Rheden spreekt

Duurzame energie

Kaders voor grootschalige opwek in de gemeente Rheden
In februari/maart 2021 heeft de gemeente Rheden een enquête gehouden over de inpassing van duurzame
energie in de gemeente Rheden. In totaal hebben 964 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Met het aantal
respondenten (964) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,12% uitspraken worden
gedaan over de populatie. In deze factsheet delen wij de belangrijkste resultaten. Ook vertellen we wat we met
de resultaten doen.

Klimaatverandering
Het aanpakken van de klimaatverandering is in het
belang van iedereen.
Mee eens
90%

Niet mee eens
6%

Het is moeilijk
om te kiezen
5%

Ik vind het voor mezelf en mijn omgeving belangrijk
dat klimaatverandering wordt aangepakt.
Mee eens

86%

Niet mee eens

8%

Ik vind het belangrijk dat de klimaatverandering
wordt aangepakt, ook als dat ten koste gaat van de
door mij ervaren leefbaarheid.

Het is moeilijk
om te kiezen

6%

Mee eens

35%

Niet mee eens

47%

Het is moeilijk
om te kiezen

18%

Zon en wind als bron van energie
Maakt u zich zorgen over eventuele overlast door slagschaduw en/of geluid door windmolens?
59% Ja
27% Nee
13% Soms

Zon en wind als bron van energie
Om de komende tien jaar flinke stappen te zetten met de verduurzaming in Rheden moeten we naast heel veel besparen
ook duurzaam opwekken. Met alleen zon op eigen dak redden we dat duidelijk niet. We zullen ruimte moeten vinden
om ook grootschalig energie op te kunnen wekken. Met grootschalig bedoelen we zonnevelden groter dan 2 hectare en
windmolens die 3,5 tot 5,6 MW opwekken.
Als u mag kiezen waar gaat uw voorkeur dan naar uit?

47%

37%

Voorkeur voor een
combinatie van zon en
wind

7%

Voorkeur voor zon

Voorkeur voor wind

10%

Ik wil niet dat duurzame
energie wordt opgewekt
met zonne- en
windenergie

3

2

1

Als u, net als de gemeenteraad, moet kiezen; waar
kunnen windmolens in de gemeente Rheden wat u
betreft het beste geplaatst worden?
1. De Beemd/Velperwaarden
2. De Havikerwaard
3. Ten noorden van de Broekdijk/
Spankeren
Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten
die de voorkeur geven aan windenergie of een
combinatie van zonne- en windenergie.

Als u, net als de gemeenteraad, moet kiezen; waar
kunnen zonnevelden in de gemeente Rheden wat
u betreft het beste geplaatst worden?
1. De Beemd/Velperwaarden
2. De Havikerwaard
3. Ten noorden van de Broekdijk/
Spankeren
Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten
die de voorkeur geven aan zonne-energie of een
combinatie van zonne- en windenergie.

Zon en wind als bron van energie
Vindt u dat bewoners in de buurt van een windmolen- en/of zonneveld in de gemeente Rheden mee moeten
profiteren van de financiële opbrengsten hiervan?
67% Ja
19% Nee
14% Geen mening
Zou u willen investeren in een project in de gemeente Rheden met betrekking tot grootschalige duurzame
energieopwekking door windmolens en/of zonnevelden?

16%

Ja, in een project
met een combinatie
van windmolens en
zonnevelden

14%

Ja, in een project
met zonnevelden

9%

Ja, in een project
met windmolens

42%
Nee

29%

Ik weet het (nog)
niet

Wat gebeurt er met de resultaten?
De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen in het voorstel aan de raad over de inpassing van grootschalige
opwek in Rheden. De uitgebreide rapportage wordt naar de gemeenteraad gestuurd zodat de gemeenteraadsleden deze
kunnen meewegen bij het besluit dat ze nemen. Wie de discussie in de raad wil volgen kan dat doen via de lifeverbinding
op www.rheden.nl/Organisatie_en_bestuur op 26 mei en 8 juni.

