FACTSHEET
SAMEN IN ACTIE VOOR DUURZAME ENERGIE

Uitkomsten enquête Energiestrategie Noordoost Twente
In november 2020 hebben de Noordoost Twentse gemeenten (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en
Tubbergen) een extern onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de mening van inwoners over de
energiestrategie van Noordoost Twente. Movemtem heeft dit gedaan met een enquete over het
opwekken van duurzame energie, de voorgestelde energiemix in de Regionale Energiestrategie
Twente en de mogelijke locaties voor plaatsing van zonnepanelen en windmolens. In totaal hebben
2.425 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. In deze factsheet delen wij de belangrijkste
resultaten. Op www.energievannoordoosttwente.nl is het hele onderzoeksrapport te downloaden.

Duurzame energie
“Klimaatverandering is een belangrijk probleem dat we ook in Noordoost-Twente moeten aanpakken.”
(Helemaal) mee eens

77%

12%

Neutraal

10%

(Helemaal) mee oneens
Weet ik niet

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

76%

14%

Neutraal

9%

(Heel) onbelangrijk
Weet ik niet

Wie is volgens u binnen Noordoost Twente verantwoordelijk voor het behalen van de energie- en klimaatafspraken?
Dit is een verantwoordelijkheid van:

66%

Landelijke overheid

TOP 4

65%

60%

Gemeenten

56%

Provincie

Inwoners

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

7

:
51%

Combinatie van winden zonne-energie

19%

Alleen
zonne-energie

5%

Alleen
windenergie

17%

Helemaal geen
windmolens en/of
zonnevelden

8%

Geen
voorkeur

Wind- en zonne-energie
Zet de manieren om energie op te wekken in de volgorde van uw voorkeur.
TOP 3

Combinatie zon en wind

Zon

Wind

1. Zonnepanelen op grote
bedrijfsdaken

1. Zonnepanelen op grote
bedrijfsdaken

1. Grote windturbines
geclusterd

2. Zonnepanelen op daken
van woningen

2. Zonnepanelen op daken
van woningen

2. Dorpsmolens

3. Grote windturbines
geclusterd

3. Veel kleine zonnevelden

Alleen de antwoorden van respondenten
die een combinatie van wind en zonneenergie willen zijn meegenomen

3. Kleine erfmolens

Alleen de antwoorden van respondenten
die zonne-energie willen zijn meegenomen

Alleen de antwoorden van respondenten
die windenergie willen zijn meegenomen

Waar kunnen zonnevelden wat u betreft

Waar kunnen windmolens wat u betreft

het beste worden geplaatst?

het beste worden geplaatst?

TOP 3

TOP 3

77%

Langs
bestaande
infrastructuur

71%

Op of nabij
industrieterreinen

46%

Op plekken
gecombineerd
met waterberging

83%

Langs
bestaande
infrastructuur

70%

55%

Op of nabij
industrieterreinen

Langs de
Duitse
grens

Mix van Noordoost Twente
Om onze doelstellingen te behalen, redden we het niet met alleen zonnepanalen op daken. Als we alleen zonneenergie gebruiken, moeten we heel veel zonnevelden gaan aanleggen. Daarom is een mix van zonne- en windenergie
voorgesteld. Het voorstel is nu: 18 windturbines, 100 ha zonnevelden, 63 ha zonnepanelen op daken en 12 lokale
energieprojecten.
Wat vindt u van de voorgestelde mix van Noordoost-Twente?
(Helemaal) mee eens

30%

22%

42%

7%

Neutraal
(Helemaal) mee oneens
Weet ik niet

Wat gebeurt er met de resultaten
In 2021 nemen de afzonderlijke gemeenteraden van Noordoost Twente een besluit over het beleid op deze thema’s.
De gemeenten vinden het belangrijk om daarvoor de uitkomsten van deze enquête in alle openheid met de inwoners
en de gemeenteraden te delen, zodat we hierover met elkaar in gesprek kunnen en het in de besluitvorming kan worden
meegewogen. Als het beleid eenmaal is vastgesteld, zal elk specifiek nieuw energieproject aan dat beleid getoetst
worden en een eigen besluitvormingsproces doorlopen. Daarbij staat ook dan weer de mogelijkheid voor iedereen open
om opnieuw zijn of haar mening te geven.

