Regionale Energietransitie
U heeft meegedaan aan het onderzoek over de Regionale Energiestrategie in opdracht van de Cleantech
Regio en de onderhavige gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.
Hartelijk dank daarvoor. Hierbij enkele belangrijke resultaten en informatie over het vervolg.

Onderzoeksopzet

2.933

Alle inwoners van de gemeenten in de Cleantech Regio hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te
vullen tussen dinsdag 5 november en zondag 1 december 2019. Daarnaast hebben in de gemeenten met een
inwonerspanel de panelleden hiertoe een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. In totaal hebben 2.933
inwoners de vragenlijst ingevuld. Door het grote aantal deelnemers geeft dit onderzoek een betrouwbaar en
nauwkeurig beeld.

Windmolens
Percentage dat 'Eens' heeft geantwoord op de volgende stellingen:

67%

Om te bepalen hoe en waar we windenergie opwekken, laten we ons leiden door het landschap
Locaties voor windmolens zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen
Opwekking van windenergie zoveel mogelijk in grote groepen (clusters)
Opwekking van windenergie waar energie gebruikt wordt

Top 3 voorkeurssituaties voor de opwek van
windenergie

Windparken bij
industrieterreinen

59%

Windmolens
geclusterd langs
snelwegen

41%

Windpark aan de
A1

36%

57%

48%

31%

Top 3 situaties die geen voorkeur hebben voor
de opwek van windenergie

Windpark op de
Windmolens
Windmolens langs
Veluwe
clusteren bij bossen
de IJssel

57%

48%

27%

Zonne-energie
Percentage dat 'Eens' heeft geantwoord:

61%

Om te bepalen hoe en waar we zonne-energie opwekken, laten we ons leiden door het landschap
Locaties voor zonne-energie zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen

47%

Opwekking van zonne-energie waar energie ook gebruikt wordt
Opwekking van zonne-energie zoveel mogelijk in grote groepen (clusters)

Top 3 voorkeurssituaties voor de opwek van
zonne-energie

Opwek verwerken
Zonneparken bij
in geluidsschermen industrieterreinen

45%

41%

47%

32%

Top 3 situaties die geen voorkeur hebben voor
de opwek van zonne-energie

Opwek op
vliegvelden

Zonneparken op
landgoederen

Opwek bij natte
landnatuur

Opwek inpassen
in groen- en
natuurgebieden

31%

59%

55%

44%

Betrokkenheid schone energie
Voelt u zich als inwoner door uw gemeente betrokken bij de overgang naar schone energie?

54%
Ja

28%
Nee

18%
Weet ik niet

Energieneutraal
Hoe belangrijk vindt u het dat wij in onze regio energieneutraal worden?

72%
(Zeer) belangrijk

17%
Neutraal

11%
(Zeer) onbelangrijk

Wat gebeurt er met de resultaten?
Cleantech Regio onderzoekt de mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie om
gezamenlijk een Regionale Energiestrategie te ontwerpen. In deze fase van het onderzoek zijn inwoners vooral op
georganiseerd niveaus betrokken, via buurt- en wijkraden en energiecoöperaties. Naarmate de energiestrategie meer
naar de uitvoering gaat, wordt de betrokkenheid van inwoners hoger. Wij vinden het echter belangrijk om ook in deze
fase breed input op te halen voor de vorming van de strategie. De resultaten van deze enquête worden gezien als een
eerste opiniepeiling in de samenleving, om te zien of we op de goede weg zijn en om uw visie op te halen. De uitkomsten
van deze enquête betrekken wij in de Regionale Energiestrategie.
De komende periode gaat Cleantech Regio zich nog actiever inzetten om u te informeren over en te betrekken bij de
RES. Wordt u graag geïnformeerd en betrokken, maar heeft u nog geen toestemming gegeven tot het toevoegen van uw
gegevens aan het relatiebestand, doe dit dan alsnog door een mail te sturen aan info@cleantechregio.nl.
Meer informatie over de Regionale Energiestrategie vind je op www.cleantechregio.nl.

www.cleantechregio.nl

