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De gemeente Lochem is volop in beweging op het gebied van duurzaamheid. Ze wil in 2030 

energieneutraal zijn. Deze energietransitie heeft impact op alle inwoners van de gemeente 

Lochem: het is nodig dat inwoners zelf verduurzamingsmaatregelen treffen aan hun 

woning, én zonnevelden en windmolens beïnvloeden het landschapsbeeld. De gemeente 

wil inwoners informeren over de transitie en tevens met hen in gesprek over de 

randvoorwaarden voor het duurzaamheidsbeleid.  

Om inzicht in de belangen en argumenten te krijgen voor de te nemen besluiten en een 

kwalitatief beter beleidskader te ontwikkelen, organiseert de gemeente Lochem in februari 

2021 twee bewonersavonden. Voorafgaand hieraan wil zij graag inzicht in hoe de inwoners 

van de gemeente Lochem - in al hun diversiteit - aankijken tegen het onderwerp duurzame 

energie. Wat is hun (algemene) houding en gedrag op dit onderwerp? Hoe staan zij 

tegenover grootschalige duurzame opwek van energie? Welke motieven en belemmeringen 

spelen hierin een rol? En last but not least: hoe willen inwoners in de toekomst 

geïnformeerd en betrokken worden bij de energietransitie in de gemeente Lochem? Deze 

rapportage geeft dit inzicht.  

 

In juli 2019 heeft Citisens voor de gemeente Lochem een betrokkenheidsanalyse opgesteld. 

Deze analyse - die gebaseerd is op big data - geeft inzicht in welk type inwoners er in de 

gemeente Lochem wonen, en wat deze typen (de betrokkenheidsprofielen) kenmerkt qua 

(1) betrokkenheid bij de eigen leefomgeving, (2) het vertrouwen dat zij hebben in de 

overheid, (3) hun participatie- en (4) communicatievoorkeuren. Enkele highlights uit deze 

analyse zijn opgenomen in hoofdstuk 3.  

Het onderzoek waarover deze rapportage verder verslag doet betreft een online 

inwonersconsultatie, uitgezet onder de inwoners van de gemeente Lochem. Deze 

inwonersconsultatie geeft inzicht in de lokale context over:  
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- De (algemene) houding van inwoners tegenover duurzame energie en 

energiebesparing; 

- De houding en zorgen van inwoners tegenover duurzame opwek van energie (zon 

en wind), incl. voorkeuren die zij hebben ten aanzien van bundelen vs. verspreiden 

van de opwekcapaciteit; 

- De bereidheid van inwoners om financieel te participeren in windmolens of een 

zonnepark, incl. voorkeuren die zij hebben ten aanzien van eigenaars- en 

zeggenschap / winstdeling.  

Dit onderzoek is ook een communicatiemiddel. De gemeente maakt aan inwoners duidelijk 

dat zij aan een energieneutrale toekomst voor de gemeente Lochem werkt én dat zij 

inwoners wil betrekken bij de totstandkoming daarvan. Om inzicht te krijgen in hoe de 

participatie en communicatie met inwoners over de duurzame opwek van energie in de 

toekomst vormgegeven zou moeten worden, zijn in de inwonersconsultatie enkele 

aanvullende vragen gesteld over hoe inwoners in de toekomst geïnformeerd en/of 

betrokken willen zijn. Heel concreet zijn ruim 700 e-mailadressen verzameld van inwoners 

die interesse hebben om deel te nemen aan de bewonersavonden in februari 2021.  

 

De lokale inwonersconsultatie is ingevuld door 1272 respondenten. Het 

betrouwbaarheidspercentage dat bij dit aantal hoort is 95%. De verdeling van de respons 

(N) per wijk is te vinden in onderstaande tabel. 
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De totale N waarover in dit rapport verslag wordt gedaan is na weging 1244. Wilt u meer 

weten over hoe het onderzoek is uitgevoerd? Raadpleeg dan de 

onderzoeksverantwoording.  

 

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste resultaten van de inwonersconsultatie 

weergegeven: dit is de managementsamenvatting. De highlights uit de in 2019 opgeleverde 

betrokkenheidsanalyse staan in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft per onderdeel uit de 

inwonersconsultatie de resultaten in de vorm van tabellen en grafieken.1 Ook worden hier 

de belangrijkste verschillen tussen de vier grootste betrokkenheidsprofielen in de 

gemeente Lochem uitgelicht. Bijlage 1 bevat alle uitgesplitste resultaten per 

betrokkenheidsprofiel. Bijlage 2 bevat alle open antwoorden die gegeven zijn in de 

vragenlijst (bij 8 vragen). De onderzoeksverantwoording vindt u in hoofdstuk 5. De volledige 

enquête staat in bijlage 3.  

  

 
1 In verband met de toegankelijkheidseisen die gesteld worden aan documenten van de overheid is bij elk figuur 
de bijbehorende tabel toegevoegd, zodat ook screenreaders de informatie kunnen verwerken. Percentages in 
tabellen en figuren tellen door afrondingsverschillen niet altijd op tot 100%. 
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De houding van inwoners van de gemeente Lochem tegenover het opwekken van 

duurzame energie is over het algemeen positief. Het belang dat men aan het thema hecht 

is op landelijk niveau (voor Nederland) wel groter dan op gemeenteniveau (voor de 

gemeente Lochem).  

- Dit blijkt uit het feit dat 62% van de invullers aangeeft het (zeer) eens te zijn 

met de stelling: "ik vind het belangrijk dat er in de gemeente Lochem duurzame 

energie wordt opgewekt".  

- 72% geeft aan het (zeer) eens te zijn met de stelling: "ik vind het belangrijk dat 

er in Nederland steeds meer aandacht is voor het opwekken van duurzame 

energie”.  

Inwoners van gemeente Lochem zijn in hun dagelijks leven bezig met duurzame energie en 

energiebesparing, vaak op meerdere vlakken. De top 3 is:  

- Ik gebruik bewust minder energie: 65%  

- Ik heb mijn woning beter laten isoleren: 52% 

- Ik heb zonnepanelen of zonnecollectoren: 48% 

 

Driekwart van de inwoners (75%) zegt 'Ja' - al dan niet onder voorwaarden - op de vraag 

"Wilt u dat er duurzame energie in de gemeente Lochem wordt opgewekt?"  

- 15% zegt 'Nee' op deze vraag 

Qua keuze tussen (alleen) zonneparken of (alleen) windmolens kiest de grootste groep voor 

een gelijke verdeling tussen deze twee (36%).  

- De tweede grootste groep (ook 36%) kiest overwegend voor zonneparken 
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In het onderzoek zijn de voorwaarden om 'Ja' te kunnen zeggen tegen de opwek van 

duurzame energie in de gemeente Lochem uitgevraagd voor zonneparken en windmolens 

afzonderlijk. Deze worden hieronder toegelicht.   

Specifiek voor zonneparken hechten inwoners van de gemeente Lochem het meeste belang 

aan (top 3):  

- Dat het zonnepark niet zichtbaar is: 24% 

- Dat het landschap verbeterd wordt door buiten het zonnepark bomen en 

houtwallen aan te leggen: 18% 

- Dat er geen overlast van het zonnepark is: 13% 

Uit het onderzoek is geen sterke conclusie te trekken over de voorkeur van inwoners qua 

bundelen versus verspreiden van de opwekcapaciteit door zonneparken in de gemeente.  

Specifiek voor windmolens zijn de zorgen van inwoners van de gemeente Lochem het 

grootst over (top 3):  

- Dat ik last krijg van geluid van de molens: 23% 

- Dat het landschap wordt aangetast: 17%  

- Dat ik last krijg van slagschaduw in mijn huis: 13% 

In het proces vinden inwoners het belangrijk dat zij (1) betrouwbare informatie krijgen, en 

(2) kunnen meebeslissen over bijvoorbeeld slagschaduw en verlichting.  

Uit het onderzoek kan de conclusie getrokken worden dat inwoners qua bundelen versus 

verspreiden van windmolens in de gemeente voorkeur hebben voor bundelen.  

 

De drie meest genoemde antwoorden op de vraag "Wat vindt u belangrijk in de financiering 

van een zonnepark of windmolens" zijn:   

- Dat inwoners ook mede-eigenaar zijn en zeggenschap hebben: 45% 

- Dat een deel van de winst naar het gebied gaat (omgevingsfonds): 44% 

- Dat een deel van de winst naar direct omwonenden gaat: 43% 

31% van de inwoners van de gemeente Lochem zegt - al dan niet onder voorwaarden - zelf 

financieel te willen participeren in windmolens of een zonnepark.  
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Bijna één derde van de inwoners van de gemeente Lochem (31%) is van mening dat het 

eerste initiatief tot het ontwikkelen van windmolens en zonneparken bij de gemeente ligt. 

Nog eens 12% wijst naar de provinciale of landelijke overheid.  

- 12% is van mening dat inwoners zelf het eerste initiatief moeten nemen en 20% 

wijst naar Energiecorporatie LochemEnergie 

67% van de inwoners wil graag door de gemeente op de hoogte gehouden worden over het 

opstellen van de beleidsplannen voor het opwekken van duurzame energie via windmolens 

en zonneparken. 

- 35% wil meepraten of -denken met de gemeente  

- 10% wil een adviserende rol 

Op 3 en 10 februari 2021 organiseert de gemeente Lochem twee online bewonersavonden 

over zon en wind. 44% van de invullers heeft aangegeven uitgenodigd te willen worden 

voor deze bijeenkomsten.  
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De meest voorkomende betrokkenheidsprofielen in de gemeente Lochem zijn: Zelfbewuste 

Aanpakkers, Gevestigde Beïnvloeders, Honkvaste Buurtbewoners en Geïnformeerde 

Gezinsdrukte. Zie onderstaande grafiek.2  

 

  

 
2 Meer informatie over de betrokkenheidsprofielen is te vinden in de Betrokkenheidsanalyse die in juni 2019 
opgeleverd is aan de gemeente Lochem. 
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Een compacte toelichting op de vier grootste profielen in gemeente Lochem is te vinden in 

onderstaande afbeelding. 
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In het eerste deel van het onderzoek zijn twee stellingen voorgelegd over het belang van 

meer aandacht voor duurzame energie in Nederland en het opwekken van duurzame 

energie in de gemeente Lochem. Ook is één vraag gesteld die als doel had te inventariseren 

op welke manier inwoners zelf bezig zijn met duurzame energie en energiebesparing. De 

resultaten staan hieronder weergegeven.  

We lichten enkele (statistisch significante) verschillen toe tussen de vier grootste 

betrokkenheidsprofielen in de gemeente Lochem: Zelfbewuste Aanpakkers, Gevestigde 

Beïnvloeders, Geïnformeerde Gezinsdrukte en Honkvaste Buurtbewoners. Alle 

uitsplitsingen staan opgenomen in bijlage 1.   
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In het tweede deel van het onderzoek zijn vragen gesteld over de houding en zorgen die 

inwoners hebben tegenover duurzame opwek van zonne- en windenergie in de gemeente 

Lochem. Ook zijn voorkeuren uitgevraagd ten aanzien van het bundelen vs. verspreiden van 

de opwekcapaciteit (apart voor zon en wind).  

Voorafgaand aan de inhoudelijke vragen is invullers eerst de vraag voorgelegd of zij 

(überhaupt) willen dat er duurzame energie wordt opgewekt uit zon en wind in de 

gemeente Lochem. Inwoners die aangaven dit niet te willen, is de optie geboden geen 

verdere vragen over dit onderwerp te beantwoorden. 49 invullers zijn direct doorgeleid 

naar het laatste onderdeel van de vragenlijst (betrokkenheid in de toekomst).   

Ook in dit deel lichten we enkele (statistisch significante) verschillen toe tussen de vier 

grootste betrokkenheidsprofielen in de gemeente Lochem: Zelfbewuste Aanpakkers, 

Gevestigde Beïnvloeders, Geïnformeerde Gezinsdrukte en Honkvaste Buurtbewoners. Alle 

uitsplitsingen staan opgenomen in bijlage 1.   
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Ja

Ja, onder voorwaarden

Misschien

Nee

Weet niet / geen mening
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Bovenstaande vraag is verder uitgesplitst naar de zes CBS-wijken in de gemeente Lochem. 

Links staan de uitgesplitste percentages voor de 'Ja, onder voorwaarden' -invullers, rechts 

voor de invullers die 'Nee' hebben gezegd op de vraag 'Wilt u dat er duurzame energie in de 

gemeente Lochem wordt opgewekt uit wind en/of zon?'   

 

 

Vervolgens is de voorkeur uitgevraagd van inwoners voor duurzame opwek via 

zonneparken of windmolens. Invullers konden hun voorkeur uiten op een 7-puntsschaal (+ 

weet ik niet / geen mening). 

 

* % van de totale respons uit dezelfde CBS-wijk. 

CBS-wijk Aantal %*

Lochem kern 38 8%

Lochem buitengebied 14 14%

Laren 57 24%

Barchem 14 23%

Gorssel, Eefde en Epse 46 17%

Almen-Harfsen 10 10%

CBS-wijk Aantal %*

Lochem kern 404 83%

Lochem buitengebied 45 44%

Laren 150 64%

Barchem 44 73%

Gorssel, Eefde en Epse 204 73%

Almen-Harfsen 81 79%
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Aan invullers is gevraagd wat zij belangrijk vinden in de situatie dat er een zonnepark in de 

buurt van hun woning komt. Inwoners konden maximaal 3 antwoordopties in een rangorde 

zetten, waaronder de optie 'anders, namelijk…'.  

Wanneer invullers de optie 'anders, namelijk…' in de rangorde plaatsten, kregen zij de 

mogelijkheid aangeboden een open invulveld in te vullen. Alle open antwoorden zijn 

opgenomen in bijlage 2. 
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3 9% van de respondenten heeft 'weet ik niet / geen mening' geantwoord op de rangordevraag. Zij 
hebben geen verdere inhoudelijke keuzes gemaakt. Het totaal van deze grafiek telt dan ook op tot 
91%. 
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4 9% van de respondenten heeft 'weet ik niet / geen mening' geantwoord op de rangordevraag. 12% 
heeft daarnaast slechts één inhoudelijke keuze gemaakt. Het totaal van deze grafiek telt dan ook op 
tot 79%.  
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5 9% van de respondenten heeft 'weet ik niet / geen mening' geantwoord op de rangordevraag. 23% 
heeft daarnaast slechts één of twee inhoudelijke keuzes gemaakt. Het totaal van deze grafiek telt 
dan ook op tot 68%. 
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Vervolgens is gevraagd naar de voorkeur die inwoners hebben qua bundelen van de 

opwekcapaciteit in een aantal grote zonneparken vs. verspreiden van diezelfde hoeveelheid 

energie in meerdere kleine zonneparken. Invullers konden hun voorkeur uiten op een 7-

puntsschaal (+ weet ik niet / geen mening).  
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Aan inwoners is gevraagd waar zij zich het meeste zorgen over maken in de situatie dat er 

windmolens in de buurt van hun woning komen. Invullers konden maximaal 3 

antwoordopties in een rangorde zetten, waaronder de optie 'anders, namelijk…'.  

Wanneer invullers de optie 'anders, namelijk…' in de rangorde plaatsten, kregen zij de 

mogelijkheid aangeboden een open invulveld in te vullen. Alle open antwoorden staan 

opgenomen in bijlage 2. 

  

 
6 16% van de respondenten heeft 'weet ik niet / geen mening' geantwoord op de rangordevraag. Zij 
hebben geen verdere inhoudelijke keuzes gemaakt. Het totaal van deze grafiek telt dan ook op tot 
84%. 
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7 16% van de respondenten heeft 'weet ik niet / geen mening' geantwoord op de rangordevraag. 7% 
heeft daarnaast slechts één inhoudelijke keuze gemaakt. Het totaal van deze grafiek telt dan ook op 
tot 77%. 
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8 16% van de respondenten heeft 'weet ik niet / geen mening' geantwoord op de rangordevraag. 
14% heeft daarnaast slechts één of twee inhoudelijke keuzes gemaakt. Het totaal van deze grafiek 
telt dan ook op tot 70%. 
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Vervolgens is aan inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden in de situatie dat er een 

windmolens in de buurt van hun woning komt - specifiek ten aanzien van het proces. 

Invullers konden meerdere opties aankruisen, waaronder de optie 'anders, namelijk…'. Alle 

open antwoorden zijn opgenomen in bijlage 2.  
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Ook voor windmolens is gevraagd naar de voorkeur die inwoners hebben qua bundelen van 

de opwekcapaciteit op één of een aantal plekken vs. plaatsen van 'losse' windmolens 

verspreid over de hele gemeente. Invullers konden hun voorkeur uiten op een 7-

puntsschaal (+ weet ik niet / geen mening).  
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In het derde deel van het onderzoek zijn enkele vragen gesteld over wat inwoners 

belangrijk vinden in de financiering van een zonnepark of windmolens. Invullers konden 

meerdere opties aankruisen, waaronder de optie 'anders, namelijk…'. Alle open 

antwoorden staan opgenomen in bijlage 2.  

Ook in dit deel lichten we enkele (statistisch significante) verschillen toe tussen de vier 

grootste betrokkenheidsprofielen in de gemeente Lochem: Zelfbewuste Aanpakkers, 

Gevestigde Beïnvloeders, Geïnformeerde Gezinsdrukte en Honkvaste Buurtbewoners. Alle 

uitsplitsingen staan opgenomen in bijlage 1.   
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Ook is de vraag gesteld of inwoners zelf financieel willen participeren.
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Aan inwoners die 'Nee' hebben ingevuld op bovenstaande vraag, is gevraagd waarom zij 

niet financieel willen participeren in windmolens of een zonnepark. Invullers konden 

meerdere opties aankruisen.  
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In het laatste deel van het onderzoek is de vraag gesteld wie volgens inwoners het eerst het 

initiatief zou moeten nemen tot het ontwikkelen van windmolens en zonneparken in de 

gemeente Lochem. Invullers konden één optie aankruisen, inclusief 'anders, namelijk…'.  

Alle open antwoorden zijn opgenomen in bijlage 2.  

Ook in dit deel lichten we enkele (statistisch significante) verschillen toe tussen de vier 

grootste betrokkenheidsprofielen in de gemeente Lochem: Zelfbewuste Aanpakkers, 

Gevestigde Beïnvloeders, Geïnformeerde Gezinsdrukte en Honkvaste Buurtbewoners. Alle 

uitsplitsingen zijn opgenomen in bijlage 1.   
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Tot slot zijn enkele vragen gesteld over hoe inwoners in de toekomst geïnformeerd en/of 

betrokken willen zijn bij het energieneutraal maken van de gemeente Lochem. Invullers 

konden meerdere opties aankruisen. Alle open antwoorden die in het open invulveld bij 

'anders, namelijk…' zijn ingevuld staan in bijlage 2. Zie onderstaande grafiek.  
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Aan invullers die aangaven (alleen) geïnformeerd te willen worden, is de vraag gesteld welk 

kanaal hun voorkeur heeft hiervoor. Invullers konden meerdere opties aankruisen. Zie 

onderstaande grafiek.  
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Aan inwoners die aangaven (ook) te willen adviseren, meepraten of meedenken, is de vraag 

gesteld welk kanaal hun voorkeur heeft hiervoor. Invullers konden meerdere opties 

aankruisen. Zie onderstaande grafiek. 
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Tot slot is aan inwoners gevraagd of zij uitgenodigd willen worden voor de twee online 

bewonersavonden op 3 en 10 februari 2021.  
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Invullers van de inwonersconsultatie hebben, naast de inhoudelijke vragen, ook een vraag 

beantwoord over hun postcode. Op basis hiervan is de respons per CBS-wijk bepaald, zie 

onderstaande tabel.9 Tussen haakjes staat het aantal huishoudens vermeld.  

  

 
9 16 invullers van de inwonersconsultatie wonen niet in de gemeente Lochem. Alle 16 zijn lid van het 
inwonerpanel van de gemeente Lochem en om die reden toch meegenomen in de analyse.  
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Ook is op basis van de postcode aan iedere respondent een betrokkenheidsprofiel 

gekoppeld. Zie onderstaande tabel.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in de winter van 2020. De online inwonersconsultatie kon 

worden ingevuld vanaf woensdag 25 november tot en met woensdag 16 december 2020. 

De enquête is ingevuld door 1272 respondenten. 696 hiervan zijn lid van het inwonerpanel 

van de gemeente Lochem, of zijn door onderzoeksbureau Moventem uitgenodigd om deel 

te nemen aan het onderzoek.10  

De Citisens-enquête is in totaal 606 keer ingevuld. Door middel van verschillende 

verificatiemethoden zijn dubbele invullers uit de resultaten gefilterd en zijn controles 

uitgevoerd om eventueel verkeerd gebruik van de vragenlijst te achterhalen. Onderdelen 

van het verificatieproces waren een check op postcode, invultijd en IP-adres. Na een 

 
10 Gelijktijdig aan het onderzoek naar duurzame energie liep een - breder - onderzoek onder 
inwoners, met als onderwerp: de toekomst van de gemeente Lochem (i.k.v. de Omgevingsvisie), 
uitgevoerd door onderzoeksbureau Moventem. In beide online enquêtes werden invullers aan het 
einde uitgenodigd om deel te nemen aan het 'andere' onderzoek. Onder het inwonerpanel van de 
gemeente Lochem is (ook door Moventem) een gecombineerde vragenlijst uitgezet.  
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controle op dubbele invullers en de herkomst van de invuller zijn de antwoorden van 30 

invullers niet meegenomen in de analyse. Dit betekent een netto respons van 576 invullers. 

Op deze netto respons van 1272 (696 + 576) is vervolgens weging toegepast. Hiervoor is de 

respons per betrokkenheidsprofiel binnen het totaal van 1272 (zie tabel op pagina 35/36) 

vergeleken met de feitelijke verdeling van de betrokkenheidsprofielen in de gemeente 

Lochem (zie tabel in hoofdstuk 3). Indien er sprake was van over- dan wel 

ondervertegenwoordiging van een profiel is dit statistisch gecorrigeerd, met een minimum 

van 0,72 (bij oververtegenwoordiging) en een maximum van 5,0 keer (bij 

ondervertegenwoordiging). De totale N waarover in dit rapport verslag wordt gedaan is na 

weging 1244. 

Bij het aantal van 1272 respondenten hoort een betrouwbaarheidspercentage 95% 

(rekening houdend met 33.000 inwoners). De foutmarge was 5%.  

De hoge respons in combinatie met de toegepaste weging leidt tot de conclusie dat het 

onderzoek als representatief beschouwd kan worden voor de totale gemeente Lochem.  

 

Alle inwoners van de gemeente Lochem zijn uitgenodigd om mee te doen aan het 

onderzoek. Het onderzoek was via een open link te vinden op www.lochem.nl/energie2030. 

De open link is door Citisens via een geo-campagne (o.a. op Facebook, Instagram, 

Telegraaf.nl en Metronieuws.nl) onder de aandacht gebracht van inwoners van gemeente 

Lochem.   

De resultaten van de campagne staan weergegeven in onderstaande tabel.  
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Daarnaast heeft de gemeente Lochem zelf ook aandacht besteed aan het onderzoek via de 

eigen kanalen, o.a. op sociale media, de eigen website en het lokale huis-aan-huisblad.  

De online inwonersconsultatie bestond uit 20 inhoudelijke vragen, verdeeld over vier 

onderwerpen:  

- Houding tegenover duurzame energie en energiebesparing 

- Duurzame opwek van energie 

- Financiële participatie 

- Betrokkenheid in de toekomst 

 

Veruit de meeste vragen zijn gesteld als gesloten vraag. Hierbij konden respondenten 

kiezen uit meerdere antwoordopties, inclusief 'anders, namelijk, …' (met open invulveld) en 

'weet ik niet / geen mening'.  Ook bevatte de vragenlijst een aantal stellingen waarop 

respondenten op een schaal van 1 ('helemaal oneens') tot en met 7 ('helemaal eens') hun 

mening konden geven. Deze zijn, ten behoeve van het overzicht, in de rapportage veelal 

geclusterd tot 3 (oneens - neutraal - eens).  

De antwoorden die gegeven zijn in de open invulvelden bij 'anders, namelijk' staan 

opgenomen in bijlage 2.  

De vragenlijst is opgesteld in samenspraak met medewerkers van de gemeente Lochem.  
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In deze bijlage staan de verschillen tussen de betrokkenheidsprofielen (wanneer statistisch 

significant) opgenomen. We laten alleen de vier grootste profielen in de gemeente Lochem 

zien: Gevestigde Beïnvloeders, Geïnformeerde Gezinsdrukte, Zelfbewuste Aanpakkers en 

Honkvaste Buurtbewoners. Dit in verband met een te lage respons van de overige vier 

betrokkenheidsprofielen.  
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Niet significant 
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In bijlage 2 zijn alle open antwoorden weergegeven die ingevuld zijn bij de 'anders, 

namelijk' opties, bij in totaal acht vragen. Bijlage 2 is opgenomen als separaat document. 

- Op welke manier(en) bent u zelf bezig met duurzame energie en energiebesparing? 

Anders, namelijk… (vraag 3) 

- Stel er komt een zonnepark in de buurt van uw woning. Wat vindt u dan belangrijk? 

Anders, namelijk… (vraag 7) 

- Stel er komen windmolens in de buurt van uw woning. Waarover maakt u zich dan 

de meeste zorgen? Anders, namelijk… (vraag 9) 

- Stel er komen windmolens in de buurt van uw woning. Wat vindt u dan belangrijk in 

het proces? Anders, namelijk… (vraag 10) 

- Wat vindt u belangrijk in de financiering van een zonnepark of windmolen? Anders, 

namelijk… (vraag 12) 

- Waarom wilt u niet financieel participeren in windmolens of een zonnepark? 

Anders, namelijk… (vraag 14) 

- Wie zou volgens u het eerst het initiatief moeten nemen tot het ontwikkelen van 

windmolens en zonneparken in Lochem? Anders, namelijk… (vraag 15) 

- Wilt u nog iets kwijt over het onderwerp duurzame opwek van energie of de 

vragenlijst? (vraag 22) 

 

De tekst van de open antwoorden is letterlijk overgenomen. Taal- en spelfouten zijn niet 

gecorrigeerd.  
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