Publieke raadpleging onder de inwoners van Simpelveld
over duurzame energie
25 september 2019
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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipSimpelveld nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

Samenvatting
Op vraag "1 Maakt u thuis gebruik van duurzame energie?" antwoordt 46% van de respondenten:
"Ja". Eenzelfde percentage antwoordt "Nee".
Op de meerkeuzevraag “2 Welke locaties zijn volgens u geschikt voor het plaatsen van één of
meerdere windmolens?” antwoordt 61% van de respondenten met minimaal één locatie. 30% van de
respondenten antwoordt: “Er is geen geschikte locatie voor één of meerdere windmolens binnen de
drie gemeenten”. 13% van de respondenten geeft aan het niet te weten.
Op vraag “2.1 Kunt u toelichten hoe u tot deze keuze bent gekomen?” antwoordt 92% van de
respondenten met een toelichting. 8% van de respondenten antwoordt: “Weet niet”.
Op vraag “3 Als u een aandachtspunt (tip) mag geven rondom het zoeken van een locatie van
windmolens. Welke tip zou u dan geven?” geeft 62% van de respondenten een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipSimpelveld, waarbij 24 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Duurzame energie
Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en
waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige
generaties niet worden benadeeld.

1 Maakt u thuis gebruik van duurzame energie?
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Op vraag "1 Maakt u thuis gebruik van duurzame energie?" antwoordt 46% van de respondenten:
"Ja". Eenzelfde percentage antwoordt "Nee".

Toelichting
Ja

•

Nee •

Zonnepanelen en groene stroom
Als we niet hier ontwikkelingsruimte mbt bedrijf krijgen, is er voor ons geen toekomst.
Zijn ruim 10 jaar bezig om een duurzaamheidsslag te mogen maken. Eerst bedrijf, dan
privé.
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Heerlen, Kerkrade en Simpelveld gaan samen onderzoeken wat de mogelijkheden van windenergie
zijn in het gebied Parkstad-Zuid.

2 Welke locaties zijn volgens u geschikt voor het plaatsen van één of
meerdere windmolens? (n=23)
Op vraag “2 Welke locaties zijn volgens u geschikt voor het plaatsen van één of meerdere
windmolens?” antwoordt 61% van de respondenten met minimaal één locatie. 30% van de
respondenten antwoordt: “Er is geen geschikte locatie voor één of meerdere windmolens binnen de
drie gemeenten”. 13% van de respondenten geeft aan het niet te weten.
De locaties zijn terug te vinden in de tabel hieronder.

2.1 Kunt u toelichten hoe u tot deze keuze bent gekomen? (n=139)
Op vraag “2.1 Kunt u toelichten hoe u tot deze keuze bent gekomen?” antwoordt 92% van de
respondenten met een toelichting. 8% van de respondenten antwoordt: “Weet niet”.
De toelichtingen zijn terug te vinden in de tabel hieronder.

Eerste locatie
Aanvullend aan de molens
van Duitsland op de grens
met Bocholtz
Advantis

Avantis
Avantis
Avantis
Avantis
Bij ons achterom. Houten
kleine schaal. Mooi
landschappelijk, duurzaam
materiaal.
Huls
Huls Simpelveld

industrieterrein aken
heerlen
Sportpark Bocholtzerheide

Tweede
locatie

Toelichting (vraag 2.1)
Plek wat betreft functie, en plek wat betreft horizonuitzicht.
Duits-Ned windmolenpark.

overal waar ik vind hoe meer windmolens des te beter voor het milieu
plaats er
voor is
Vlengendaal .
Hier staan er al aan de Duitse kant
Daar staan al windmolens van Duitsland
Is industrieterein en daar kan naast windmolens ook een
zonnepanelenpark gemaakt worden.
Industrie
Zonnepanelen zijn niet voldoende recyclebaar. Daarnaast
terrein.
(zwerf)stroom kan een probleem zijn voor dieren. Achterom
bij ons ziet niemand het.
Beitel
Tussen Eys
en
Simpelveld

Hoge plaatsen
Naar mijn mening zijn rond Bocholtz al genoegd
windmolens. Spreiding lijkt me zinvol.
gebruik industrieterreinen

Sportpark
Simpelveld

Op beide sportparken wordt heel veel stroom gebruikt. Het
is waarschijnlijk ook voor omwonenden beter aanvaardbaar
om de windmolens bij grootverbruikers te plaatsen.
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Trilandis
zijn alle bezet door duitse
molens

Avantis

Extra toelichting vraag 2
•
•

Bocholtz (Simpelveld) heeft al genoeg Duitse windmolens die de horizon vervuilen in het
Limburgse heuvelland.
Simpelveld, Bocholtz heeft genoeg molens. Zie de grens met Duitsland
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3 Als u een aandachtspunt (tip) mag geven rondom het zoeken van een
locatie van windmolens. Welke tip zou u dan geven? (n=21)
Tip (62%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alternatieve energie via zonnenpanelenpark, kan ook op Avantis, minder horizon vervuiling en
geen geluid.
Bij reeds bestaande (Duitse) windmolens in de buurt
Geef enkele plaatsen en laat de bevolking democratiesch kiezen waar de uiteindelijke locatie
wordt.
Ik zou ze zo plaatsen dat ze direct aan de Duitse grens bij Herzogenrath of zo waar ze ook het
uitzicht bederven, zoals die klote Duitser ook doen met hun windmolens bij
Bocholtz/Simpelveld
Inventariseer en steun boeren.
Let niet alleen op functie maar ook op het voorkomen van onnodige horizonvervuiling. Zeker
wanneer we meer toeristen willen boeien. Betrek 1 van de windmolens hierbij door
mogelijkheid te bieden tot uitleg en bezichtiging
Let op teveel zicht vervuiling
Op grote afstand van woningen blijven.
Op industrie terreinen
Op zee
Overweeg elke vrije plek
Waar wordt in de gemeente heel veel stroom verbruikt?
Zorg dat eventuele omwonenden geen last hebben van gelicht en geluid van de windmolens.

Ik wil geen tip geven (10%)
Weet niet (29%)
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipSimpelveld
Duurzame energie
Betrokkenheid
13 september 2019 tot 23 september 2019
24
20,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
25 september 2019

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 ±20,0%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o

Op 13 september is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 20 september is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

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. TipSimpelveld
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Simpelveld vergroten.
Via het panel TipSimpelveld kunnen alle inwoners in de gemeente Simpelveld hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipsimpelveld.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.
TipSimpelveld is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipSimpelveld maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Simpelveld en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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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
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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