Energietransitie
In december/januari heeft Plaatselijk Belang Daarlerveen een enquête gehouden over het
opwekken van duurzame energie. In totaal hebben 300 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
Is het u bekend dat de Gemeente Hellendoorn heeft toegezegd in 2030 voor 71GWh bij
te dragen aan de doelstelling voor opwek van duurzame energie binnen de RES Twente?

37%

20%

Ja, volledig
Ja, deels
Nee

42%

"Ik vind dat Daarlerveen een bijdrage moet leveren (aan de opgave van 71 GWh van
gemeente Hellendoorn) door duurzame energie op te wekken in (de directe omgeving
van) Daarlerveen."

58%

20%

21%

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

Rol Plaatselijk Belang Daarlerveen
Wat is het meest op u van toepassing inzake de overgang naar duurzame energie in en
rondom Daarlerveen?
67%

15%
Ik wil persoonlijk
geïnformeerd worden
over het vervolg

Ik wil actief
meedenken en
adviseren

12%
Ik hoef niet op de
hoogte gehouden
worden

3%
Weet ik niet

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

Alleen
zonne-energie

Combinatie van winden zonne-energie

34%

33%

Alleen
windenergie

Helemaal geen windmolens
en/ of zonnevelden

12%

17%

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. Dorpsmolens
2. Meerdere 'losstaande'
grote windturbines
3. Kleine erfmolens
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?

69%

19%

9% 3%

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

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van de enquête zijn aandachtig besproken en door de werkgroep omgezet in een
aanbeveling richting het Plaatselijk Belang Daarlerveen. Zij zullen dit rapport aan de
wethouder van de gemeente Hellendoorn overhandigen. De conclusies en de rapportage
worden gepubliceerd op www.duurzaamdaarlerveen.nl. Op de hoogte blijven van de verdere
stappen? Meld je aan voor de nieuwsbrief op de website!

