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Vanavond
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1) Onderzoeksopzet

2) Achtergrondgegevens deelnemers

3) Uitkomsten

• Energietransitie

• Zonne- en windenergie

• Regionale Energie Strategie

• Warmtetransitie

• Inwonersparticipatie



Onderzoeksopzet
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Zorgvuldig proces doorlopen om vragen op te stellen (raadswerkgroep)

Iedereen kon meedoen (6 tot 27 juli): digitaal, schriftelijk of telefonisch

Breed opgeroepen voor deelname (o.a. gemeentepagina, social media)

5.000 inwoners uitgenodigd per brief (met eigen unieke code)

553 mensen hebben zelf een code aangevraagd (deels vanuit sentiment)

1.248 volledig ingevulde vragenlijsten

Betrouwbaarheid 95%, nauwkeurigheid (foutmarge) 2,7%

Representatief over ‘leeftijd’ en ‘woonplaats’

Genuanceerd beeld over een onderwerp dat belangrijk wordt gevonden



Uitkomsten



Energietransitie
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Belang overgang naar duurzame energie (n=1.248)
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Energietransitie
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Belang actieve inzet gemeente Leusden om meer 
duurzame energie op te wekken in de gemeente 

(n=1.248)
74%

11%



Energietransitie
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18%
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13%
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Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer
onbelangrijk
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Belang dat Leusden energieneutraal wordt (n=1.248)

55%

20%



Zonne- en windenergie

8

35%

33%

4%

2%

3%

24%

Energieopwekking door een combinatie
van windmolens en zonnevelden

Energieopwekking met alleen
zonnevelden

Energieopwekking met alleen
windmolens

Weet ik niet

Het maakt mij niet uit

Ik wil niet dat er duurzame energie
wordt opgewekt met windmolens of…

Welke situatie ziet u het liefst? (n=1.248)

72%



Zonne-energie
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Helemaal mee
eens

Mee eens Niet mee
eens, niet mee

oneens

Mee oneens Helemaal mee
oneens

Weet ik niet/
geen mening

‘Liever zonnevelden op bedrijfsdaken en overdekte 
parkeerterreinen, dan in het buitengebied’ (n=855)

91%

3%



Zonne-energie
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35%

27%

18%

11%

6%

3%

Een combinatie van enkele grote plekken (van zo’n 
40 voetbalvelden) en meerdere kleine zonnevelden 

(zo’n twee voetbalvelden)

Heel veel kleine zonnevelden verspreid over de 
gemeente, bijvoorbeeld op en nabij boerenerven 

(van zo’n twee voetbalvelden)

Op meerdere plekken in de gemeente een aantal 
grote zonnevelden (van zo’n 40 voetbalvelden)

Weet ik niet

Het maakt mij niet uit

Ik wil geen zonnevelden, ik wil alleen windenergie

Welke situatie heeft u het liefst? (n=854)



Zonne-energie
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22%

17%

15%

Een verdeling waarbij zonnevelden
dicht bij de dorpsrand liggen en ook

ver van de dorpsrand, in het
buitengebied

Alle zonnevelden ver van de
dorpsrand, in het buitengebied

Alle zonnevelden dicht bij de
dorpsrand

Het maakt mij niet uit

Welke situatie heeft u het liefst? (n=826)

47%



Windenergie
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40% 40%

14%

3% 2% 1%

Helemaal mee
eens

Mee eens Niet mee
eens, niet mee

oneens

Mee oneens Helemaal mee
oneens

Weet ik niet/
geen mening

‘Liever windmolens in een rij langs de snelweg,
dan op andere plekken in de gemeente.’ (n=478)

80%

5%



Windenergie
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27%

20%

9%

5%

3%

Een verdeling van windmolens op de
Leusderheide en windmolens in de rest…

Alleen windmolens in de rest van het
buitengebied, én niet op de Leusderheide

Alleen windmolens op de Leusderheide,
én niet in de rest van het buitengebied

Weet ik niet

Het maakt mij niet uit

Ik wil geen windmolens, ik wil alleen
zonne-energie

Welke situatie heeft u het liefst? (n=479)

36%

‘Langs de snelweg is niet veel ruimte voor windmolens. 

Mogelijk komen er (ook) op ander plekken windmolens’ 



Zonne- en windenergie

14

28%

6%
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2%

8%

8%

Alle inwoners van gemeente
Leusden

Een energiecoöperatie waarvan
iedereen lid kan worden

De eigenaar van de windmolen

Direct omwonenden

Sport- of culturele verenigingen in
de gemeente

Anders, namelijk:

Weet ik niet/geen mening

Wie moeten de inkomsten van windmolens en/of 
zonnevelden krijgen? (n=1.209)

43%



Regionale Energie Strategie
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9%

38%

18%

12% 11% 12%

Zeer eens Eens Niet eens,
niet oneens

Oneens Zeer oneens Weet ik niet/
N.v.t.

‘De verdeling binnen de regio in het opwekken 

van duurzame energie is logisch’ (n=1.209)

47%

23%



Regionale Energie Strategie
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20%

53%

10% 8%
5% 4%

Zeer eens Eens Niet eens,
niet oneens

Oneens Zeer oneens Weet ik niet/
N.v.t.

‘De gemeenten in de regio hoeven niet allemaal 
evenveel duurzame energie op te wekken, dit moet 

afhangen van het type gemeente’ (n=1.207)

73%

13%



Regionale Energie Strategie
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13%

42%

13%
17%

11%

4%

Zeer eens Eens Niet eens,
niet oneens

Oneens Zeer oneens Weet ik niet/
N.v.t.

‘Ik vind het goed dat de ene gemeente start met de 
grootschalige opwek van duurzame energie, ook 

als de andere gemeente daar nog niet mee begint’ 
(n=1.207)

55%

28%



Warmtetransitie
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44%

44%

12%

Bent u bekend met de warmtetransitie (de 
overstap naar aardgasvrije gebouwen en 

huizen)? (n=1.248)

Ja

Ja, een beetje

Nee



Warmtetransitie
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onbelangrijk

Weet ik
niet/geen
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Hoe belangrijk vindt u de warmtetransitie (overstap 
naar aardgasvrij)? (n=1.248)

56%

21%



Inwonersparticipatie
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En nog veel meer…

zie het rapport.

Hartelijk dank

voor uw aandacht!


