alle partijen zeggen iets anders, 

waardoor zij door de bomen het bos niet meer zien. Het viel respondenten op dat zij meer informatie kregen van 

IJsselwind en Eefde Tegenwind dan zij van de gemeente kregen. Men mist hier de rol van de gemeente als 

onafhankelijk regisseur.  

 

In hoeverre bent u, voor zover u kunt beoordelen, voor of tegen het initiatief IJsselwind? 

 Totaal 

 n % 

Sterk voor 1 3,1 

Voor 1 3,1 

Neutraal 3 9,4 

Tegen 5 15,6 

Sterk tegen 22 68,8 

Totaal 32 100 

De overgrote meerderheid van de direct omwonenden (84%) is tegen dit initiatief, 69% is sterk tegen. Deze 

laatste categorie respondenten is mordicus tegen de voorstellen, zodanig, dat men er geen goed woord voor 

over heeft. Dit gegeven bepaalt in hoge mate het beeld van de overige uitkomsten van de enquête. Een 

respondent wist niet voldoende van de plannen om een mening te geven. 

4.2.1 De voordelen 

Gevraagd naar de voordelen die men zag in de plannen, gaven meerdere direct omwonenden aan de voordelen 

zeker wel te snappen. De daarbij gegeven argumenten waren: het opwekken van schone stroom, groene stroom, 

duurzame energie, het verkrijgen van glasvezelinternet en tot slot dat de winsten terugvloeien naar de regio. 

Daarbij gaf een groot deel van de geïnterviewden ook direct aan dat deze voordelen voor hen niet opwegen 

tegen de nadelen. Anderen gaven aan in een gewetensconflict te zitten. Ze zijn erg voorstander van groene 

energie, maar vinden de schade in dit gebied groot. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=33)

In hoeverre bent u, voor zover u kunt beoordelen, voor of 
tegen het initiatief IJsselwind?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen
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4.2.2 De nadelen 

In het verlengde van het overwegend negatieve sentiment rondom het initiatief, werd er veelvuldig gereageerd 

op deze vraag. Veel bewoners gaven zowel inhoudelijke als procesmatige argumenten. 

Inhoudelijk wordt vooral het verstoren van het uitzicht en de geluidsoverlast genoemd. Men is vaak op die plek 

gaan wonen voor het uitzicht en de natuur en geeft aan dit kwijt te raken in het geval van plaatsing van de 

windmolens. Verder worden gezondheidsrisico’s, waardedaling van de woning en slagschaduw veelvuldig 

genoemd. Men is zich er vaak van bewust dat IJsselwind aangeeft slagschaduw tegen te gaan, maar heeft geen 

vertrouwen in de voorgestelde oplossing. 

Procesmatig geeft men aan zich het “afvoerputje” van de regio te voelen. Zeker de bewoners die langere tijd in 

het gebied wonen, soms meer dan 60 jaar, hebben het gevoel dat er niks meer tegen te doen is. Zij hebben bij 

de overlast van de slibfabriek, de plaatsing van de eerste windmolens en bij de aanleg van de rondweg het gevoel 

gehad dat de beleidsmakers niet naar hen luisterden. De combinatie van deze maatregelen heeft bij vele 

bewoners het gevoel gegeven dat zij niet serieus worden genomen. Daarnaast wordt er aan de Lochemse kant 

van de gemeentegrens door enkele bewoners de frustratie uitgesproken dat hun eigen gemeente voor hun 

gevoel niet voldoende inspraak heeft in het proces, omdat de geplande windmolens ingetekend staan op gebied 

van de gemeente Zutphen. 

4.2.3 Suggesties 

Aan direct omwonenden is gevraagd wat er voor hen zou moeten gebeuren om de plannen acceptabel te maken. 

Een flink aantal van de respondenten die sterk tegen de voorstellen zijn, wenst deze vraag in het geheel niet te 

beantwoorden met als voornaamste reden dat er niet met hen te onderhandelen is over de voorstellen. 

Van de respondenten die wel in enige mate tot onderhandelen bereid waren, gaven acht direct omwonenden te 

kennen dat zij volledig gecompenseerd willen worden voor de waardevermindering van hun woning. Verder 

werd de vraag door zes respondenten beantwoord met het uiten van de wens/eis om voor onbepaalde tijd gratis 

stroom te kunnen gebruiken. Zes andere bewoners gaven te kennen geen principiële tegenstanders te zijn van 

windenergie, maar sterk tegen de plaatsing in een woongebied te zijn. Daarnaast waren er nog een aantal losse 

opmerkingen. Iemand geeft te kennen, dat als dit het laatste initiatief in deze buurt is, hij/zij zich er dan bij 

neerlegt. Een andere respondent uit twijfel over de eerlijkheid van de voorlichting door deskundigen en 

gemeente (“Wie moet je nou geloven? Welke privébelangen zijn ermee gemoeid?”). Tenslotte pleit een 

respondent nadrukkelijk voor het opwekken van zonne-energie, omdat dat volgens de respondent geen 

schadelijke effecten heeft. 
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 Verbreding initiatief 

 

In hoeverre maakt het voor u verschil dat het initiatief IJsselwind meer omvat dan de plaatsing van 3 

windmolens?  

 Totaal 

 n % 

Geen verschil 24 77,4 

Een klein verschil 1 3,2 

Een groot verschil 4 12,9 

Weet niet/ geen mening 2 6,5 

Totaal 31 100 

 

IJsselwind heeft aangegeven dat het initiatief uit meer dan alleen de plaatsing van windmolens bestaat. Zo zetten 

zij ook in op kwaliteitsverbetering in de directe omgeving, zoals het verbeteren van groenvoorzieningen en de 

aanleg van glasvezel. Het maakt slechts voor een enkeling enig verschil dat het initiatief breder is dan alleen drie 

windmolens. Voor de overgrote meerderheid maakt het geen enkel verschil dat IJsselwind wil inzetten op 

groenvoorzieningen en glasvezelverbindingen. Menig respondent reageert hier boos en verontwaardigd op en 

ziet er een vorm van omkoping in. De vraag of zij hierdoor positiever tegen de plannen aankijken is dan ook door 

slechts vier respondenten beantwoord. De rest wilde hier niet op ingaan. Van deze vier keek er één iemand 

expliciet negatiever, en drie een beetje positiever door naar de plannen. 

 Duurzame energie 
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Totaal (n=31)

In hoeverre maakt het voor u verschil dat het initiatief 
IJsselwind meer omvat dan de plaatsing van 3 windmolens?

Geen verschil Een klein verschil Een groot verschil Weet niet/ Geen mening
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In hoeverre bent u voor of tegen duurzame energie in zijn 
algemeenheid?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen
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In hoeverre bent u voor of tegen duurzame energie in zijn algemeenheid? 

 Totaal 

 n % 

Sterk voor 13 39,4 

Voor 15 45,5 

Neutraal 3 9,1 

Tegen 2 6,1 

Sterk tegen 0 0,0 

Totaal 33 100 

 

Een aantal respondenten reageert enigszins ambivalent op deze vraag: “Als je de vraag met ja beantwoordt, dan 

kan de tegenvraag zijn: maar waarom dan niet in jouw achtertuin en wel bij iemand anders?” In tweede instantie 

vond men de eigen mening over duurzame energie toch doorslaggevend, evenals hun onderbouwde argumenten 

waarom ze tegen de voorgestelde plek zijn om de windmolens te plaatsen. Al met al geeft toch 85% van de 

respondenten te kennen voor of sterk voor duurzame energie te zijn. 

 

In hoeverre bent u voor of tegen het opwekken van duurzame energie met behulp van windmolens in het 

algemeen?  

 Totaal 

 n % 

Sterk voor 1 3,2 

Voor 17 54,8 

Neutraal 2 6,5 

Tegen 6 19,4 

Sterk tegen 4 12,9 

Totaal 31 100 

 

Bij deze vraag geeft bijna 60% aan voorstander van windmolens in het algemeen te zijn, terwijl het aantal 

tegenstanders oploopt tot ruim 30%. De verschillen met de uitkomsten van vraag 6 hebben vooral te maken met 

het gegeven dat een aantal respondenten nogal sceptisch is over windenergie. Men vindt dat er betere 

alternatieven op land zijn, zoals zonne-energie, men vindt windenergie veel te duur (“zonder subsidie is het 

onmogelijk om ze te plaatsen”) en het rendement zou (te) gering zijn.  
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Totaal (n=31)

In hoeverre bent u voor of tegen het opwekken van duurzame 
energie met behulp van windmolens in het algemeen?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen



Direct omwonenden 22 

 

Draagvlakonderzoek Initiatief IJsselwind  

 

De beantwoording op de vraag hoe men aankijkt tegen de plaatsing van de drie windmolens komt in grote lijnen 

overeen met de uitkomsten van vraag drie, waar gevraagd werd een mening te geven over het totale initiatief 

van IJsselwind. Uit het feit dat op beide vragen ongeveer dezelfde antwoorden zijn gegeven, blijkt opnieuw dat 

de verbreding van het initiatief niet tot meer draagvlak onder direct omwonenden leidt. 

 

In hoeverre bent u voor of tegen de plaatsing van drie windmolens in het gebied de Mars/ Twentekanaal?  

 Totaal 

 n % 

Sterk voor 1 3,1 

Voor 1 3,1 

Neutraal 3 9,4 

Tegen 4 12,5 

Sterk tegen 23 71,9 

Totaal 32 100 

 

 Hoogte windmolens 

 

In hoeverre beïnvloedt de hoogte van de windmolens of u voor of tegen het initiatief van IJsselwind bent?  

 Totaal 

 n % 

Helemaal niet 23 92,0 

Een beetje 1 4,0 

Sterk 1 4,0 

Totaal 25 100 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=32)

In hoeverre bent u voor of tegen de plaatsing van drie 
windmolens in het gebied de Mars/Twentekanaal?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen
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In hoeverre beïnvloedt de hoogte van de windmolens of u 
voor of tegen het initiatief IJsselwind bent?

Helemaal niet Een beetje Sterk



Direct omwonenden 23 

 

Draagvlakonderzoek Initiatief IJsselwind  

 

Direct omwonenden van de windmolens is gevraagd in hoeverre de hoogte van de geplande windmolens voor 

hen invloed heeft op hun mening en zo ja, welke invloed dit is. Meerdere bewoners gaven aan zo sterk tegen de 

plannen te zijn, dat over de hoogte voor hen niet relevant zijn en wensten hier niet op in te gaan, waardoor er, 

sec kijkend naar de uitkomsten, mogelijk een verwrongen beeld kan ontstaan. Onder degenen die zich sterk 

tegen de voorstellen uitspraken, waren er enkelen die deze vragen nog wel beantwoordden onder de noemer 

van: ”Als de windmolens onverhoopt dan toch geplaatst worden, dan...” 

 

Welke hoogte van de windmolens zou uw voorkeur hebben?  

 Totaal 

 n % 

Ca. 150 meter 8 40,0 

Ca. 170 meter 1 5,0 

Geen voorkeur 6 30,0 

Weet ik niet/ geen mening 5 25,0 

Totaal 20 100 

 Opbrengsten 
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Totaal (n=20)

Welke hoogte van de windmolens zou, voor zover u op dit 
moment kunt beoordelen en met inachtneming van de voor-

en nadelen, uw voorkeur hebben?
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naar de regio? 

Helemaal niet belangrijk Onbelangrijk Belangrijk Heel belangrijk
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Hoe belangrijk is het voor u dat de opbrengsten terugvloeien naar de regio? 

 Totaal 

 n % 

Helemaal niet belangrijk 8 29,6 

Onbelangrijk 2 7,4 

Belangrijk 7 25,9 

Heel belangrijk 9 33,3 

Geen mening/ weet ik niet 1 3,7 

Totaal 27 100 

Ook voor de vragen over de terugvloeiende opbrengsten geldt dat velen hier in principe niet over willen praten. 

Men is tegen de voorstellen en ervaart de compensatie als, zoals beschreven, volstrekt onvoldoende of zelfs 

omkoperij. Bij doorvragen geven zij in veel gevallen aan dat, indien de windmolens er komen, zij het wel van 

belang vinden dat de opbrengsten in de regio blijven. Daarbij wordt door velen opgemerkt dat het begrip regio 

hierbij voor interpretatie vatbaar is. Liefst zien zij de opbrengsten zo dicht mogelijk bij de windmolens 

terugvloeien, bij voorkeur naar de direct omwonenden. De vier voorgelegde opties zien zij grotendeels als 

onvoldoende, zo’n twee derde van de direct omwonenden heeft hier zelfs niet op willen reageren. Van deze 

vraag is dan ook geen uitkomsten weergegeven. 

4.6.1 Andere suggesties 

Wel hadden 12 respondenten andere suggesties; zeven respondenten waren van mening dat de opbrengsten 

gebruikt moeten worden om de waardevermindering van de woningen en de overlast te compenseren. 

Daarnaast bepleitten enkele bewoners dat de omwonenden binnen een straal van 750 meter gratis stroom 

moeten krijgen. Andere respondenten wilden in het geheel geen deal hierover sluiten, omdat zij het vinden 

overkomen als omkoping. Tenslotte gaf één respondent te kennen dat de terugvloeiende opbrengsten besteed 

kunnen worden aan het onderhoud van planten en bomen. 

 Overige opmerkingen 
Een ruime meerderheid van de respondenten maakt van de gelegenheid gebruik om de argumenten te herhalen 

die bij de beantwoording van eerdere vragen gegeven zijn. Het overheersende geluid is een dringend pleidooi 

om de voorgestelde plannen te verwijzen naar de prullenmand (“Stop met dit bizarre plan; plaats ze op zee, maar 

niet hier; er zijn veel betere opties; Gorsselse Heide is ruimte zat, heeft niemand last van, of gebruik de stroming 

van de IJssel”). 

Over de geluidsoverlast en de gezondheidsrisico’s waren de opmerkingen verdeeld; sommigen presenteerden 

deze klachten als feiten, terwijl anderen het niet goed wisten, maar zich er wel zorgen over maakten en pleitten 

voor objectief onderzoek in dezen. 
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Drie respondenten, die reeds tientallen jaren binnen deze cirkel wonen, maakten zich zorgen over het gegeven 

dat er zich de laatste jaren volgens hen opvallend veel gevallen van kanker hebben voorgedaan. Sommigen 

hebben deze ziekte overleefd; anderen helaas niet. Zij vermoeden een verband met de slibverwerkingsfabriek. 

Men pleit voor nader onderzoek hieromtrent. 

Meerdere respondenten beklagen zich erover, dat juist dit gebied bij herhaling wordt getroffen door nieuwe 

plannen en maatregelen. Eerst de aanleg van de rondweg in wat eerst een redelijk stiltegebied was. Daarna het 

treinverkeer dat fors is toegenomen (inclusief de nachttreinen) en er is stankoverlast van de slibfabriek. 

Menig respondent ervaart het als onrechtvaardig dat ook bewoners die kilometers van de beoogde plek af 

wonen, meedoen aan dit draagvlakonderzoek; zij ondervinden niet of nauwelijks de gevolgen van de plaatsing 

van de windmolens, maar beslissen wel over de woonsituatie en de toekomst van direct omwonenden.  
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 Indirect omwonenden 

 Achtergrondvariabelen 
Om een goed beeld te krijgen van de respondenten is hen gevraagd naar geslacht, leeftijd, 

huishoudenssamenstelling en of zij een huur- of koopwoning hebben. Daarnaast is gevraagd of zij lid zijn van een 

van de energiecoöperaties. De uitkomsten van deze vragen geven enerzijds een beeld van de respondenten, 

maar worden ook gebruikt voor aanvullende analyses bij vragen over het initiatief. In het vervolg van dit 

hoofdstuk zal bij verschillende vragen worden bekeken in hoeverre bijvoorbeeld mensen die een koop- of een 

huurwoning een verschillende mening of argumentatie over de plannen hebben. 

Voor de gemeente Lochem beslaat het onderzoeksgebied het dorp Eefde, voor de gemeente Zutphen de stad 

Zutphen, in de gemeente Voorst gaat dit om het dorp Voorst en in de gemeente Brummen om het dorp 

Brummen. Waar in dit rapport over een gemeente wordt gesproken, betreft het dus de inwoners van één van 

deze vier kernen. Bij iedere vraag is bekeken of er verschillen zijn tussen de vier gemeenten. Waar dit zo is, is dat 

benoemd. Indien dit niet benoemd is, kan ervanuit gegaan worden dat er geen significante verschillen zijn. In de 

grafieken zijn respondenten die weet niet / geen mening aangaven weggelaten. Met “tot 2km” wordt de 

doelgroep van 750 meter tot 2 kilometer bedoeld. 

 

Door wie is de vragenlijst ingevuld?  

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n % n % 

Man 543 48,2% 391 53,3 934 50,2 

Vrouw 324 28,7 199 27,1 523 28,1 

Beide 260 23 143 19,5 403 21,7 

Totaal 1127 100 733 100 1860 100 
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tot 2 km (n=1127)

2 - 5 km (n=733)
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Man Vrouw Beiden



Indirect omwonenden 27 

 

Draagvlakonderzoek Initiatief IJsselwind  

 

De vragenlijsten zijn verstuurd op huishoudensniveau, waarbij men kon aangeven of de vragenlijst door een man, 

door een vrouw of door meerdere mensen was ingevuld. Te zien is dat ongeveer de helft van de vragenlijsten 

door alleen een man is ingevuld, circa 30% door alleen een vrouw en ongeveer 20% door meerdere mensen 

samen. 

In de straal tot 2 kilometer is de vragenlijst relatief iets vaker samen ingevuld en minder vaak door alleen een 

man. In de gemeente Voorst hebben relatief veel mannen de vragenlijst ingevuld (60,9%). In de gemeente 

Lochem is de vragenlijst relatief vaak samen ingevuld (25,1%).  

De gemiddelde leeftijd van de invullers is 58,9 met een standaardafwijking van 14,9. In de straal tot 2 kilometer 

lag de gemiddelde leeftijd van de invullers gemiddeld iets lager (58,3) dan in de straal van 2 tot 5 kilometer (59,6). 

 

Wat is uw huishoudenssamenstelling? 

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n  % n % 

Alleenstaand, zonder kind(eren) 266 24,4 169 23,8 435 24,2 

Alleenstaand, met kind(eren) 62 5,7 30 4,2 92 5,1 

Getrouwd/ samenwonend, met 

kind(eren) 

478 43,9 328 46,3 806 44,8 

Getrouwd/ samenwonend, 

zonder kinderen 

282 26 182 25,7 464 25,9 

Totaal 1088 100 709 100 1797 100 

 

Wat betreft de huishoudenssamenstelling zien we dat getrouwd / samenwonend zonder kinderen het vaakst 

voorkomt onder respondenten, rond de 45%. In de straal tot 2 kilometer ligt het percentage alleenstaanden met 

kinderen iets hoger dan bij de straal van 2 tot 5 kilometer (5,7% vs. 4,2%). De groep ‘alleenstaand met kinderen’ 

komt onder respondenten vooral vaker voor in de gemeente Zutphen (7,0%). 
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Totaal (n=1797)

Wat is uw huishoudensamenstelling?
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Getrouwd/ Samenwonend, zonder kind(eren) Getrouwd/ Samenwonend, met kind(eren)
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Heeft u een koop- of een huurwoning? 

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n % n % 

Koopwoning 891 80,2 563 77,8 1454 79,2 

Huurwoning 220 19,8 161 22,2 381 20,8 

Totaal 1111 100 724 100 1835 100 

 

In totaal heeft 79,2% van de respondenten een koopwoning. In de straal van 2 tot 5 kilometer ligt dit percentage 

iets lager namelijk op 77,8%. Bij de vergelijking tussen de gemeenten zien we dat in de gemeente Brummen 

onder respondenten relatief veel koopwoningen voorkomen (89,6%). De andere drie gemeenten verschillen niet 

significant van het algemeen gemiddelde. 

 

Bent u lid van één van de initiatiefnemende lokale energiecoöperaties? 

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n % n % 

Ja 81 7,3 41 5,7 122 6,7 

Nee 1025 92,7 681 94,3 1706 93,3 

Totaal 1106 100 722 100 1828 100 
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In de totale respons zien we dat 6,7% lid is van één van de initiatiefnemende coöperaties. In de straal tot 2 

kilometer is een groter percentage lid dan in de straal van 2 tot 5 kilometer (7,3% vs. 5,7%). Tussen de gemeenten 

zien we dat vooral in Lochem significant meer respondenten lid zijn (9,1%), terwijl in de andere drie gemeenten 

de gemiddelden variëren van 4,7% (Zutphen) tot 6,1% (Brummen). In Voorst is 5,2% van de respondenten lid. 

 Bekendheid en mening Initiatief IJsselwind 

 

In hoeverre bent u bekend met het initiatief van IJsselwind? 

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n  % n % 

Mee onbekend 258 22,9 230 31,4 489 26,3 

Enigszins mee bekend 596 52,7 388 53,0 984 52,8 

Geheel mee bekend 275 24,3 114 15,6 389 20,9 

Totaal 1129 100 732 100 1861 100 

 

In de vragenlijst geeft 52,8% van de respondenten aan enigszins bekend te zijn met het initiatief IJsselwind, 20,9% 

geeft aan hier volledig bekend mee te zijn. Naarmate men dichterbij de geplande locaties woont zegt men beter 

bekend te zijn met de plannen. In de straal tot 2 kilometer geeft 24,3% van de respondenten aan geheel bekend 

te zijn met de plannen, in de straal van 2 tot 5 kilometer is dit 15,6%. In de gemeenten Lochem en Brummen 

voelt men zich significant beter geïnformeerd dan in de gemeenten Zutphen en Voorst.  

Voor alle gemeenten en beide stralen geldt dat men vooral via de media kennis heeft genomen van de plannen. 

In de straal tot 2 kilometer hebben inwoners meer informatie gekregen van IJsselwind en actiegroepen dan 

mensen die verder weg wonen. 
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In hoeverre bent u bekend met het initiatief IJsselwind?
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Op welke manier heeft u kennis genomen van het initiatief van IJsselwind? (N=1882) 

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n  % n % 

De media  675 59,3 395 53,2 1070 56,9 

Online media 122 10,7 57 7,7 179 9,5 

IJsselwind 245 21,5 66 8,9 311 16,5 

De gemeente(n) 181 15,9 79 10,7 260 13,8 

Actiegroepen 184 16,2 29 3,9 213 11,3 

Familie/ vrienden/ kennissen 134 11,7 47 6,3 181 9,6 

 

  

Draagvlak IJsselwind per straal 

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n  % n % 

Sterk voor 223 20,1 125 17,2 348 19 

Voor 363 32,9 298 41 661 36,1 

Neutraal 167 15,1 137 18,8 304 16,6 

Tegen 103 9,3 64 8,8 167 9,1 

Sterk tegen 251 22,7 103 14,1 354 19,3 

Totaal 1107 100 727 100 1834 100 
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In totaal is 55,1% van de respondenten voor of sterk voor het initiatief IJsselwind, 16,6% is neutraal en 28,4% is 

tegen of sterk tegen. Uit de analyse per straal blijkt er meer weerstand tegen de plannen naarmate men dichterbij 

de geplande locaties woont.  

 

Draagvlak initiatief IJsselwind per gemeente 

 Lochem Zutphen Voorst Brummen Totaal 

 n % n  % n  % n  % n % 

Sterk voor 89 11,3 226 26,8 19 13,8 14 20,9 348 19,0 

Voor 218 27,8 352 41,7 65 47,1 26 38,8 661 36,0 

Neutraal 120 15,3 143 16,9 24 17,4 17 25,4 304 16,6 

Tegen 104 13,2 47 5,6 12 8,7 4 6,0 167 9,1 

Sterk tegen 524 32,4 76 9,0 18 13,0 6 9,0 354 19,3 

Totaal 785 100 844 100 138 100 67 100 1834 100 

Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten te zien. In de gemeente Lochem is significant meer weerstand 

tegen het initiatief IJsselwind, 45,6% van de respondenten in de gemeente Lochem is tegen of sterk tegen de 

plannen. In de gemeenten Zutphen, Voorst en Brummen zien we juist een meerderheid die voorstander is van 

de plannen. In Zutphen is 68,5% van de respondenten voorstander. In deze gemeente is het draagvlak voor het 

initiatief IJsselwind het grootst. 

5.2.1 De ervaren voordelen 

De open vraag over wat men als belangrijkste voordelen ziet is door ruim twee derde van de respondenten 

beantwoord. Dat zou kunnen betekenen dat degenen die deze vraag niet hebben beantwoord geen voordeel 

kunnen noemen. 

In ongeveer een kwart van de wel gegeven antwoorden worden als belangrijkste voordelen genoemd dat er 

aandacht is voor schone en duurzame energie en dat op deze wijze een bijdrage wordt geleverd aan de 

verduurzaming van energiebronnen. Ook geven verschillende respondenten als voordeel aan dat er sprake is van 
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lokale en regionale betrokkenheid bij het opwekken van groene stroom, dat het mogelijk wordt om lokaal 

opgewekte duurzame energie te gebruiken (zelfvoorziening) en dat zo een stap wordt gezet in de richting van 

een energieneutraal Zutphen en/of Nederland. 

In ruwweg de helft van de antwoorden wordt als voordeel aangemerkt dat de windmolens zijn gepland in een 

gebied waar al drie (kleine) windmolens staan waardoor er sprake is van bundeling en concentratie waardoor er 

geen extra horizonvervuiling plaatsvindt. Ook wordt als voordeel genoemd dat de windmolens buiten het 

woongebied of in een gebied met weinig woningen komen waardoor er weinig verstoring van het woongenot zal 

plaatsvinden. Ook is dit het geval omdat de windmolens in de buurt komen van een gebied met industrie en uit 

het zicht van de stad komen te staan. 

5.2.2 De ervaren nadelen 

Deze vraag is door bijna alle respondenten beantwoord. Het geeft aan dat veel respondenten nadelen zien of 

denken te gaan ervaren wanneer de plaatsing van de drie windmolens doorgaat. Uit een analyse van de 

antwoorden blijkt dat de horizonvervuiling het vaakst als nadeel wordt genoemd, verder worden geluidsoverlast, 

de knipperlichten en de slagschaduw veel genoemd. 

Daarnaast wordt vaak als nadeel naar voren gebracht de aantasting en de ontsiering van het landschap (genoemd 

worden verloedering, vervuiling, verrommeling en verpesting van de omgeving) en het verknoeien van de 

ruimtelijke kwaliteit van het fraaie IJssellandschap. De windmolens worden als lelijke en hinderlijke 

voorzieningen gezien. 

Ook de inefficiënte niet rendabele wijze van energieproductie wordt regelmatig als nadeel aangemerkt. 

Respondenten geven aan dat al meerdere malen is aangetoond dat windmolens een laag rendement hebben bij 

de productie van duurzame energie. Energie opwekken met windmolens is een te duur systeem en niet rendabel 

volgens verschillende respondenten. Enkel wanneer er subsidie wordt verleend zijn de molens rendabel te 

maken. Verder is er nog geen goede manier van bewaren en opslaan van op enig moment te veel geproduceerde 

windenergie voorhanden. Daarnaast worden de productie, de sloop en de afvoer van afval aangehaald als 

aspecten die moeten worden meegewogen. Deze kosten meer dan ze opleveren, aldus enkele respondenten. 

Hoewel in de directe omgeving van de geplande windmolens weinig mensen wonen geven de geënquêteerden 

dikwijls aan dat rekening gehouden moet worden met een waardedaling van de woningen. Ook biedt de komst 

van windmolens geen fraai uitzicht voor de omwonenden die daarnaast ook nog allerlei vormen van overlast 

moeten ervaren. 

Verder worden als nadelen genoemd dat het gebied niet meer aantrekkelijk is voor de recreatie van fietsers en 

wandelaars en dat het ook niet goed is voor de vogelstand. 

Er zijn ook respondenten die aangeven dat er geen nadelen zijn of dat zij geen nadelen weten te noemen, maar 

dat ook aandacht moet worden besteed aan alternatieve vormen van het opwekken van groene energie zoals 
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het plaatsen van zonnepanelen of het benutten van aardwarmte. Verder leveren windmolens aan of op zee meer 

energie op. 

Tenslotte is ook enkele malen opgemerkt dat het te veel en te vaak gaat over de voor- en nadelen van het 

plaatsen van windmolens, terwijl veel meer aandacht en discussie nodig is voor de wijze waarop de transitie naar 

schone energie wordt ingevuld nu duidelijk is dat de samenleving minder afhankelijk moet worden van energie 

uit fossiele brandstoffen. 

5.2.3 Suggesties voor IJsselwind 

Naast het benoemen van de voor- en nadelen is respondenten gevraagd wat het voorstel, indien nodig, meer 

acceptabel zou maken. Van deze mogelijkheid is door zo’n driekwart van de respondenten gebruik gemaakt.  

Veel respondenten stellen zonnepanelen voor als alternatief voor het opwekken van duurzame energie. Zonne-

energie wordt gezien als een goed alternatief voor windenergie. Deze vorm van energieopwekking mag van 

sommigen best wat stringenter worden aangepakt door bijvoorbeeld bij nieuwbouw verplicht te stellen dat op 

ieder dak (huis/bedrijf/garage) zonnepanelen worden geplaatst.  

Verschillende respondenten geven aan dat het beter is om de windmolens in de Noordzee te plaatsen waar meer 

wind is en waar dus een beter rendement is te behalen. Nog beter zou het volgens sommigen zijn om met 

plaatsing te wachten totdat windenergie rendabel en zonder subsidie kan worden opgewekt. 

Wanneer de windmolens er toch komen dan is het van belang om ze zoveel mogelijk bij elkaar en geconcentreerd 

in het gebied De Mars te plaatsen of dichter bij de IJssel en verder weg van Eefde. Wel moeten ze minder hoog 

worden en een goede schutkleur krijgen zodat ze beter in de omgeving passen. 

Het voorstel om windmolens te plaatsen wordt ook meer acceptabel wanneer er financiële compensatie wordt 

geboden voor de waardedaling van de woningen en/of wanneer er een financieel voordeel in de vorm van lagere 

energieprijzen voor de omwonenden aanwezig is. 

Tenslotte heeft een groep respondenten aangegeven dat ze geen voorstellen voor meer acceptatie willen 

noemen omdat ze zonder meer tegen de komst van windmolens zijn. Daarnaast is er een groep geënquêteerden 

die de voorstellen zo voldoende acceptabel vindt en daarom geen voorstellen voor meer acceptatie kunnen 

aangeven. 
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5.2.4 Verband bekendheid en mening 

 

In hoeverre bent u voor of tegen het initiatief van IJsselwind? 
 Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen Totaal 

Bekendheid initiatief n % n % n % n % n % n % 

Mee onbekend 92 26,5 187 28,6 106 35,0 34 20,5 47 13,4 466 25,6 

Enigszins mee bekend 156 45,0 399 60,8 170 56,1 99 59,6 147 41,9 971 53,3 

Geheel mee bekend 99 28,5 70 10,7 27 8,9 33 19,9 157 21,2 386 21,2 

Totaal 347 100 656 100 303 100 166 100 351 100 1823 100 

 

Uit de cijfers blijkt dat respondenten die beter bekend zijn met het initiatief, negatiever zijn over de plannen. Bij 

de groepen onbekend en enigszins bekend met de plannen is 22,7% tegen of sterk tegen en is 19,3% neutraal. 

Bij de groep die geheel bekend is met de plannen is 41,1% van de respondenten sterk tegen de plannen, 8,5% 

tegen en 6,9% neutraal. Uit de cijfers kan niet worden opgemaakt of respondenten negatiever worden naarmate 

zij meer informatie krijgen, of dat zij meer informatie zoeken naarmate zij negatiever zijn. 

Ook blijkt dat onder leden van (één van de) vier energiecoöperaties een groter draagvlak bestaat voor de 

plannen. Onder leden van de coöperaties (6,7% van de respondenten) is 68,6% voorstander van het initiatief, 

onder niet leden is dit 54,1%.  
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 Verbreding initiatief 

 

In hoeverre maakt het voor u verschil dat het initiatief IJsselwind meer omvat dan de plaatsing van 3 

windmolens?  

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n % n % 

Geen verschil 519 46,2 354 48,3 873 47 

Een klein verschil 237 21,1 158 21,6 395 21,3 

Een groot verschil 210 18,8 109 14,9 319 17,2 

Weet niet/ geen mening 156 13,9 112 15,3 268 14,4 

Totaal 1122 100 733 100 1855 100 

 

IJsselwind heeft aangegeven dat het initiatief bestaat uit meer dan alleen de plaatsing van windmolens. Ook 

zetten zij in op kwaliteitsverbetering in de directe omgeving, zoals het verbeteren van groenvoorzieningen en de 

aanleg van glasvezel. Voor ruim de helft van de respondenten (55%) maakt het geen verschil dat het initiatief 

IJsselwind meer omvat dan alleen drie windmolens. Voor 21,3% maakt het een klein verschil, 17,2% geeft aan 

dat dit voor hen een groot verschil maakt. De laatste 14,4% geeft aan geen mening te hebben of het niet te 

weten.  
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Indien het voor u verschil maakt, kijkt u daardoor positiever of negatiever tegen het plaatsen van de 3 

windmolens aan?  

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n  % n % 

Veel positiever 109 23,5 59 21,1 168 22,6 

Een beetje positiever 222 48,1 139 49,8 361 48,7 

Een beetje negatiever 46 9,9 46 16,5 92 12,4 

Veel negatiever 86 18,5 35 12,5 121 16,3 

Totaal 463 100 279 100 742 100 

 

Over het algemeen zorgt het feit dat het initiatief IJsselwind meer omvat dan alleen drie windmolens voor een 

positievere blik op het plan.  

 Duurzame energie 
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In hoeverre bent u voor of tegen duurzame energie in zijn algemeenheid? 

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n  % n % 

Sterk voor 619 54,8 402 54,4 1021 54,6 

Voor 419 37 269 36,4 688 36,8 

Neutraal 73 6,4 56 7,6 129 6,9 

Tegen 12 1,1 4 0,5 16 0,9 

Sterk tegen 2 0,2 4 0,5 6 0,3 

Totaal 1131 100 739 100 1870 100 

 

 

In hoeverre bent u voor of tegen het opwekken van duurzame energie met behulp van windmolens in het 

algemeen?  

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n % n % 

Sterk voor 246 21,9 145 19,6 391 21 

Voor 494 43,8 334 45,3 828 44,4 

Neutraal 178 15,8 138 18,7 316 16,9 

Tegen 103 9,1 45 6,1 148 7,9 

Sterk tegen 99 8,8 68 9,2 167 9,0 

Totaal 1126 100 738 100 1864 100 

 

Over het algemeen is ruim 90% van de respondenten voor of sterk voor duurzame energie in zijn algemeenheid. 

Het draagvlak voor windenergie ligt lager, ongeveer twee op de drie respondenten (65,9%) is voorstander van 

windmolens in het algemeen.  

Om dit draagvlak in perspectief te kunnen plaatsen kan dit percentage vergeleken worden met landelijk 

onderzoek naar het draagvlak voor windenergie in zijn algemeenheid en het draagvlak voor windmolens in de 

buurt. Het draagvlak voor windenergie onder indirect omwonenden is in dit onderzoek met 65,9% iets lager dan 

het landelijk draagvlak, dat in 2014 door I&O Research is vastgesteld op 83,5%. Daarbij willen wij opmerken dat 

men zich heeft kunnen laten beïnvloeden door het feit dat in dit geval windmolens in de buurt gepland staan. 
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Voor het plaatsen van windmolens in de buurt bleek uit hetzelfde onderzoek van I&O Research in 2014 landelijk 

een steun van 61%, vergelijkbaar met het hier geconstateerde draagvlak. 

 

In hoeverre bent u voor of tegen de plaatsing van drie windmolens in het gebied de Mars/ Twentekanaal?  

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n % n % 

Sterk voor 202 17,9 117 15,9 319 17,1 

Voor 373 33,1 292 39,6 665 35,7 

Neutraal 141 12,5 131 17,8 272 14,6 

Tegen 104 9,2 44 6,0 148 7,9 

Sterk tegen 295 26,1 142 19,2 437 23,4 

Weet niet/ geen mening 14 1,2 12 1,6 26 1,4 

Totaal 1129 100 738 100 1867 100 

Het plaatsen van drie windmolens in het gebied de Mars / Twentekanaal kan rekenen op de steun van 52,8% van 

de respondenten. Dit percentage is zeer vergelijkbaar met de steun voor het initiatief als geheel. Hieruit blijkt 

niet dat de verbreding van het initiatief tot meer draagvlak heeft geleid, zoals ook door een meerderheid van de 

respondenten werd aangegeven bij de vraag “in hoeverre maakt het voor u verschil dat het initiatief IJsselwind 

bestaat uit meer dan de plaatsing van 3 windmolens?”. 
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 Hoogte windmolens 

  

In hoeverre beïnvloedt de hoogte van de windmolens of u voor of tegen het initiatief van IJsselwind bent?  

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n % n % 

Helemaal niet 675 61,7 432 61,2 1107 61,5 

Een beetje 247 22,7 172 24,4 419 23,3 

Sterk 171 15,6 102 14,4 273 15,2 

Totaal 1093 100 706 100 1799 100 

Voor ruim 60% van de respondenten maakt de hoogte van de windmolens geen verschil voor hun mening over 

de plannen. Vooral de tegenstanders van het initiatief geven aan dat de hoogte voor hen van invloed is. Onder 

de respondenten die sterk voor zijn geeft 1,2% aan dat de hoogte nog van invloed is.  
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en nadelen, uw voorkeur hebben?
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Indirect omwonenden 40 

 

Draagvlakonderzoek Initiatief IJsselwind  

 

Welke hoogte van de windmolens zou uw voorkeur hebben?  

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n  % n % 

Ca. 150 meter 255 24,5 177 26,1 432 25,1 

Ca. 170 meter 331 31,8 199 29,3 530 30,8 

Geen voorkeur 242 23,2 172 25,3 414 24,1 

Weet ik niet/ geen mening 213 20,5 131 19,3 344 20 

Totaal 1041 100 679 100 1720 100 

 

Onder de respondenten die tegen of sterk tegen het initiatief IJsselwind zijn maakt voor zo’n 30% de hoogte een 

verschil. Van de tegenstanders van het initiatief die aangeven de hoogte belangrijk te vinden, geeft een ruime 

meerderheid aan de voorkeur te geven aan de variant van 150 meter. Over de gehele groep respondenten is er 

een lichte voorkeur voor de hogere variant te zien. 

 Opbrengsten 

  

Hoe belangrijk is het voor u dat de opbrengsten terugvloeien naar de regio? 

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n % n  % n % 

Helemaal niet belangrijk 131 12 96 13,6 227 12,6 

Onbelangrijk 152 13,9 56 7,9 208 11,6 

Belangrijk 380 34,9 254 35,9 634 35,3 

Heel belangrijk 344 31,5 248 35,1 592 32,9 

Geen mening/ weet ik niet 85 7,8 53 7,5 138 7,7 

Totaal 1092 100 707 100 1799 100 
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Welke manieren (van terugvloeiende opbrengsten) hebben uw voorkeur?  

(1: laagste voorkeur - 4: hoogste voorkeur) 

 Tot 2 km 2 – 5 km Totaal 

 n n n 

Bewoners mee laten investeren in windmolens 1,84 1,90 1,86 

Een gebiedsfonds opzetten waarover bewoners zeggenschap hebben 2,26 2,31 2,28 

Nieuwe duurzame energieprojecten 2,85 2,85 2,85 

Het realiseren van kwaliteitsverbetering in de directe omgeving 2,74 2,68 2,71 

 

De meeste respondenten geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de opbrengsten terugvloeien naar de regio. 

De voorkeur gaat daarbij uit naar het ontwikkelen van duurzame energieprojecten en het realiseren van 

kwaliteitsverbetering in de directe omgeving. Een gebiedsfonds en het laten mee investeren in de molens hebben 

in mindere mate de voorkeur.  

5.6.1 Andere suggesties 

Respondenten is gevraagd of zij nog andere suggesties hadden voor de terugvloeiende opbrengsten, dit heeft 

uiteenlopende ideeën opgeleverd. De helft van de respondenten heeft hierop gereageerd, de andere helft heeft 

geen voorstellen voor besteding van de terugvloeiende opbrengsten gedaan.  

Bij de respondenten die wel op deze vraag hebben gereageerd valt het op dat er nogal wat antwoorden zijn van 

respondenten die aangeven dat er helemaal geen opbrengsten te verwachten zijn of die daaraan sterk twijfelen. 

Bestedingsvoorstellen zijn daarom voor hen niet aan de orde. Die opbrengsten moeten eerst nog worden waar 

gemaakt. En wanneer er al een financieel voordeel is, dan is het een ‘doekje voor het bloeden’ of is het een vorm 
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van financiële compensatie waarmee bijvoorbeeld instellingen als een Dorpsraad worden omgekocht of 

afgekocht. Er komen geen gelden, er zijn alleen maar verliezen en verliezers. 

Er zijn echter veel, soms heel concrete voorstellen voor de bestedingsmogelijkheden van de opbrengsten 

aangereikt. Met name de bewoners in de directe omgeving van de geplande windmolens mogen volgens indirect 

omwonenden het meest profiteren van de opbrengsten. Zij moeten royaal schadeloos worden gesteld 

bijvoorbeeld via een korting op de energierekening. Zo komen niet alleen de lasten maar ook de lusten geheel 

toe aan de direct omwonenden. Maatwerk is daarbij nodig om zowel de waardedaling van de woning als de last 

van lawaai en slagschaduw te kunnen vergoeden. 

Daarnaast mogen de opbrengsten ook ten goede komen van huishoudens die het financieel krap hebben. Of als 

extra beloning voor mensen die heel weinig energie gebruiken. Ook zijn er voorstellen om de energieprijs in zijn 

algemeenheid te verlagen of in ieder geval voor de huishoudens in een straal van 5 km rond het gebied waar de 

windmolens zijn geprojecteerd. 

Verder worden er voorstellen gedaan om de opbrengsten te gebruiken voor milieu verschonende projecten, voor 

andere duurzame energieprojecten (bijvoorbeeld om biobrandstof te maken) of voor energiebesparende 

maatregelen in scholen en andere publieke gebouwen. Ook wordt vaak voorgesteld om de opbrengsten te 

benutten voor het opwekken van zonne-energie, bijvoorbeeld het stimuleren van de plaatsing van zonnepanelen 

op bedrijfspanden of het aanleggen van een park van minstens 5 hectare met zonnepanelen.  

Tenslotte is een aantal keren het idee naar voren gebracht om de eerder afgebouwde subsidies van de gemeente 

aan diverse verenigingen te compenseren terwijl ook investeringen in natuur- en cultuurprojecten niet mogen 

worden vergeten.  

 Overige opmerkingen 
Tot slot is de ruimte gegeven voor overige opmerkingen en suggesties naar aanleiding van de plannen. Hiervan 

is door ongeveer twee derde van de geënquêteerden gebruik gemaakt wat tot een bonte verzameling reacties 

heeft geleid. Een derde van de geënquêteerden heeft dus geen verdere opmerkingen gemaakt en heeft ook geen 

aanvullende suggesties.  

Er zijn veel reacties met een inhoud die een negatieve houding ten opzichte van de komst van de windmolens 

etaleren. Daarnaast zijn er ook veel antwoorden die getuigen van een positieve benadering. Het aantal reacties 

dat de voorgenomen plaatsing van windmolens afwijst is globaal genomen in evenwicht met het aantal dat de 

komst van windmolens toejuicht.  

Verder zijn er tal van opmerkingen en suggesties met een meer algemeen of neutraal karakter, die vaak nuttige 

tips bevatten voor de initiatiefnemers. Zo zijn er respondenten die pleiten voor een goede samenwerking met 

de direct omwonenden. De initiatiefnemers worden aangespoord om in overleg te blijven, niet alleen met deze 
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bewoners maar ook met de lokale actiegroepen om te proberen hen tevreden te stellen door echt wat te doen 

met hun opmerkingen en suggesties. 

De reacties met een negatieve inhoud of toonzetting zijn divers. Deze komen er doorgaans op neer dat de 

respondenten groene energie prima vinden, maar dat ze absoluut tegen windmolens zijn. Zij roepen de 

initiatiefnemers dan ook op om met de plannen te stoppen en in te zetten op zonne-energie via de plaatsing van 

zonnepanelen. Ook roepen ze op om andere vormen van duurzame energie te ontwikkelen en te benutten zoals 

bijvoorbeeld waterkrachtcentrales (N.B. Z de stroming van de IJssel wordt als mogelijkheid genoemd!).  

Anderen roepen op om direct te stoppen met dit “onrendabele en onzalige” plan omdat de windmolens niet op 

deze locatie passen. Ze verpesten het gebied dat mooi is qua natuur en landschap. Voorgesteld wordt om de 

windmolens op de zee (Doggersbank) te plaatsen. Men overweegt zelfs om te verhuizen naar een windmolenvrije 

omgeving wanneer de plannen echt tot uitvoering mochten komen. 

Weer anderen vinden het een slecht plan dat de burger wordt opgedrongen waarbij serieuze alternatieven niet 

in beeld komen en de nadelige effecten worden verdoezeld.  

De reacties van respondenten die de komst van de windmolens wel zien zitten zijn vaak kort en krachtig zoals: 

“goed initiatief, ga zo spoedig mogelijk aan de slag, prima zo, goed plan en succes met de uitvoering”. Het plan 

wordt ondersteund omdat het in het belang is van de volgende generaties om in een wereld met duurzame 

energie te blijven leven. 

Er zijn ook reacties die de plannen niet direct afwijzen maar deze toch met enige scepsis benaderen. Zij twijfelen 

bijvoorbeeld aan het rendement van deze vorm van energieopwekking omdat er geen duidelijk kostenplaatje 

(kosten van de totale investeringen en de jaarlijkse onderhoudskosten) is. Zij geloven dan ook niet echt dat deze 

plannen geld gaan opleveren voor de bevolking. Het moet eerst nog maar eens worden waargemaakt (“eerst 

zien en dan geloven”) en een oordeel kan pas worden gegeven wanneer er definitieve plannen zijn. En als het 

dan toch moet, concentreer de windmolens dan in het industriegebied ‘De Mars’, waar niet zoveel is te 

verpesten, zo wordt gesteld. 

Ter afronding van deze samenvatting van de antwoorden op deze vraag kan ook een respondent worden 

aangehaald die hoopt dat de uitslag van deze enquête op een eerlijke manier wordt verwerkt en dat de juiste 

belangen (dus niet politieke of economische) zullen worden meegenomen in de besluitvorming.  
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 Uitkomsten per gemeente 

 Gemeente Lochem 

6.1.1 Achtergrondvariabelen 
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Man Vrouw Beiden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

750 m - 2 km (n=474)

2 - 5 km (n=307)
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Heeft u een koop- of een huurwoning?

Koopwoning Huurwoning
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Bent u lid van één van de initiatiefnemende lokale 
energiecoöperaties?

Ja Nee
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6.1.2 Bekendheid en mening Initiatief IJsselwind  
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6.1.3 Verbreding initiatief 
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6.1.4 Duurzame energie 
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6.1.5 Plaatsing windmolens 
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6.1.6 Opbrengsten 
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 Gemeente Zutphen 

6.2.1 Achtergrond 
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6.2.2 Bekendheid en mening initiatief IJsselwind  
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2 - 5 (n=223)

Totaal (n=844)

In hoeverre bent u, voor zover u kunt beoordelen, voor of 
tegen het initiatief IJsselwind?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen
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6.2.3 Verbreding initiatief  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

750 m - 2 km (n=633)

2 - 5 km (n=228)

Totaal (n=861)

In hoeverre maakt het voor u verschil dat het initiatief 
IJsselwind meer omvat dan de plaatsing van 3 windmolens?

Geen verschil Een klein verschil Een groot verschil Weet niet/ Geen mening

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

750 m - 2 km (n=285)

2 - 5 km (n=90)

Totaal (n=375)

Indien het voor u een verschil maakt, kijkt u daardoor 
positiever of negatiever tegen het plaatsen van de 3 

windmolens aan?

Veel positiever Een beetje positiever Een beetje negatiever Veel negatiever
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6.2.4 Duurzame energie  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

750 m - 2 km (n=634)

2 - 5 (n=227)

Totaal (n=861)

In hoeverre bent u voor of tegen duurzame energie in zijn 
algemeenheid?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

750 m - 2 km (n=632)

2 - 5 km (n=227)

Totaal (n=859)

In hoeverre bent u voor of tegen het opwekken van duurzame 
energie met behulp van windmolens in het algemeen?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen
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6.2.5 Plaatsing windmolens 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

750 m - 2 km (n= 625)

2 - 5 km (n=227)

Totaal (n=848)

In hoeverre bent u voor of tegen de plaatsing van drie 
windmolens in het gebied de Mars/Twentekanaal?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

750 m - 2 km
(n=620)

2 - 5 km
(n=215)

Totaal (n=835)

In hoeverre beïnvloedt de hoogte van de windmolens of u 
voor of tegen het initiatief IJsselwind bent?

Helemaal niet Een beetje Sterk
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6.2.6 Opbrengsten 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

750 m - 2 km (n=502)

2 - 5 km (n=177)

Totaal (n=679)

Welke hoogte van de windmolens zou, voor zover u op dit 
moment kunt beoordelen en met inachtneming van de voor-

en nadelen, uw voorkeur hebben?

ca. 150m ca. 170m Geen voorkeur

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

750 m - 2 km (n=579)

2 - 5 km (n=209)

Totaal (n=770)

Hoe belangrijk is het voor u dat de opbrengsten terugvloeien 
naar de regio? 

Helemaal niet belangrijk Onbelangrijk Belangrijk Heel belangrijk

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Bewoners mee laten
investeren in de

windmolens

Een gebiedsfonds opzetten
waarover bewoners zelf

zeggenschap hebben

Nieuwe duurzame
energieprojecten

ontwikkelen

Het realiseren van
kwaliteitsverbetering in de

directe omgeving

Welke manieren (van terugvloeiende opbrengsten) hebben uw 
voorkeur? (schaal 1 laagste voorkeur - 4 hoogste voorkeur) 

750 m - 2 km (n=548) 2 - 5 km (n=185) Totaal (n=733)
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 Gemeente Voorst 
Omdat in deze gemeente minder dan 10 personen uit de straal 750 meter tot 2 kilometer hebben meegedaan, 

zijn alle indirect omwonenden samengevoegd. 

6.3.1 Achtergrond 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=138)

Door wie is de vragenlijst ingevuld?

Man Vrouw Beiden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=137)

Heeft u een koop- of een huurwoning?

Koopwoning Huurwoning

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=135)

Bent u lid van één van de initiatiefnemende lokale 
energiecoöperaties?

Ja Nee
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6.3.2 Bekendheid en mening initiatief IJsselwind 

 

 

 

6.3.3 Verbreding initiatief  

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=138)

In hoeverre bent u bekend met het initiatief IJsselwind?

Mee onbekend Enigszins mee bekend Geheel mee bekend

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

De media (krant,
huis aan-
huisblad)

Online media IJsselwind /
Waterschap

De gemeente(n) Actiegroep(en) Familie /
Vrienden /
Kenissen

Op welke manier heeft u kennis genomen van het initiatief 
IJsselwind?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=138)

In hoeverre bent u, voor zover u kunt beoordelen, voor of 
tegen het initiatief IJsselwind?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=140)

In hoeverre maakt het voor u verschil dat het initiatief 
IJsselwind meer omvat dan de plaatsing van 3 windmolens?

Geen verschil Een klein verschil Een groot verschil Weet niet/ Geen mening
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6.3.4 Duurzame energie 

 

 

6.3.5 Plaatsing windmolens 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=57)

Indien het voor u een verschil maakt, kijkt u daardoor 
positiever of negatiever tegen het plaatsen van de 3 

windmolens aan?

Veel positiever Een beetje positiever Een beetje negatiever Veel negatiever

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=138)

In hoeverre bent u voor of tegen duurzame energie in zijn 
algemeenheid?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=137)

In hoeverre bent u voor of tegen het opwekken van duurzame 
energie met behulp van windmolens in het algemeen?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=137)

In hoeverre bent u voor of tegen de plaatsing van drie 
windmolens in het gebied de Mars/Twentekanaal?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen



Uitkomsten per gemeente 59 

 

Draagvlakonderzoek Initiatief IJsselwind  

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=133)

In hoeverre beïnvloedt de hoogte van de windmolens of u 
voor of tegen het initiatief IJsselwind bent?

Helemaal niet Een beetje Sterk

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=103)

Welke hoogte van de windmolens zou, voor zover u op dit 
moment kunt beoordelen en met inachtneming van de voor-

en nadelen, uw voorkeur hebben?

ca. 150m ca. 170m Geen voorkeur
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6.3.6 Opbrengsten  

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=122)

Hoe belangrijk is het voor u dat de opbrengsten terugvloeien 
naar de regio? 

Helemaal niet belangrijk Onbelangrijk Belangrijk Heel belangrijk
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 Gemeente Brummen 
Omdat in deze gemeente minder dan 10 personen uit de straal 750 meter tot 2 kilometer hebben meegedaan, 

zijn alle indirect omwonenden samengevoegd. 

6.4.1 Achtergrond  

 

 

 

6.4.2 Bekendheid en mening initiatief IJsselwind 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total = 67

Door wie is de vragenlijst ingevuld?

Man Vrouw Beiden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=66)

Heeft u een koop- of een huurwoning?

Koopwoning Huurwoning

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=65)

Bent u lid van één van de initiatiefnemende lokale 
energiecoöperaties?

Ja Nee

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=66)

In hoeverre bent u bekend met het initiatief IJsselwind?

Mee onbekend Enigszins mee bekend Geheel mee bekend
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6.4.3 Verbreding initiatief  

 

 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

De media (krant,
huis aan-huisblad)

Online media IJsselwind /
Waterschap

De gemeente(n) Actiegroep(en) Familie /
Vrienden /
Kenissen

Op welke manier heeft u kennis genomen van het initiatief 
IJsselwind?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal
(n=67)

In hoeverre bent u, voor zover u kunt beoordelen, voor of 
tegen het initiatief IJsselwind?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=66)

In hoeverre maakt het voor u verschil dat het initiatief 
IJsselwind meer omvat dan de plaatsing van 3 windmolens?

Geen verschil Een klein verschil Een groot verschil Weet niet/ Geen mening

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=25)

Indien het voor u een verschil maakt, kijkt u daardoor 
positiever of negatiever tegen het plaatsen van de 3 

windmolens aan?

Veel positiever Een beetje positiever Een beetje negatiever Veel negatiever



Uitkomsten per gemeente 63 

 

Draagvlakonderzoek Initiatief IJsselwind  

 

6.4.4 Duurzame energie 

 

 

6.4.5 Plaatsing windmolens 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=66)

In hoeverre bent u voor of tegen duurzame energie in zijn 
algemeenheid?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=66)

In hoeverre bent u voor of tegen het opwekken van duurzame 
energie met behulp van windmolens in het algemeen?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=67)

In hoeverre bent u voor of tegen de plaatsing van drie 
windmolens in het gebied de Mars/Twentekanaal?

Sterk voor Voor Neutraal Tegen Sterk tegen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=66)

In hoeverre beïnvloedt de hoogte van de windmolens of u voor 
of tegen het initiatief IJsselwind bent?

Helemaal niet Een beetje Sterk
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6.4.6 Opbrengsten  

 

 

 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=54)

Welke hoogte van de windmolens zou, voor zover u op dit 
moment kunt beoordelen en met inachtneming van de voor- en 

nadelen, uw voorkeur hebben?

ca. 150m ca. 170m Geen voorkeur

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Totaal (n=60)

Hoe belangrijk is het voor u dat de opbrengsten terugvloeien 
naar de regio? 

Helemaal niet belangrijk Onbelangrijk Belangrijk Heel belangrijk

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Bewoners mee laten
investeren in de

windmolens

Een gebiedsfonds opzetten
waarover bewoners zelf

zeggenschap hebben

Nieuwe duurzame
energieprojecten

ontwikkelen

Het realiseren van
kwaliteitsverbetering in de

directe omgeving

Welke manieren (van terugvloeiende opbrengsten) hebben uw 
voorkeur? (schaal 1 laagste voorkeur - 4 hoogste voorkeur) 

Totaal (n=115)
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