
Duurzame
energie

In juli heeft de gemeente Leusden een enquête gehouden over het opwekken van duurzame
energie en de warmtetransitie. In totaal hebben 1.248 inwoners de vragenlijst volledig
ingevuld. In deze factsheet delen wij de belangrijkste resultaten. Ook vertellen we wat we met
deze resultaten doen.

Energietransitie
Hoe belangrijk vindt u de overgang van

energie uit o.a. gas, olie en steenkool naar
duurzame energie?

8%

Welke situatie met betrekking tot energieopwekking ziet u het liefst?

Combinatie van
windmolens en

zonnevelden

Alleen
zonnevelden

Alleen
windmolens

Ik wil niet dat duurzame
energie opgewekt wordt met
windmolens of zonnevelden

35% 33% 4% 24%

Zonne-energie

Welke situatie heeft u het liefst? - Top 3

Respondenten die niet willen dat er duurzame energie wordt opgewekt met windmolens of met zonnevelden zijn niet
meegenomen in de onderstaande percentages over zonne-energie en windenergie. Dat zou het beeld vertekenen en de
percentages onterecht hoger laten lijken. 

Welke situatie heeft u het liefst? - Top 3

Combinatie
enkele grote en
meerdere kleine

zonnevelden

Heel veel
kleine

zonnevelden

Een aantal
grote

zonnevelden

35% 27% 18%
Zonnevelden

zowel dichtbij de
dorpsrand als in
het buitengebied

Zonnevelden
in het

buitengebied

Zonnevelden
dichtbij de
dorpsrand

47% 22% 17%

Wat zou u het eerst doen (=1) en wat zou de
laatste maatregel (=4) zijn die u zou nemen?

1.

2.

3.

4.

Energie besparen

Energie opwekken op daken en
parkeerterreinen

Energie opwekken langs infrastructuur

Energie opwekken buiten het dorp

(Zeer) belangrijk

Neutraal

(Zeer) onbelangrijk

Weet ik niet

78%

14%

8%

1%

Antwoorden van respondenten die geen zonnevelden willen zijn
niet meegenomen

Antwoorden van respondenten die geen zonnevelden willen zijn
niet meegenomen



(Zeer) belangrijk

Neutraal

(Zeer) onbelangrijk

Weet ik niet/ geen mening

Welke situatie heeft u het liefst? - Top 3

Windmolens op
Leusderheide én 

in de rest van 
het buitengebied

Alleen
windmolens in
de rest van het
buitengebied

Alleen
windmolens

op de
Leuderheide

36%
27%

20%

Windenergie

Warmtetransitie

Wat gebeurt er met de resultaten?

In de meeste gevallen verwarmen we onze huizen nog met aardgas. Ook koken de meeste mensen op
aardgas. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, nemen we afscheid van alle fossiele brandstoffen
en dus ook van het aardgas.

Hoe belangrijk vindt u de warmtetransitie?

56% 22% 21%

Wanneer zou u uw geld uitgeven aan het
(uiteindelijk) aardgasvrij maken van uw woning?

Wanneer zou u uw geld uitgeven aan het
(uiteindelijk) aardgasvrij maken van uw woning?

Top 3
Koopwoningen

Top 3
Huurwoningen

Redelijke terugverdientijd

Subsidie

Lagere energierekening

Huurverhoging is minder dan
de verlaging energierekening

Helpt tegen
klimaatverandering

43%

43%

38%

Lagere energierekening37%

29%

24%

RES
"De verdeling binnen de regio in het

opwekken van duurzame energie is logisch"

(Zeer) eens

Niet eens/niet oneens

(Zeer) oneens

Weet ik niet/n.v.t.

47%

18%

23%

12%

Antwoorden van respondenten die geen windmolens willen zijn
niet meegenomen

Regionaal moeten er afspraken worden gemaakt over het opwekken van duurzame energie. De concept plannen die hiervoor zijn opgesteld
moeten juli 2021 definitief zijn. Op basis van deze inwonersenquête laat de gemeente Leusden nu al opnemen dat in de definitieve plannen er
substantieel minder windmolens op de Leusderheide moeten komen dan nu in de concept plannen is opgenomen. Er moet op andere plekken,
ook elders in de regio, worden gezocht naar mogelijkheden voor windmolens en zonnevelden.

In Leusden gaan we, samen met inwoners die dat willen en andere belanghebbenden bepalen waar en onder welke voorwaarden in het
buitengebied duurzame energie kan worden opgewekt. Hierbij zal het voornamelijk gaan om zonnevelden, omdat volgens de enquête hier de
voorkeur van inwoners naar uitgaat. Mensen die in de enquête hebben aangegeven mee te willen denken of op de hoogte te willen blijven,
worden over dit vervolg geïnformeerd


