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Samenvatting
Op vraag "1 In hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat de gemeente Vijfheerenlanden
bewust bezig is met duurzame energie?" antwoordt in totaal 77% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". In totaal antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer) onbelangrijk". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Belangrijk".
Op stelling 2 'Ik ben zelf actief bezig met duurzame energie' antwoordt in totaal 48% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 12% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "3 Bent u voor- of tegenstander van de komst van de windmolens in Vijfheerenlanden?"
antwoordt 38% van de respondenten: "Ik ben voorstander".
Op vraag "3.1 Kunt u toelichten waarom u tegenstander bent van de komst van windmolens?"
antwoordt 79% van de respondenten: "Aantasting van uitzicht".
Op vraag "3.2 Wat ziet u liever in het landschap? (dit is een voorbeeld)" antwoordt 40% van de
respondenten: "Geen voorkeur".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVijfheerenlanden, waarbij 566 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Windmolens
Tegenwoordig worden er overal in Nederland duurzame energieprojecten gerealiseerd.
Hierbij kan niet alleen gedacht worden aan de plaatsing van windmolens op land en zee.
Windenergie is energie uit een bron die nooit opraakt. Daarom is windenergie duurzame
energie. Het grootste gedeelte van duurzaam opgewekte energie in Nederland wordt door
windmolens geproduceerd.

1 In hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat de
gemeente Vijfheerenlanden bewust bezig is met duurzame
energie?
Zeer belangrijk
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Op vraag "1 In hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat de gemeente Vijfheerenlanden
bewust bezig is met duurzame energie?" antwoordt in totaal 77% van de respondenten: "(zeer)
belangrijk". In totaal antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer) onbelangrijk". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Belangrijk".

Toelichting
Zeer
belangrijk

•
•
•
•
•
•
•
•

Belangrijk

•

Denk dat er geen ontkomen meer aan is met de huidige klimaatdoelstellingen.
Zou een beetje struisvogelpolitiek zijn om hier niet bewust mee bezig te zijn.
Dit zou prio 1 moeten zijn voor iedere overheidsinstantie.
Er is voldoende reden om over een aantal zaken anders te gaan nadenken. Los
van de CO2, want die samenhang met het klimaat lijkt wat geforceerd.
Geen windmolens veel lawaai,horizonvervuiling,veel vogels dood.
Maar niet via windmolens! Pro zonnepanelen
We moeten met z'n allen die overstap maken.
Windmolens zijn niet perse extreem duurzaam
Zeer belangrijk dat de gemeente onze leefomgeving niet verprutst met de
plaatsing van windmolens en zonnepanelen.
Belangrijk maar wel bewezen en rendabel zonder dat het drasit op subsidie en
verkeerde voorlichting, hetgeen met windmolens aan de gang is. Een uitbouw of
een dakkapel mag niet maar een hoog ding met de spanwijdte van een
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•
•

•
•

complete vliegtuigvleugel wat het uitzicht op mooi landschap verpest, dat kan
wel. Logica??
Landschap vriendelijk.
Maar de energeitransitie vraagt om veel meer nationale regie. Op lokaal niveau
is het klungelen en zijn. De opdrachten vanuit het klimaatakkoord onuitvoerbaar
tenzij het landschap wrodt opgeofferd en inwoners de lawaai-overlast voor lief
nemen. Windmolens hebben tegenwoordig een tiphoogte van 230m!!! En
ashoogte 166m!
Maar geen windmolens. Zonnepanelen wel!
Soms denk ik dat het belangrijker voor de grond bezitter is.GELD

Neutraal

•

Het wordt erg opgefokt het duurzaam zijn. Aan de ene kant moet alles milieu
vriendelijk en aan de andere kant zie je dat de mensen het afval op straat
gooien. Ik denk begin eerst zelf netjes te zijn, ruim je rommel op, stuur niet
zoveel brieven vaak onnodig, denk aan folders van loterijen, laat lampen niet
onnodig branden enz. Wij worden er telkens op gewezen maar in openbare
ruimte branden overal lampen misschien kan dat een stuk minder. Bv. winkel
dicht lamp uit, nacht reclame borden uit.zo bespaar je al veel. Maar ze zouden
onderhand willen dat wij in het donker en de kou gaan zitten en andere wel
alles mogen.

Onbelangrijk

•

Je kan het wel duurzaam noemen, maar daarmee is het nog niet echt duurzaam
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2 'Ik ben zelf actief bezig met duurzame energie'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=502)
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Op stelling 2 antwoordt in totaal 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
12% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•
•

•

Mee eens

•
•
•
•

Neutraal

•

De politiek is niet alleen bezig met woorden. Er zal ook ongetwijfeld ingegrepen
worden in de kosten van fossiele brandstof. Erg veel keuze is er nog niet. We zijn
onderweg. De hulp voor de particulier is daarbij naar mijn mening onder de maat.
Hele dak vol liggen met zonnepanelen helaas was aardwarmte niet mogelijk
Ik heb niet zoveel mogelijk mogelijkheden meer, alles geisoleerd, kachel laag etc..
Maar ben wel actief op milieugebied, door te besparen en na te denken men je
namenlijk al een eind op weg.
Ik heb zelf zonnepanelen.
Ik heb zonnepanelen op het dak laten installeren en de energie die ik daarnaast
nog afneem is groen.
Men moet zich realiseren dat het beter is om te stoppen of minderen met
consumeren dan het vervangen van de vorm van energie. Per saldo wordt het
namelijk alleen maar erger als niemand mindert met energiegebruik. Ook daar
dient een omslag te komen want met alle mogelijke duurzame energievormen is
het nog steeds onmogelijk om klimaatneutraal te worden aangezien de vraag naar
energie stijgt en stijgt.
Om de gemeente uit te leggen dat er geen wimdmolens moeten komen. Overigens
heb ik zelf 48 zonnepanelen op mijn huis.
Kost in het begin vaak extra geld. Maar als het financieel lukt en ik heb er goed
gevoel bij. Dan graag.
Maar wel op mijn manier door er zuinig mee om te gaan
Volgende maand worden zonnepanelen geplaatst op ons huis.
Zonnepanelen en dak- en muurisolatie.
Duurzame energie is voor bewoners vaak nog een ver-van-mijn-bed show, omdat
het financieel niet haalbaar is om de overstap te maken. Wel vind ik het belangrijk
en kijk ik wat er wel in mijn macht ligt om zelf aan te pakken. Denk aan: minder
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•
•
•
•
•
•
Mee
oneens

•
•

vlees eten, een slimme thermostaat, kleren uithangen ipv de droger gebruiken,
geen plastic zakjes meer gebruiken voor groente en fruit bij de supermarkt, geen
plastic zakje kopen aan de kassa voor de boodschappen, minder vaak nieuwe
kleding kopen, met de fiets en het ov naar werk etc.
Heb de financiën er (nog) niet voor.
Hoewel de wens er zeker is, is niet alles even haalbaar voor ons. Zonnepanelen
staan al langere tijd op de wensenlijst, maar financieel kan het niet uit om ze te
plaatsen. Ook niet met subsidie.
Ik probeer binnen vijf jaar een aantal zaken duurzaam te regelen.
Ik woon in een sociale huurwoning.
Op dit moment niet het budget voor.
Zal wel meer willen doen, maar heb geen geld om er veel aan te doen
Ik ben meer bezig met duurzaamheid op gebied van eten, vervoer, producten die ik
koop etc. dan op gebied van energie.
Ik heb een huurhuis en kan daardoor minder doen qua zonnepanelen, etc.
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Ook in de gemeente Vijfheerenlanden staat duurzame energie op de agenda. In Zijderveld is
een windmolenplan opgesteld. Het project betreft drie windmolens met een totale hoogte
van 165 meter of twee grotere windmolens met een totale hoogte van 225 meter.

3 Bent u voor- of tegenstander van de komst van
de windmolens in Vijfheerenlanden?
Ik ben voorstander

(n=501)
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Op vraag "3 Bent u voor- of tegenstander van de komst van de windmolens in Vijfheerenlanden?"
antwoordt 38% van de respondenten: "Ik ben voorstander".

Toelichting
Ik ben
voorstander

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afhankelijk van waar, het moet bijvoorbeeld niet te zien zijn in een historisch
stadsbeeld of zo. Ik vind ze altijd wel mooi langs de weg. Maar anderen vinden
ze lelijk, en we moeten er wel samen uitkomen.
Belangrijk is waar ze komen.
Gezien de ontwikkeling, zonder windmolens gaat dat niet.
Het dient wel op een plaats te zijn waar mens en dier geen hinder ondervinden
van de molens. Zelf kijken wij uit op 3 windmolens en dat kan soms hinderlijk
zijn omdat je toch kijkt naar het draaien van de wieken. (2x)
Hoe meer hoe beter, zonnepanelen lijken me ook een goed plan wanneer er
geen molen geplaatst kan worden
Maar het Zijderveld project vind ik echt te dicht bij het dorp Zijderveld en 225
meter is te hoog en landschap ontsierend
Maar wel met mate
Mooie techniek om relatief veel energie op te wekken. Bovendien wekt een
windmolen het hele jaar energie op. Zonnepanelen alleen overdag en in de
winter veel minder.
Uiteraard moet goed worden nagedacht over de plaats en moet het gebeuren
iom de omwonenden.
We mnoeten niet alleen zeggen dat we het belangrijk vinden maar ook doen.
(dit is een idee van de sgp. PVDA (van Montfoort)vind dat we te weinig groen
hebben. Als we 1 % van de grond beschikbaar stellen is het probleem over.
Latren we vooral bij de vervuilers zijn (boeren zorgen voor ruim 40% van de
stikstof uitstoot)
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•
•

•

Ik ben
neutraal

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Ik ben
tegenstander

•

Wel goed kijken waar het past, rekeninghoudend met omgeving en natuur
Wel met beleid de windmolens plaatsen, zodat ze geen overlast voor de
omgeving veroorzaken. Ik zou het niet wenselijk vinden als windmolens
overheersen in de natuur. Gemeente moet ook zoeken om naast het plaatsen
van windmolens naar andere manieren te vinden om beter met het milieu om
te gaan.
Zoveel mogelijk landschap vriendelijk. En met zo weinig mogelijke onnodige
kosten en milieu besparende bouw.
Als het everdingen was, zou ik zeer zeker mee willen bepalen waar ze kwamen
te staan. Geen slagschaduw of geluid.
Hoe onnozel het ook klinkt voor sommigen, windmolens kunnen wel degelijk
voor overlast zorgen. Aan de andere kant is het een prachtoge manier om
energie op te wekken. Molens horen al eeuwen bij Nederland. Misschien
moeten we ze gewoon niet zo hoog willen maken, om het voor mensen
acceptabeler te houden. In Groningen is een heel mooi project met pravhtige,
deels uit natuurlijke materialen opgetrokken kleine windmolens. Zoiets vind ik
hier in de polder bij boerenbedrijven ook wel passen.
Is sterk afhankelijk van de plek. Langs snelwegen op voldoende afstand van de
bebouwing vind ik het geen probleem. Ik stoor mij er niet aan als je ze ziet
staan.
Mits goed bekeken is of dit beste oplossing is. Keuze zou niet gebaseerd
moeten zijn op “makkelijke maatregel”.
Passend in omgeving dan doen
Tevens andere opties onderzoeken, zoals de stuw in Hagestein.
Vind ze echt niet mooi, landschap verpestend. Ik zou meer denken aan soort
windbollen op het dak van eerder huis of gebouw die dan ronddraaien om zo
energie op te wekken. Dan zijn die bollen ongeveer 30 á 35 cm hoog. Er kun je
dan 1 of een paar op een dak plaatsen en zo energie opwekken. Veel minder
lelijk. minder materiaal verbruik dus duurzamer.
We krijgen in de toekomst herrie genoeg van warmte wisselaars o.i.d. Dat
gezoem erbij wordt echt teveel met die hoge geluiden. Waar blijft ons vlakke
polderland???????
Windmolens concentreren op geschikte locaties (op zee, ijsselmeer en grote
polders)
Windmolens vind ik vaak afbreuk doen aan het landschap
Windmolens zijn als je in de buurt woont best lelijk en beinvloeden de
landscape view . Ik weet zelf niet het verschil tussen opbrengst tussen een
windmolen en een zonnecollectoren park, maar een zonnecollectoren park
kan ergens op een industrie terrein oid, en zie je dan niet in de
woonomgeving. Dus ik zou graag dat de gemeente beiden goed uitzoekt, en
ook zeker naar andere opties als windmolens kijkt. BV betere informatie en
subsidie voor bewoners om zonnecollectoren aan te schaffen etc.
Zoals ik al aangaf twijfel ik aan de duurzaamheid van de windmolens omdat er
uit eerder onderzoek is gebleken dat windmolens alleen winstgevend zijn met
hoge subsidies en daarna stil komen te staan of weer afgebroken worden...
De productie van windmolens is milieuvervuilend. = enkel symboolpolitiek.
Overlast voor mens en dier (geluidsoverlast). Landschapsvervuiling. Er zijn
effectievere manieren. Kunnen ook mini windturbines op bedrijfshallen max 2
meter hoog.
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•
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•
•
•

Dit soort molens zijn zeer landschap ontsierend, dit soort molens horen op
zee, doordat de overheid doelen stelt per gemeente ontstaat er een wildgroei
aan initiatieven en "verscheurt een gemeenschap. Gemeenten zouden eens
kunnen beginnen met het makkelijk fruit wat laag hangt; Overal verlichting
laten branden als de gebouwen niet zijn bezet, Gemeenteauto's die met
draaiende motor staat te knorren terwijl men aan bijvoorbeeld aan het
straatwerk bezig is. Bewustzijn!
Dood van vogels, en afhankelijk waar ze geplaatst worden geluidsoverlast voor
omwonenden.
Er zijn veel betere mogelijkheden, kernenergie
Ga alle daken van huurwoningen en gemeente panden eerst maar eens vol
leggen met zonnepanelen
Groot voorstander van per dorp 1 enkele windmolen die voor en door de
burgers word opgezet en geëxploiteerd. Groot tegenstander van grootschalige
windmolen- en zonnepanelenparken die door het groot-kapitaal worden
geëxploiteerd, het geld verdwijnt in de zakken van de aandeelhouders en de
burgers zitten met de overlast.
Heel erg horizonvervuilend
Het is kortzichtig om te denken dat alle energie in onze regio zelf moet worden
opgewekt. Ons landschap is hier niet zo geschikt voor en er zijn betere
plaatsen op de wereld waar je dit kunt neerzetten. En er zijn ook alternatieven
voor windenergie die ook prima zijn. Er zijn nog veel daken onbenut, ook
platte daken van grote loodsen.
Ik vind windmolens erg horizonvervuilend en ze ontsieren ons landschap
Ik wil dat ze bij Lopik, Vianen en bij Giessenburg worden weggehaald!
Lekker als ja daar naast een molen woont. Daar wordt geen rekening mee
gehouden. Om wonende moeten het maar uit zoeken.
Geen windmolens in zijderveld!!
Licht eraan waar ze komen te staan dan.
Ligt er aan waar die molens komen. Molens kunnen overlast geven. Al jaren
klagen heel veel inwoners in Houten over de overlast.
Als er molens worden geplaatst moet dat ver van de bewoonde wereld zijn.
Met alle windmolens en zonnepanelen is de opwekcappaciteit van duurzame
stroom nog steeds onvoldoende. Als backup zul je andere stroombronnen
moeten gebruiken.
Naar mijn mening kunnen dergelijke projecten beter op zee of het IJsselmeer
gerealiseerd worden. Zonneparken vindt ik een mooier initiatief vanwege
horizonvervuiling.
Overlast door trillen en uitzicht.
Ze eneco is grote winnaar VHL verliezer
Te veel, horizonvervuiling
Tegenstander omdat er plannen zijn Vijfheerenlanden vol te zetten. Een
enkele windmolen ver van woningen langs een snelweg en buiten
natuurgebieden en natuurnetwerk acceptabel
We hebben al enkele grote exemplaren bij Zijderveld staan. Meer naar het
oosten verschijnen er, weliswaar buiten onze gemeente, steeds meer langs de
A15.
Lijkt me wel voldoende zo, het authentieke Hollandse landschap gaat er
helemaal aan.
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Weet niet

•

Ze komen veel te dicht op het dorp (400 meter van mijn achtertuin) te staan,
waardoor ik de hele dag naar de windmolens verplicht ben te kijken.

•
•
•
•
•

Afhankelijk van wat voor type windmolens er worden geplaatst
Gevaarlijk voor de vogels
Op een geschikte plek
Veel lawaai, horizonvervuiling, veel vogels raken gewond of gaan dood.
Voor- of tegen is heel erg afhankelijk waar en hoe ze geplaatst worden. Liever
geconcentreerd dan verspreid
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3.1 Kunt u toelichten waarom u tegenstander bent van de
komst van windmolens?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "3.1 Kunt u toelichten waarom u tegenstander bent van de komst van windmolens?"
antwoordt 79% van de respondenten: "Aantasting van uitzicht".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantasting landschap (2x)
Als klein land heeft het geen resultaat om alles duurzaam te willen doen.
Beschermen van het unieke landschap. Er is toch een plan voor windmolens op zee.
De molens in Zijderveld komen veel te dicht bij de bebouwing. Zit niet op geluidsoverlast of
slagschaduw te wachten waar je dol van wordt. te wachten
En niets doen is ook een optie. Er worden veel feiten verdraaid in het belang van mensen die
financieel belang hebben bij dergelijke projecten. Het moet nog blijken of er echt een
klimaatprobleem is. En als ja, dan kan adaptatie wel eens veel logischer zijn.
Eneco verdient bakken geld met aanleg en onderhoud. Eneco lacht in haar vuistje
Er staan er al
Geen stroom bij windstilte, slechts 20 jr bruikbaar, dan is het afval, recykelen niet mogelijk
Het authentieke Hollandse landschap gaat er helemaal aan. We kennen niet eens de effecten
van die molens op het milieu, denk hierbij aan veranderende windsnelheden.
Het is beter elk gebouw van zonnepanelen te voorzien. Dat is minder lelijk
Investeer liever in zonnepanelen
Kernenergie
Laat ze die troep op zee zetten
Mensen in de kleinere dorpjes hebben er overlast van!
Niet op een punt, waar mooie natuur is en op zo'n kleine plek.
Subsidie voor windmolens is hoger op plaatsen waar het minder hard waait. In onze gemeente
waait het niet hard
Vaak gezondheidsklachten, groot gevaar i.v.m. aanwezige kirosine-leiding; opbrengst valt erg
tegen, veel te dicht bij de bebouwing
Vogel kerkhof eronder
Waar ze van gemaakt worden is ook niet milieu bewust
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•
•
•

Waarom moeten wij lijden onder dwang van Brussel pak de grote vervuilers/gebruikers eerst
aan voordat je de gewone man hiermee lastig valt en tot ergernis toe van het mooie groene
landschap
Windmolens leveren maar weinig energie. Ze zijn ZEER ontsierend in het landschap. Liever grote
windparken op zee
Windmolens zijn niet duurzaam. Kernenergie wel

Toelichting
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Beetje rare keuze-opties: nr. 6 en 7. Is het klimaatreligieus gemotiveerd om deze, voor de vraag
in deze vorm irrelevante, opties op te nemen?
De mens kan het klimaat niet beinvloeden.
De windmolens kunnen alleen worden neergezet door de zeer ruime subsidieregeling. Het
vreemde is dat wij in deze omgeving in het meest windstille gebied van Nederland wonen. De
opbrengst wordt heel positief gesteld, maar de werkelijke opbrengstcijfers hoor en zie je
nergens. De molens die nu bij Autenasekade zijn geplaatst geven zelfs slagschaduw in de
straten van het dorp Hagestein. De opbrengst kan ook volgens mij niet gehaald worden, want
er staan met enige regelmaat molens stil. De gebruikte opslagbatterijen zijn zeer vervuilend als
deze niet meer gebruikt worden. Ze zijn eigenlijk niet eens te recyclen. Hier wordt nooit wat
over gezegd want dat is negatief nieuws. Dat er ook nog geluiden van de molens komen hoor je
ook bijna nooit. Deze lage tonen worden niet door iedereen gehoor maar als jij toevallig ze wel
hoort dan heb je echt een probleem. Zie het geluidsprobleem van de molens in Houten.
Door deze plek te misbruiken voor molens kan zijderveld in de toekomst niet uitbreidden.
Terwijl dit gebied daarin wel voorzien was. Tevens wordt er zomaar een plan van een
commercieel bedrijf omarmt die een wit plekje ziet op de kaart. De belangen van de bewoners
wegen toch zwaarder dan van zomaar een bedrijf. Vianen moet zelf nadenken over de plaats
waar zonnepanelen en windmolens dienen te komen niet een onafhankelijk bedrijf.
Er staan al teveel windmolens in de omgeving van Leerdam. Culemborg, Everdingen, Houten,
Nieuwegein, Geldermalsen, Knooppunt Deil. Het landschap wordt ernstig verziekt. Dorps-,
stads- en vergezichten worden er niet mooier op. Daarnaast worden windmolens hoe verder
landinwaarts steeds minder effectief doordat er minder wind is dan aan de kust of op zee.
Ik denk dat we er spijt van gaan krijgen omdat het naar mijn mening niet de oplossing zal
blijken te zijn.(te duur en beslist zeer lelijk in ons land en in de zee)
Links klimaatfalafisme. Er is geen klimaatverandering. De klimaatleugens zijn bedacht om
nieuwe industrieën aan te boren.
Windenergie is een mooie vinding. Echter ik zie meer in opwekken met waterstof.
Windmolenparken zijn een verwoesting van het karakteristieke landschap van de
Vijfheerenlanden. Eerst inzetten op vol leggen met zonnepanelen van daken van woningen,
openbare gebouwen,industriegebouwen en stallen, daar heeft niemand last van.
Zijderveld moet niet het afvoerputje van de provincie (gemeente) worden. Als er geen
uitbreidingsmogelijkheden voor Zijderveld zijn sterft het dorp uit.
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3.2 Wat ziet u liever in het landschap? (dit is een voorbeeld)
Drie windmolens met een totale hoogte van 165
meter
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Twee grotere windmolens met een totale hoogte
van 225 meter.
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Op vraag "3.2 Wat ziet u liever in het landschap? (dit is een voorbeeld)" antwoordt 40% van de
respondenten: "Geen voorkeur".

Toelichting
Drie windmolens met
een totale hoogte van
165 meter

•

•

Er moet balans zijn tussen de positieve effecten voor het loskomen
van fossiele brandstof en het unieke landschap van VHL. De grootste
molens van nederland hoeven niet hier te staan. En wat is het effect
van de windmolens bij Zijderveld voor de eventuele
uiutbreidingsmogelijkheden van de woonkern?
Vrij lastig om hier een oordeel over te geven, maar 225 m lijkt me
wel wat hoog.

Twee
grotere windmolens met
een totale hoogte van
225 meter.
Geen voorkeur

•

Ze zijn beide lelijk dus als de 2 hoge een beter rendement geven dan
maar die

•
•
•

De optie die de meeste energie opwekt (2x)
Ik vind beide soorten windmolens prima.
Mensen klagen altijd over het uitzicht, maar ik denk dat met n lik
verf zo'n mast best deels kan opgaan in de omgeving. Het is een
nuttige toevoeging!!!

Weet niet

•

Dit hangt heel erg af van de locatie denk ik. Een
(landschaps)architect kan hier vast wat meer over zeggen.
Ik heb geen idee welke maat de windmolens hebben die ik nu zie
maar diegene die langs de A27 staan vind ik niet storend
Is afhankelijk van omgeving en natuur

•
•
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:

TipVijfheerenlanden
Kontakt Mediapartners

:
:
:
:
:
:

Windmolens
21 januari 2020 tot 30 januari 2020
566
4,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
19
30 januari 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,1%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Kontakt Mediapartners.
Op 21 januari 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het
Tipburgerpanel gestuurd.
Op 28 januari 2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar geslacht en leeftijd.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipVijfheerenlanden
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Vijfheerenlanden
vergroten. Via het panel TipVijfheerenlanden.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
Vijfheerenlanden hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipvijfheerenlanden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipVijfheerenlanden.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVijfheerenlanden.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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