Duurzame
energie
In december heeft Plaatselijk Belang Daarle een enquête gehouden over het opwekken
van duurzame energie. In totaal hebben 509 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. In
deze factsheet delen wij de belangrijkste resultaten. Ook vertellen we wat we met deze
resultaten doen.

Inzet duurzame energie
Hoe belangrijk vindt u de overgang van energie uit o.a. gas, olie en
steenkool naar duurzame energie uit o.a. zon, wind en water?

63%

27%

9%

(Zeer) belangrijk
Neutraal
(Zeer) onbelangrijk
Weet ik niet

“Ik vind het belangrijk dat we ons in Daarle actief inzetten om lokaal meer
duurzame energie op te wekken.”

67%

17%

15%

(Helemaal) mee eens
Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Weet ik niet

Keuze energieopwekking
Welke situatie met betrekking tot energieopwekking heeft u het liefst?

Alleen
zonne-energie

31%

Combinatie van winden zonne-energie

28%

Alleen
windenergie

Helemaal geen windmolens
en/ of zonnevelden

12%

22%

Wind en zonne-energie
Zet de manieren om energie op te wekken in de volgorde van uw voorkeur.
Top 3
Combinatie zon en wind
1. Zonnepanelen op grote
bedrijfsdaken
2. Zonnepanelen op daken
van woningen
3. Kleine erfmolens
Alleen de antwoorden van respondenten
die een combinatie van wind en zonneenergie willen zijn meegenomen

Zon
1. Zonnepanelen op grote
bedrijfsdaken
2. Zonnepanelen op daken
van woningen
3. Meer kleine zonnevelden
Alleen de antwoorden van respondenten
die zonne-energie willen zijn meegenomen

Wind
1. Grote windturbines
geclusterd
2. Kleine erfmolens
3. Dorpsmolens
Alleen de antwoorden van respondenten
die windenergie willen zijn meegenomen

Lokaal eigendom
Hoe belangrijk vindt u het dat de gemeenschap eigenaar is van (en dus inspraak heeft in)
een windmolen- of zonnepark?

65%

20%

11% 4%

(Zeer) belangrijk
Neutraal
(Zeer) onbelangrijk
Weet ik niet

Als er een zonnepark of windmolen in uw directe leefomgeving zou komen, wat vindt u
dan belangrijk? - Top 3

Dat er goed geluisterd wordt
57%

Dat ik invloed heb op de locatie
52%

Goede communicatie
51%

Inwonersparticipatie
Voelt u zich als inwoner voldoende betrokken bij de overgang naar schone energie?
Ja
26%

Nee
45%

door de gemeente Hellendoorn

Ja
67%

door Plaatselijk Belang Daarle

Wat gebeurt er met de resultaten?
Vanuit de enquete zijn binnen de werkgroep Duurzaam Daarle kaders opgesteld.
Deze kaders zijn op vrijdag 29 januari 2021 overhandigd aan wethouder Henk
Nijhof en de raadsleden. Deze en andere informatie
over de energietransitie kunt u vinden op de website
van Plaatselijk Belang Daarle; www.pbdaarle.nl.

Nee
14%

