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Windmolenpark
Onlangs gaf het college van B&W van Peel en Maas een definitieve vergunning voor een
windmolenpark met vijf windmolens in het buitengebied van Egchel en Beringe.

4 ‘Ik ondersteun het initiatief voor het plaatsen van de
windmolens in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)

(n=111)
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67% is het (zeer) eens op vraag "4 ‘Ik ondersteun het initiatief voor het plaatsen van de windmolens
in onze gemeente’. 20% is het (zeer) oneens met de stelling.

Toelichting
Zeer mee
eens






Als het om vijf windmolens gaat vind ik het geen probleem. Ik vrees dat in de verre
toekomst heel Nederland vol komt te staan met windmolens.
Er mogen er ook langs de Maas tussen Kessel en Baarlo plaats genoeg en veel wind,
weinig woningen
Fossiele brandstoffen zijn niet de toekomst, het is dus goed dat alternatieven
worden onderzocht en benut.
Heb zelf al zonnepanelen en kom nu capaciteit te kort voor de pas aangekochte
warmtepompen. Wil graag een contract afsluiten met de Cooperatie voor
uitwisseling van de teveel opgewekte energie.

Mee eens



Mits dat iedereen er van profiteert

Neutraal



De communicatie hierover met de betrokkenen had veel beter gemoeten.of moet
alsnog opnieuw en beter.
Ik zie veel liever dat de overheid gratis zonnepanelen op de huizen installeert en
daarvoor de opbrengst van die panelen krijgt. De huiseigenaren betalen gewoon
voor de energie
Laat de mensen die in de directe omgeving wonen van die windmolens een mening
geven waar naar geluisterd wordt en niet de bewoners van Peel en Maas die wel een
mening zullen hebben maar geen hinder of iets dergelijks hier van ondervinden.
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Mee
oneens





Weet niet 

Persoonlijk zie ik graag dat bij alle peelenmaas dorpen dat de daken van bedrijven
bedekt worden met zonnecellen en zo energie verwekken, zeker omdat gas
langzaam verdwijnt en we dit met zon en wind energie kunnen opvangen.
Windmolenpark Echelseheide op Beringse grond dat kan niet. Dan gun ik het de
Beringse kandidaten.
Ik ben meer voor windmolens in zee of verder van woningen.
Helemaal oneens ben ik het met de locatie.
Egchel gaat al teveel overlast krijgen van de uitbreiding vooral buiten het LOG van de
varkensbedrijven. Daarbij nog de nieuwe uitbreidingen van varkensbedrijven in het
LOG. Daarbovenop nog windmolens. Egchel is zo'n mooi dorp geworden na het
verdwijnen van de boerderijen. Waarom wordt nu alles naar Egchel gehaald? Gaan
we weer terug naar de tijd dat niemand meer naar Egchel wilde verhuizen?
Wie een molen bouwt en profiteert van subsidie is ook hoofdelijk aansprakelijk voor
het afbreken als de afschrijvingstermijn is verstreken.
Dus niet het bedrijf, maar de persoon a titre personal ! De belasting betaler hoeft de
opruimkosten toch niet te betalen, absurd toch ?
Als ik niet in dat gebied woon waar die voor het landschap en omgeving ontsierende
windmolens staan kan ik gemakkelijk voor mee eens kiezen. Echter vind ik dat
mensen in het betreffende gebied hier voor hun stem moeten uit brengen.
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4.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het plaatsen van
de windmolens ondersteunt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=73)
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Het meest gekozen antwoord (77%) op vraag 4.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het
plaatsen van de windmolens ondersteunt? is: "Ik vind het een goede vorm van duurzame energie".

Anders, namelijk:





Afspraken maken voor afname van elkaars overschot. En ben op zoek naar meer diversiteit van
opwekken
Hadden ze veel eerder moeten doen, dan hadden de vier windmolens die nu (net) in Neer staan
in Peel en Maas gestaan.
Het gas is bijna op
Waarom geen zonnepanelen park?

Toelichting






Er zijn legio argumenten te bedenken waarom windmolens in Peel & Maas niet zouden kunnen.
Het is beter om te kijken wat wel kan. Het is ook onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te
leveren aan duurzame opwekking van energie. Als wij alsmaar tegen zijn, komt er niets van de
grond.
Waarom op scholen en openbare gebouwen geen zonnepanelen en op ongebruikte percelen
een zonnepanelenpark.
Sta kleine windmolen, niet hoger dan 4 meter toe in prive tuinen, mits een geluidsoverlast.
Restwarmte van fabrieken en bedrijven benutten.
Warmtepompen projekt opzetten. Er valt nog heel wat te besparen maar ook te benutten!
Zelf doe ik al mee door zonnepanelen op mijn dak.
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4.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het plaatsen van
de windmolens niet ondersteunt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=21)
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Ik ben bang voor
schadelijke effecten op
gezondheid en natuur
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Het meest gekozen antwoord (42%) op vraag 4.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het
plaatsen van de windmolens niet ondersteunt? is: "Ik ben bang voor schadelijke effecten op
gezondheid en natuur".

Let op! laag aantal respondenten!
Anders, namelijk:




Omdat de directe omgeving aangeeft er last van te hebben. Je zou er maar wonen... Ik hoop
dat er naar deze burgers geluisterd wordt.
Op deze locatie vind ik de windmolens geen goede vorm van duurzame energie. Uit
onderzoeken blijtk dat deze op andere plekken met meer wind meer tot hun recht komen.
Deze windmolens gaan draaien op subsidie, niet op wind.
Zorg eerst dat de platte daken en agrarische opstallen voorzien worden van zonnepanelen.

Toelichting


Veel wetenschappers erkennen dat deze onrendabel zijn. Bovendien denk ik dat over 10 of 20
jaar deze vorm van energieopwekking al lang achterhaald is vanwege andere technieken zoals
waterstof energie.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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