Energieneutraal, waar staan we? - Duurzaamheid
Onze regio moet in 2050 energieneutraal zijn. Gemeente Beuningen wil dat 10 jaar eerder realiseren.
Dit betekent dat alle energie die we verbruiken dan alleen nog maar duurzaam opgewekt zal worden.
Duurzame energie is energie uit bronnen die nooit opraken, zoals zon, wind, water en biomassa.

1 Hoe duurzaam bent u zelf? Welke stellingen passen perfect
bij u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Geen van bovenstaande stellingen

Ik heb een ander duurzaam voorbeeld

De thermostaat gaat standaard een graad
lager als ik ga slapen

Ik gebruik zo min mogelijk papier, print alles
dubbelzijdig

Het energielabel van witgoed (koelkast,
wasmachine e.d.) speelt een belangrijke rol
voor mij bij de aanschaf

Als ik boodschappen doe, neem ik altijd mijn
eigen boodschappentas mee

Tijdens het tandenpoetsen draai ik de kraan
dicht

Ik gooi (bijna) nooit eten weg

Ik haal mijn telefoonoplader na het opladen
altijd uit het stopcontact

0%

Het meest gekozen antwoord (91%) op vraag 1 Hoe duurzaam bent u zelf? Welke stellingen passen
perfect bij u? is: "Als ik boodschappen doe, neem ik altijd mijn eigen boodschappentas mee".

Ik heb een ander duurzaam voorbeeld, namelijk:



Afval scheiden, zo min mogelijk met de auto rijden
Afvalscheiding op basis van hergebruik grondstoffen
0



Alleen plantaardig voedsel eten, zonnepanelen in gebruik



Alles uit en niet op standby, licht alleen aan in de ruimte waar ik ben en niet meer dan nodig,
geen wasdroger maar droogrek, alle was samen en alleen wassen met een volle trommel,
hergebruik van plastic en papieren zakjes, in en om de wijk opruimen van zwerfafval.
Altijd de boodschappen op de fiets
Bewegingsmelders voor buitenlampen
De temperatuur in huis is nooit hoger 18 graden en 's nachts 15
De thermostaat gaat 's nachts zo laag, dat ie niet zal aanslaan gedurende de nacht.
De thermostaat gaat als ik ga slapen altijd op13 een uur voor na bed ga.
De thermostaat gaat s-nachts enkele graden lager
Deuren achter je kont dichtmaken.
Eet zoveel mogelijk van eigen grond. Ik heb muren en vloer en dak zo goed mogelijk geïsoleerd.
Gebruik de fiets als dat mogelijk is, ben creatief met gebruik 2e hands materialen
Geen plastic kopen
Huren zonnepanelen op afstand
Ik gebruik het hete kookwater om na het eten de vaat te spoelen
Ik heb zonnepanelen en goed geisoleerd
Ik heb zonnepanelen en recycle veel kleding
Ik laat nooit verlichting overbodig branden
Ik leg zonnepanelen op mijn dak
Ik streef optimale afvalscheiding toe en probeer anderen met spullen die ik weggooi blij te
maken (kringloop, marktplaats etc.)
Ik wek de stroom die ik gebruik zelf op. Heb mijn huis goed geisoleerd.
Isolatie woning, ik overweeg zonnenpanelen, ik rijd hybride
Korte afstanden fietsen in plaats van met de auto
Lamp uit als niet nodig.
Lampen uit in de ruimtes waar je niet hoeft te zijn en radiator lager
Lampen uit, zo min mogelijk verpakkingsafval, zo min mogelijk batterijen
Met de fiets als het mogelijk is
Mijn eigen groenten en kruiden telen voor eigen gebruikt. Wecken van groenten en fruit. Het
drogen van van kruiden voor de wintermaanden. As van uit de houkachel zeven en dan weer in
de moestuin gebruiken als voeding voor groente en kruiden. Compost gebruiken voor in de
moestuin als voeding voor de groenten en kruiden. Geen onnodige reclame aan laten komen
alleen de regionale kranten waarmee ik he vuur aan maakt in de houtkachel.
Phonefuse om s'nachts overladen van batterij te voorkomen. zie
http://concinnity.eu/Producten/Lava-PhoneFuse/
Proberen vaker de auto te laten staan
Scheid mijn afval, koop zoveel mogelijk zaken die duurzaam zijn en kleine voetafdruk minimale
milieu belasting hebben, ik wek mijn eigen stroom op
Thermostaat gaat 's nachts 5 graden lager en ook als we op werkdagen overdag niet thuis zijn of
een weekendje weg. Warmtepompdroger aangeschaft ipv condensdroger. Zuinige kleine auto.
Thermostaat gaat om 23.00 uur naar 17 graden en om 6.00 uur op 20 graden
Thermostaat lager overdag, ik pak binnen een straal van 5 km de fiets.
Thermostaat s nachts naar 5 graden
We hebben een groentetuintje en een composthoop in de tuin
Zo koud mogelijk douchen.
Zonnepanelen (6x)
Zonnepanelen op het dak
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Zonnepanelen op huis en schuur
Zonnepanelen, zonneboiler, hybride auto, deelname in projecten Opgewekt M&W

Toelichting


We laten ons gek maken met energie zuinig, kijk eens naar het vliegverkeer en de industrie,
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Windmolens
Eén van de mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken is het gebruik van windmolens. De
gemeente Beuningen is voornemend om zo’n tien windmolens te plaatsen.

2 “Ik ondersteun het initiatief voor het plaatsen van tien
windmolens in de gemeente Beuningen”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)

(n=138)

30%
25%
23%

25%

21%
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15%

12%

10%

9%

9%

Zeer mee
oneens

Weet niet

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

48% is het (zeer) eens met stelling 2 “Ik ondersteun het initiatief voor het plaatsen van tien
windmolens in de gemeente Beuningen”, 21% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen
antwoord is "Mee eens" (25%).

Toelichting
Zeer mee
eens



Die windmolens wil ik graag combineren met zon panelen: eerst zoveel mogelijk
grote daken gebruiken, daarna plassen zonder recreatieve functie vol leggen en dan
evt nog op land op zodanige wijze dat je het landschappelijk combineert met
struiken en bloem/zaden randen voor de insecten en vogels

Mee eens



Mits waardevermindering van woonhuizen wordt vergoed. Nooit het individu laten
opdraaien voor maatregelen van algemeen belang.
Mits ze niet binnen 1500 m van de bebouwde kom staan en ze landschappelijk
inpasbaar zijn.



Neutraal





Ik woon
Ik woon niet in Beuningen, windmolens zijn lelijk, ik hoor nogal eens twijfels over het
rendement. Daar plaatsen waar ze wel rendement hebben en gaan kwaad doen aan
de omgeving (waar toch al industriële bouw is).
Ze staan altijd dicht bij de huizen, is niet zo gunstig
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Mee
oneens





Weet niet






Ben een grote voorstander van zonnepanelen.
In plaats van windmolens zou elk bedrijf en elk huis zonnepanelen moeten hebben,
verplicht en verstrekt door de gemeente tegen een geweldige korting. Als ieder
huishouden en bedrijf zelfvoorzienend is, zijn er maar weinig windmolens en
zonneparken meer nodig.Er zijn nog heeel veel lege daken in Beuningen en Maas en
Waal.
We moeten er ook voor zorgen dat ons mooie landschap niet aangetast wordt. Het
gaat ten koste van het aanblik
Ik woon niet in Beuningen, wel in Druten. Daar steun ik de plaatsing van
windmolens.
Ik woon niet in beuningen,. Ik vind dat de bewoners er zelf over moeten gaan. Ik zou
het wel toejuichen.
Nadelige effecten zijn nog niet volledig in beeld. Verder is het horizon vervuiling.
Waarom in Beuningen?? op die plaats waar het meeste en langste wind is.
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2.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het plaatsen van
tien windmolens in Beuningen ondersteunt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
100%

(n=68)
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9%

10%

3%

0%
Ik vind het een goede vorm van
duurzame energie

Anders, namelijk:

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (91%) op vraag 2.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het
plaatsen van tien windmolens in Beuningen ondersteunt? is: "Ik vind het een goede vorm van
duurzame energie".

Anders, namelijk:







BETER DAN KOLENCENTRALES
Ik woon in West Maas en Waal
Met alleen zonnepanelen kom je er niet en met biomassaverbranding/-vergisting heb je nog
steeds CO2-uitstoot
Naast allerlei andere vormen zoals zonne-energie en waterstof, biobrandstof
Noodzakelijk duo met pv-panelen en biovergisting voor energieneutraal worden
Tien windmolens op zee leveren 30% meer energie op en niemand tot last.

Toelichting





Daarnaast laten inzien dat we niet meer de luxe hebben om tegen windmolens te zijn. Vooral uit
het politieke debat houden anders gebeurd er niets.
Het is nu de meest rendabele manier van energie opwekken, in combinatie met zon is optimaal:
als het mooi zonnig weer is waait het meestal niet en energie opslaan is nu nog onvoldoende
mogelijk. De levensduur van een windturbine is ca 20 jaar, de molens staan er niet voor altijd,
daarna zijn er wellicht nieuwe technische mogelijkheden. Het is bij aanvang belangrijk om mee te
nemen dat er zo min mogelijk beton gebruikt wordt voor de fundering en dat wat gebruikt wordt
naderhand weer volledig verwijderd wordt uit de bodem.
Wel moet goed bekeken worden waar men ze plaatst waardoor minimale overlast ontstaat. Bij
voorkeur langs de snelwegen.
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2.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het plaatsen van
tien windmolens in Beuningen niet ondersteunt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
60%

52%

50%

48%

44%

(n=25)
48%

40%
30%
20%
10%
0%
Ik vind windmolens geen Ik vind windmolens lelijk
Ik ben bang voor
goede vorm van
schadelijke effecten op
duurzame energie
gezondheid en natuur

Anders

Het meest gekozen antwoord (52%) op vraag 2.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het
plaatsen van tien windmolens in Beuningen niet ondersteunt? is: "Ik vind windmolens geen goede
vorm van duurzame energie".

Anders, namelijk:













10 windmolens is wel erg veel!
10 windmolens op zee leveren 30% meer energie op en geen overlast.
Duurder dan op zee. Horizonvervuiling.
En de overlast qua geluid
Enkele solitaire windmolens in het Land van Maas en Waal zijn schadelijk voor het open
landschap en windmolenparken op b.v. zee hebben een hoger rendement en zijn beter te
exploiteren
Graag veel windmolens, maar wel op zee
Ik zou alle windmolens in de noordzee willen plaatsen
In mijn opinie zijn windmolens alleen rendabel door de subsidie(s).
Lawaaioverlast, gevaarlijk voor vogels
Productie van windmolen is zeer zwaarwegend. Windmolens hebben zeer veel slechte
bijeffecten op milieu en omgeving.
Te weinig rendement en teveel inbreuk op landschap
Windmolens zijn absoluut niet duurzaam. Steeds nieuwe vormen van energieopwekking
komen er aan. En wat doen we over 20 jaar met die gigabergen schroot, met al die
aftandse windmolens. Ik voorzie daar een groot probleem. En hoeveel energie kost het om
een windmolen te maken.

Toelichting


Beter zonnepanelen plaatsen
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Er zijn plannen om vlak bij Weurt een aantal windmolens te plaatsen op het terrein van de voormalige
energiecentrale. Stel u moet in uw eigen gemeente een locatie aanwijzen waar ze één of meerdere
windmolens kunnen plaatsen.

3 Welke locatie(s) zou u aanwijzen?

(n=135)
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Locatie(s):

Geen locatie, windmolens dienen
buiten mijn gemeente geplaatst
te worden

Weet niet

48% geeft een locatie op bij vraag "3 Welke locatie(s) zou u aanwijzen?."

Locatie(s):






















A73, rond sportvelden, Polderzijde van Heemstraweg
A73!!
Aan de waal
Achter het crematorium
Beuningse plas, langs de waal, tpn west mijn achter tuin
Bijsterhuizen, Winssen zuid (snelweg)
Buitengebied west maas en waal
Daar waar omwonenden er weinig last van ondervinden of profijt ervan hebben.
De noordzee
De polder
Depolder
Excluton industriegebied, Westerhout industriegebied
Geplande locatie (Weurt)
Gewoon waar plek is
In overleg met bewoners locatie kiezen waar de minste overlast wordt ervaren, bijv in
uiterwaarden
In zee
Industrie terein en langs de snelweg
Lang de rivier of langs de Maas en Waal weg
Langs A50 en A73
Langs de A73 en Maasenwaalweg, mits 1500 m van bebouwde kom en andere gegroepeerde
woningen
Langs de doorgetrokken Maas en Waal weg
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Langs de grote weg
Langs de hele Maasenwaalweg
Langs de maas en waal weg , mn in de buurt van de rotonde met de noord-zuid-weg.
Langs de Maas en Waal weg, in de uiterwaarden.
Langs de maas en waalweg
Langs de Maas en Waalweg
Langs de Maas en Waalweg bv
Langs de N322
LANGS DE RIVIER DE WAAL
Langs de snelweg
Langs de snelweg bij knooppunt Neerbosch dit maakt door het verkeer toch al herry en zal in de
toekomst steeds rustiger worden met de komst van elektrische auto's
Langs de snelweg tegenover de bedrijven in Beuningen en tegenover het gronddepot in
Beuningen. Ik woon in dorp Beuningen, wij zijn het grootste dorp dat de meeste energie
verbruikt, wij hebben de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk duurzaam op te wekken. Dorp
Weurt wordt al heel zwaar belast met de Arn, dorp Winssen met de grote plas die daar gegraven
wordt en waarop plannen voor zonnepanelen op de plas zijn, dorp Ewijk heeft veel snelweg
overlast door de bruggen en kruising van snelweg. Beuningen moet nu aan de bak.
Langs de snelwegen A50/A73; maar misschien ook in de uiterwaarden, daar waar weinig huizen
staan/of geen directe overlast geeft, ik vind het persoonlijk niet ontsieren, sterker ik vind een rij
windmolens mooi om te zien.
Langs de snelwegen en niet dicht bij bebouwing
Langs de waal en langs de N 322
Langs de Waal en op bedrijventerreinen
Langs de Waal in de buurt bij Excluton
Langs de Waal of Maas , op plekken waar niemand woont.
Langs de Waal ter hoogte van Excluton Druten
Langs de waal,waar geen woningen staan,en liefst groen gekleurd zodat het in de omgeving
wegvalt,of begroeid
Langs het water
Langs Maas en Waal weg (2x)
Langs Maas en Waalweg. Bij de wethouder in de achtertuin
Langs N322 - Uivermeertje
Langs snelweg, niet naast een woonwijk zoals nu in weurt wordt bedacht
Langs snelwegen
Naast Maas en Waalweg van Veesteeg tot Noord-Zuid
Niet dichtbij een woon of recreatiegebied
Op de grootste vlakten waar het meeste wind is bv langs de rivieren
OP LOCATIES , DIE GEEN ABREUK DOEN AAN DE NATUUR
Overal waar mensen geen echte overlast ondervinden (panorama is geen overlast)
Polder of aan de maas
Polder of rivieroevers
Polder zonder woningen
Ten zuiden van de A73/N322
Uiterwaarden of nabij Maas en Waalweg
Uiterwaarden, bedrijventerrein veesteeg
Veesteeg
Ver van de bebouwde kom (een buitengebied waar een agrariër toestemming geeft op zijn
grondgebied
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Waar populieren staan dan heeft men geen last van het geluid.
Wamel
Wellicht in de polder
Weurt (Engie), gebied tussen Wijchen en Beuningen, ook langs A50

Toelichting
Locatie(s):





Geen locatie,
windmolens
dienen buiten
mijn gemeente
geplaatst te
worden



Weet niet






Duurzaam is onderdeel van welzijn. Mag dus niet ten koste gaan van welzijn.
Minimalisering impact.
Is wind energie wel het grootste rendement. b.v. Rivier de Rijn/Waal grote
turbo aan laten drijven via een bijpas.......
Voldoende wind, natuur en dieren hebben er dan geen last van en ook geen
uitzichtvervuiling
Geen goede keuze vraag. Juiste antwoord zit er niet bij. GEEN WINDMOLENS.
De locatie is bij de centrale is zeer geschikt voor waterkracht.
Ik kies voor geen lokatie maar niet voor de rest van de keuze.. ik vind not in
my backyard ...tever gaan. Ik ben tegen windolen laten ze zonneenergie
maar meer promoten.
Op zee plaatsen. Goedkoper en effectiever.
Geen windmolens dus. Hoeveelenergie kosthet welniet om een windmolen
temaken. Enmateriaal
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Zonnepark
Een andere mogelijkheid om duurzame energie op te wekken is de realisatie van zonneparken. Een
zonnepark is een veld met zonnecollectoren die zonne-energie opvangen.

4 “Ik ondersteun initiatieven om zonneparken aan te leggen”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)
45%

(n=135)
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Zeer mee
oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

74% is het (zeer) eens met stelling 4 “Ik ondersteun initiatieven om zonneparken aan te leggen”, 8%
is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Zeer mee eens" (41%).

Toelichting
Zeer mee
eens





Laat bewoners mee participeren!
Niet op landbouwgrond wel op daken van de schuren
Ook op grote waterplassen zoals de uivermeertjes in Deest.

Mee eens



Eerst de daken daarna waterplassen en zo min mogelijk op landbouwgronden.
Eventueel als scherm langs snelwegen.
Tegelijk moet ervoor gezorgd worden dat de bevolkingsdichtheid in heel Nederland
niet groter wordt. Er moet ook gewoon geboerd kunnen worden en er moeten
meer natuurparken komen.



Neutraal





Er liggen nog zoveel daken waar geen zonnepanelen opliggen, dat ik denk dat die
eerst aan de beurt zijn. er moet geen natuur of landbouwgrond opgeofferd worden
waar dat niet nodig is.
Ik vind zonneparken goed, als we geen ruimte meer hebben op daken van
openbare gebouwen.
Zonneparken veroorzaken een grote belasting voor het grondverbruik. Alleen
toestaan op onbruikbare terreinen zoals vuilstortplaatsen (zie langs A15) Benutting
van PV-panelen op daken afdwingen.
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Mee
oneens




Eerst daken volleggen
Te makkelijk om vernielingen aan te richten, bovendien vind ik het lelijk om zoiets
in de natuur te plaatsen

4.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het plaatsen van
een zonnepark ondersteunt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=100)
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Anders

Weet niet

Het meest gekozen antwoord (97%) op vraag 4.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het
plaatsen van een zonnepark ondersteunt? is: "Ik vind het een goede vorm van duurzame energie".

Anders, namelijk:










Er zijn nogal een aantal wateren in M&W om te plaatsen
Geen horizonvervuiling.
Het is minder erg om te zien in het landschsp en mgeving t.o.v. windmolens
Ik heb ze thuis ook
Minder horizonvervuiling dan windmolens
Minder opvallend in het natuurbeeld, kan gemakkelijker worden vervangen met efficiëntere
werkwijzen. Een windmolen vernieuwen gaat minder makkelijk.
Negatieve gevolgen kunnen tot iets positief worden omgezet. B.V. drijvende zonneparken op
grootschalige ontzandingslocaties
Stille opwekking van energie
Veel minder impact op zicht dan windmolens

Toelichting


In combinatie met wind. De zon schijnt niet altijd (voldoende) en wij gebruiken wel altijd
energie. Zon is minder rendabel dan wind. De combinatie bij elkaar in de buurt is optimaal
qua infrastructuur en energieverlies.
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4.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het plaatsen
van een zonnepark niet ondersteunt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
90%

(n=10)
80%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

30%
20%

20%

20%
10%
0%
Ik vind zonnecollectoren Ik vind zonnecollectoren
Ik ben bang voor
geen goede vorm van
lelijk
schadelijke effecten op
duurzame energie
gezondheid en natuur

Anders

Het meest gekozen antwoord (80%) op vraag 4.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het
plaatsen van een zonnepark niet ondersteunt? is: "Anders, namelijk:".

Anders, namelijk:









Bang dat het stuk gemaakt wordt
Ben voor zonnepanelen maar niet in een park
Er zijn in elke gemeente zoveel 'lelijke' bedrijfspanden op industrie terreinen. 'Versier' deze
met zonnecollectoren.
Er zijn voldoende daken beschikbaar om panelen op te leggen. Daar hoeft geen weiland voor
opgeofferd te worden
Het lijkt mij beter om zonnepanelen op schuren en loodsen te plaatsen
Ik vind dat eerst de daken moeten worden benut voordat weilanden worden volgelegd
Inefficiënt gezien het aantal zonuren
Kun je ook plaatsen op daken van stallen in buitengebied
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Er zijn plannen om een zonnepark aan te leggen in Ewijk en Beneden-Leeuwen. Stel u moet in uw
eigen gemeente een locatie aanwijzen waar ze een veld met zonnecollectoren kunnen plaatsen.

5 Welke locatie(s) zou u aanwijzen?
70%

(n=129)
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0%
Locatie(s):

Geen enkele locatie,
zonnecollectoren dienen buiten
mijn gemeente geplaatst te
worden

Weet niet

66% geeft een locatie bij vraag "5 Welke locatie(s) zou u aanwijzen?."

Locatie(s):






















't Leeuwse Veld
Agrarische bebouwing
Alle daken van boerderijen, scholen, kantoren, dorpshuizen etc.
Alle nieuwbouw, op daken van schuren en bedrijven
Arn op de berg
Bedrijventerrein veesteeg, Leeuwens veld noordkant maas en waal weg
Beneden Leeuwen Leeuwense Veld
Beneden-Leeuwen
Bij knooppunt A50 / A73, dak ARN, op water Beuningse Plas en afgraving Winssen
Buitengebied en alle daken van woonhuizen
Buitengebied west maas en waal
Daken
Daken fabrieken, Engie terreinen
Daken van de boeren
De provincie heeft bepaald dat delen van industriegebied niet meer gebouwd mogen worden,
mooi om doe te gebruiken, maar ook de 45.000m2 bij Bull in Beuningen i.p.v. een vestiging v.
Cranenbroek die nu niet meer doorgaat.
De weilanden tusen Puiflijk en Leeuwen
Dijk
Drijvend op de rivier
Elke vrije en niet storende locatie moet goed zijn
Ergens in het buitengebied
Fabrieksgebouwen
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Geen velden, maar daken, industrieel, publieke gebouwen zoals sporthal ed
Geertjesplas Winssen, zoveel mogelijk grote daken van bedrijven/scholen, enz
Geplande locatie in Ewijk is prima, evenzo de locatie op water nabij vuilstort ARN, op de flanken
van de vuilstort , op de daken van (grote) gebouwen particulier en overheid en bedrijven.
Gewoon de plek nemen waar er ruimte voor is
Het Veld tussen de Maas en de Waal
Hoge woerd
Ik wil geen zonnepark
In de buurt van de Deestersteeg of oude locatie vleesfabriek.
In de polder
In het open gebied langs de N 322, maar ook op nieuw te bouwen bedrijven en woningen binnen
de gemeente
Kan ook langs Maas en Waal weg
Kommengebied
Koningstraat/Steeg
Langs de dijk aan de overkant bij Slijkewijk dit omdat je dan het hoogste rendement kunt
opwekken en het niet het landschap drastisch beinvloed
Langs de maas en waal weg
Langs de Maas en Waalweg of op industrieterrein
Langs de maasenwaalweg, in de uiterwaarden.
Langs de snelweg
Langs grote wegen of in de polder
Langs Maas en Waal of Noord zuid weg
Langs maas en waal weg
Langs maas en Waal weg
Langs snelwegen en de sportvelden
Leeuwens veld (2x)
Leeuwense veld of op daken van scholen zoals Px Christie of op de Rosmolen
Locaties genoeg in de buitengebieden
Maasenwaalweg
Naast Maas en Waalweg van Veesteeg tot Noord-Zuid
Nader overleg
Niet in Dreumel :-)
Niet rendabele boerenerven. Om het park een groenwal aanbrengen zodat het landschap niet
verstoord. Voormalige boerenerven niet opofferen voor woondoeleinden.
Nogmaals op bedrijfspanden op industrie terrein.
O.a. de geluidswallen ten zuiden van dorp Beuningen
Ook in de polder
Ook langs de Maas en waal weg
OP ALLE BESTAANDE DAKEN
Op alle daken van gebouwen
Op alle overheids-/gemeenschappelijke gebouwen en woonhuizen.
Op daken van de boeren
Op daken van grote industriele gebouwen bijvoorbeeld Westerhout
Op daken van grote loodsen en andere industriële bebouwing met platte daken
Op daken van huizen
Op de daken
Op de daken van boerderijen en gemeentelijke gebouwen
Op de daken van grote schuren in de polder of onbruikbare landbouwgrond
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Op terrein ARN
Overal langs snelwegen, mits in het zonnetje
Overal waar er ruimte is.
Polder zonder woningen
Terreinen waar weinig activiteiten kunnen plaatsvinden.
Uivermeertje - Bedrijventerrein Westerhout
Uivermeertjes
UIVERMEERTJES
Uivermeertjes bij Deest en Winssen
Uivermeertjes deest
Uivermeertjes Deest (2x)
Uivermeertjes en bij Horssen
Uivermeertjes, schuren en daken
Waar niemand overlast van kan hebben
Weilanden en op het water
Woon in Beneden -Leeuwen dus prima
Zie antwoord 4.

Toelichting
Locatie(s): 



Weet niet



Alle huizen die gebouwd gaan worden in de toekomst optimaal in de richting van de
zon, met geschikte daken en direct voorzien van panelen bouwen.
En de nieuwbouw ook gelijk zonder aardgas leidingen realiseren, want daar moeten
we zo snel als mogelijk vanaf.
Zie boven, maak alle huizen en bedrijven zelfvoorzienend, dan zijn er maar heel
weinig zonneparken en windmolens nodig. We hebben dan ws. al meer dan
genoeg.Er zijn heel veel lege daken in onze gemeenten.
Eerst zonnepanelen opalle daken
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Duurzaamheid in de gemeente
6 Welke innovatieve en duurzame ideeën heeft u voor uw
eigen gemeente? Met andere woorden, ziet u nog andere
mogelijkheden voor uw gemeente om duurzame energie op
te wekken?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

47%

(n=130)

29%
24%

Ja, namelijk:

Ik heb geen duurzame en
innovatieve ideeën

Weet niet

47% heeft een idee op vraag "6 Welke innovatieve en duurzame ideeën heeft u voor uw eigen
gemeente? Met andere woorden, ziet u nog andere mogelijkheden voor uw gemeente om duurzame
energie op te wekken?."

Ja, namelijk:

















Aanleg voedselbos(sen)
Alle daken van schuren/ bedrijven Carpoolen laten organiseren
Alle openbare gebouwen, scholen en accommodaties op sportparken voorzien van
zonnepanelen.
Auto thuis laten voor het boodschappen doen
Bij verenigingsgebouwen, huisvuil normaal ophalen is veel beter voor mens en milieu
Bodem of aardwarmte?
Bouwen ecologisch en zonder aardgasaansluitingen en daar waar mogelijk gelijk tijdens de bouw
zonnepannelen aanbrengen. en we zitten aan de Waal, kijken wat er mogelijk is met
waterkracht, druten mag best een keer zijn kop uitsteken
Bronpomp in het dorp voor stadsverwarming
Daken schuren boeren volleggen met zonnecollectoren
Dat duurzaamheid voor iedereen in de gemeente mogelijk word gemaakt ook voor de mensen
die een uitkering hebben.
Draai het onzinnige gebruik van plastic terug. Alleen met duurzame energie is de wereld en het
voortbestaan van mens en dier niet geholpen
Een idee zou kunnen zijn om inwoners die goede plannen opperen te steunen en evt. financiëel
te helpen.
Extra aanvullende subsidies, huiseigenaren om zonnecel op daken aan te brengen
Gasaansluitingen verbieden bij nieuwbouw.
Gaswinning uit wieren. Kan het bestaande gasnet, fornuizen en CV ketels gewoon blijven
bestaan. Scheelt bakken met afval. Hoe duurzaam wil je het hebben
Gebouwen energie neutraal maken
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Geothermie, biobrandstoffen
Het gemeentehuis sluiten i.v.m. fusie
Hogere subsidies geven om van het gas af te gaan.
Houtkachels verbieden
Ja< volg de ontwikkelingen en pak het op.
Kijken wat het ‘meest’ oplevert en het ‘minst’ kost
Liftplekken in dorpskernen. ( Verzamelplekken waar je kunt gaan staan wanneer je lift zoekt naar
naburige dorp)
Maak alle huishoudens zelfvoorzienend qua energie. Met zonnepanelen, warmtepomp,
elektrisch koken et cetera. In Amsterdam krijgen huiseigenaren tot 13.000 euro om dit te
realiseren.
Meer gebruikmaken van de stroming van de Waal
Meer grondwarmte gebruiken bv bij nieuwbouw zoals nu gepland in dreumel en Leeuwens veld.
zonde om die woningen niet meteen gasloos en energieneutraal te maken.
Met water dat is er zat in maas&waal
Op gebouwen/bedrijven met platte daken zonnepanelen plaatsen. Nieuwe wijken met allen
energieneutraal woningen
Openbaar vervoer gratis maken
OVERGAAN TOT BLOKVERWARMING EN ZONNE PANELEN
Plaatsen windmolens.
Richt je niet alleen op duurzame vormen van opwekking, maar minstens zoveel op besparing,
vervoer (ov, fiets), aanplant, enz.. Een duurzame gemeente is alleen mogelijk via een integrale
aanpak.
Samen met de bewoners een energiemaatschap oprichten.
Solar Freezer (https://www.tubantia.nl/achterhoek/uitvinding-broers-uit-lichtenvoorde-doetgasrekening-verdwijnen~ac83a0c4/) maar dan per voor een blok huizen, zodat grootschalige
warmteopslag mogelijk wordt
Stroming waal, initiatief voor duurzame energieopslag.
Stroming water Waal
Subsidie op particuliere initiatieven (zonnepanelen, windmolens e.d.)
Subsidie voor windmolen in eigen tuin
Temperatuur in openbare gebouwen verlagen
Uivermeertjes, en andere wateren uit zandwinning in Maas en Waal.
Veel collectieve zonneprojecten via Opgewekt MW, warmte/koude-opslag, opslag via waterpeil,
zelf zuinig doen met gas en elektriciteit
Warmte koude opslag
Warmtepompen voor alle overheidsgebouwen
Water, biogas
Waterkracht (Waal)
Waterkracht centrale
Waterkracht en aan het zicht ontrokken zonnenparken
Waterkracht uit de Waal halen b.v. in een nevengeul
Waterkracht van de stroming van de waal gebruiken, bij dorpshuizen aardwarmte gebruiken,
straatverlichting combineren met geïntegreerde wind en of zonne energie
Waterkrachtcentrale op de waal, windmolens, straatverlichting op zonne/windenergie
Watermolens
We liggen langs de Waal, er zijn voldoende methoden om vanuit waterstroming energie op te
wekken.
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Windmolens, zonne daken, energie eisen aan nieuwbouw, stimulering fietsverkeer,
energiemaatregelen bestaande bebouwing en industrie en nog eens windmolens
Zie toelichting
Zonnecollectoren op straatverlichting
Zonnecollectorten op openbare gebouwen
Zonnepaneel bij lantaarnpaal....niet overgaan tot centraal, ondergronds inzamelen restafval..
Zonnepanelen op de daken van (grote) gebouwen particulier en overheid en bedrijven. Meer
collectieve projecten stimuleren
Zonnepanelen op daken en gratis warmtepomp etc uitdelen
Zonnepark en/of windmolens
Zoveel mogelijk zonnepanelen op gebouwen (privaat en publiek) en we leven in een
rivierengebied, dus energie opwekken met water

Toelichting
Ja, namelijk:





Ik heb geen
duurzame en
innovatieve
ideeën





Energiebeleid is veel te veel een speelbal van de politiek
Jazeker kun je als inwoner veel zelf doen maar het kan toch niet zo zijn dat de
gemeente dat te vaak tegenwerkt of afkeurt.
Op een thema-avond wil ik dat aangeven, niet in deze enquete waar dat een
eigen leven gaat leiden.
Ik heb mij laten vertellen dat voor aardwarmte de bodem in Beuningen niet
super geschikt is. Met de elektriciteit van windmolens kun je aardgas maken,
dat vind ik ook een interessante optie want dat kun je wel opslaan. Ik vind het
sowieso belangrijk dat we in onze eigen energie kunnen voorzien en niet
afhankelijk zijn van andere landen, die kunnen onze energie opeens veel
duurder maken en dan zijn we de pineut. Ik wil graag zelf investeren in onze
eigen opwek en daar een goed rendement voor terugkrijgen, zodat niet enkel
een paar ontwikkelaars vet rijk zitten te worden van onze opwek. En het is
belangrijk dat er een omgevingsfonds aan de opwek verbonden wordt zodat we
met de winst kunnen investeren in de natuur, natuurlijke speelplaatsen voor de
kinderen en andere duurzame maatregelen (niuew duurzaam zwembad i.p.v. de
Plons bij elkaar sparen?)
Ik zie regelmatig documentaires met allerlei innovatieve ideeën, deze goed in de
gaten houden als gemeente en als iets goed past daarop inspelen.

18

Naast maatregelen die uw gemeente zou kunnen nemen, kunt u uiteraard ook zelf veel doen.

7 Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen om
uw huis duurzamer te maken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=130)

82%
61%
31%
12%

12%
Weet niet

Nee

1%
Ja, door:

Ja, ik heb een
warmtepomp

Ja, ik maak gebruik van
energiebesparende
lampen

Ja, ik heb mijn huis op
duurzame wijze
geïsoleerd

2%
Ja, met zonnepanelen

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Het meest gekozen antwoord (82%) op vraag 7 Heeft u energiebesparende activiteiten ondernomen
om uw huis duurzamer te maken? is: "Ja, ik maak gebruik van energiebesparende lampen".

Ja, door:
















Bewustwording, verbruik meten
Continue bewust blijven van het verbruik.
De verwarming lager te zetten
Dubbel glas, moderne thermostaat die je kan in programmeren
Energiezuinige apparaten en door bewust met gebruik van water, gas en electra om te springen,
water besparende douchekop, niet langer dan 5 minuten onder de douche
Ik overweeg binnenkort zonnepanelen aan te schaffen
Kachel.met buffervat
Lagere CV stand, thermostaatknopen, koude bovenverdieping, minder in de auto
Met name zuinig te stoken en ook overdag te wennen aan een wat lagere temperatuur in huis.
Regenton,thermostaat op max.18 graden, gebruik warmwaterkraan beperken, alleen volle
wasmachines draaien
Te letten op het energielabel bij nieuwe aankopen
Verwarming uit in gangen en niet gebruikte kamers, cv overdag lager
Warmte win installatie
Waterpomp voor de tuinbesproeiïng.
Zuinig zijn op en met alles
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Toelichting










Er wordt in de reclames veel verbruik van elektriciteit in beeld gebracht. Dit is een contra beeld.
Het beste voor het milieu is nog steeds GEEN ENERGIE GEBRUIKEN.
Ik huur een huis van een woningcorporatie en heb helaas een negatief banksaldo en een
schamele uitkering, anders zou ik de eerste zijn te investeren.
Ik wacht op goed betaalbaar alternatief voor electrische cv waarmee ook water verwarmd kan
worden.
Ik zou ook nog wel een warmtepomp willen en vloerverwarming en elektrisch koken en een
zonneboiler. Maar dat is een kostbare grap, die ik me niet kan veroorloven. Met een
duurzaamheidslening van de gemeente, 5000 euro, heb ik zonnepanelen aangeschaft. Een
grotere lening zit er niet in, omdat mijn inkomen daarvoor niet toereikend is. Een grotere lening
zou ik overigens ook niet willen hebben, want leningen zijn toch een schuld.
In toekomst misschien zonnecollector.
Kan het helaas niet omdat ik een uitkering heb en dan kom je er niet gemakkelijk voor in
aanmerking hoe graag ik ook zou willen.
Mijn huis ligt helaas qua ligging zeer ongunstig voor zonnepanelen.
Ons dak is niet geschikt voor zonnepanelen, ik ben bezig te onderzoeken of we een glazen
overkapping/ serre met doorzichtige zonpanelen kunnen plaatsen.
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8 Maakt u gebruik van een duurzaamheidsregeling via uw
gemeente?
56%

60%

(n=131)

50%
37%

40%
30%
20%
10%

5%
2%

0%
Ja

Nee

Ik ken geen
duurzaamheidsregeling

Weet niet

56% antwoordt "Nee" op vraag "8 Maakt u gebruik van een duurzaamheidsregeling via uw
gemeente?."

Toelichting
Ja



Met een duurzaamheidslening van de gemeente, 5000 euro, heb ik zonnepanelen
aangeschaft. Een grotere lening zit er niet in, omdat mijn inkomen daarvoor niet toereikend
is. Een grotere lening zou ik overigens ook niet willen hebben, want leningen zijn toch een
schuld. De duurzaamheidsllening is alleen beschikbaar voor mensen met een behoorlijk
inkomen. In die zin is de duurzaamheidslening niet alleen weggelegd voor mensen met een
laag inkomen. Hoe gaan die dan alle duurzaamheidsvoorzieningen regelen? Ook bij mij is de
grens van duurzaamheidsvoorzieningen bereikt, van het gas afkoppelen en dergelijke kan
alleen maar als de gemeente of de rijksoverheid hier heel erg grote subsidies tegenover
stelt.
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9 Heeft u al eens informatie ingewonnen wat u allemaal kunt
doen om energie te besparen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=126)

80%
68%

70%
60%
50%
40%

29%

30%
20%
10%

20%

17%

Ja, via een andere
weg, namelijk:

Nee

6%

0%
Ja, via Loket
Ja, op het internet
Duurzaam Wonen

Ja, via
vrienden/familie

Het meest gekozen antwoord (68%) op vraag 9 Heeft u al eens informatie ingewonnen wat u
allemaal kunt doen om energie te besparen? is: "Ja, op het internet".

Ja, via een andere weg, namelijk:

























Advies van een specialist
Adviesbureau
Al sinds jaren 80 mee bezig
Blijven lezen en een goede volledige mening vormen. Helaas klopt de voorlichting van
overheidswege meestal niet.
Bouw- en energieadviseur, voor 25 euro toegewezen door de gemeente West Maas en "Waal
De rubriek Energiek Beuningen in de Maas en Waler
Diverse informatie gelegenheden en via zelf studie
Een informatie avond
Gezond verstand gebruiken en media aandacht hiervoor volgen.
Hypotheekadviseur
Ik verzamel blikjes langs de weg en lever deze in bij de metaalbak op de werf, dit is grondstof
voor de molens en panelen.
Info avond
Internet
Krant en energieleverancier
Literatuur, deskundigen, eigen kennis en ervaring
Mailings
Mijn gezonde verstand gebruiken!
Mijn werk. Ik ben ambassadeur van GreenDealScholen
Opgewekt Maas&Waal
Rvo
SVN
Via werkgever
Werk van mijn man
Ze kwamen huis aan huis
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Toelichting



Binnenkort staat een appeltaartgesprek met de buren gepland
Zou ik wel moeten doen. Gemeenten zouden hier wat actiever in kunnen communiceren om
mensen erop te wijzen
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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