
De gemeente Lochem wil in 2030 energieneutraal zijn. Om dit te 
kunnen realiseren, wil de gemeente het grootschalig opwekken van 
wind- en zonne-energie mogelijk maken. In november/december 
2020 is een online inwonersconsultatie uitgezet om te achterhalen 
hoe inwoners van de gemeente Lochem aankijken tegen het on-
derwerp duurzame energie, met focus op zonne- en windenergie.

Inwonersconsultatie duurzame  
energie: wind en zon

Wilt u dat er duur-
zame energie in de 
gemeente Lochem 
wordt opgewekt uit 
wind en/of zon?

Hoe wilt u dat er 
duurzame energie 
wordt opgewekt
in de gemeente 
Lochem?

Stel, er komt een zonnepark in de buurt van uw woning. 
Wat vindt u dan belangrijk? (top 3)

Dat het zonnepark niet zichtbaar is: 24%

Dat er geen overlast van het zonnepark is: 13%

Dat het landschap verbeterd wordt door buiten het zonnepark  
bomen en houtwallen aan te leggen: 18%

Stel er komen windmolens in de buurt van uw woning. 
Waarover maakt u zich dan de meeste zorgen? (top 3)

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

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

Dat het landschap wordt aangetast: 17% 

1.272 respondenten
44% wil uitgenodigd worden
voor de bewonersavonden  
in februari 2021
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Lochem spreekt

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

€

Dat - zoveel mogelijk - alleen inwoners en 
 bedrijven uit Lochem investeren

30%

Dat een deel van de winst naar het
gebied gaat (omgevingsfonds)

Dat een deel van de winst naar de 
direct aanwonenden gaat

Dat ook omwonenden die niet 
investeren zeggenschap hebben

Anders
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Dat inwoners ook mede-eigenaar zijn 
en zeggenschap hebben


