Publieke raadpleging onder de inwoners
van Bernheze over zonnepanelen
Raadpleging 30
20 augustus 2019
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Samenvatting
Zonnepanelen
Op vraag "1 Heb je thuis zonnepanelen?" antwoordt 38% van de respondenten: "Nee, en ik
overweeg ook niet om ze aan te schaffen". 32% van de respondenten antwoordt: “Nee, maar ik
overweeg wel om ze aan te schaffen”. 28% van de respondenten antwoordt: “Ja, en ik ben er
tevreden over”.
Op vraag "1.1 Waardoor ben je niet tevreden over jouw zonnepanelen?" antwoordt 50% van de
respondenten: "Levert (financieel) te weinig op". Eenzelfde percentage antwoordt "Weet niet".
Op vraag "1.2 Wat is de reden dat je twijfelt om zonnepanelen aan te schaffen?" antwoordt 40% van
de respondenten met een andere reden dan de gegeven antwoordmogelijkheden.
Op stelling 2 ‘Er moet op een grootschalige manier ingezet worden om zonneparken te realiseren’
antwoordt in totaal 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 24% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens".
Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Aan de hand van vraag "2.1 Welke partij is aangewezen om dit te realiseren?" komt de volgende top
drie naar voren:
1. Gemeente (74%)
2. Energieleverancier (45%)
3. Burgerinitiatief (30%)
Op stelling 3 ‘Het is een meerwaarde voor de gemeente dat er een zonnepark komt’ antwoordt in
totaal 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 22% van de respondenten antwoordt:
"(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipMooiBernheze, waarbij 269 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Zonnepanelen
Groene stroom is een actueel thema. Landelijk, maar ook in Bernheze.

1 Heb je thuis zonnepanelen?
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Op vraag "1 Heb je thuis zonnepanelen?" antwoordt 38% van de respondenten: "Nee, en ik
overweeg ook niet om ze aan te schaffen". 32% van de respondenten antwoordt: “Nee, maar ik
overweeg wel om ze aan te schaffen”. 28% van de respondenten antwoordt: “Ja, en ik ben er
tevreden over”.

Toelichting
Ja, en ik ben er
tevreden over

•
•
•
•

Groot dak op het zuiden. We produceren twee maal zo veel als dat we
consumeren
Ik heb zonnepanelen met de Postcoderoos op de Waaistap in Dinther
Nieuwe huurwoning met aantal zonnepanelen op dak.
Puur voor de kostenbesparing, anders had ik ze nooit gekocht.

Nee, maar ik
overweeg wel om ze
aan te schaffen

•

We gaan eerdaags gasloos bouwen in Heesch en willen zonnepanelen
op onze patio-bungalow leggen

Nee, en ik overweeg
ook niet om ze aan te
schaffen

•
•
•
•
•
•
•
•

Ben 86 jaar, dus terugverdientijd haal ik niet.
De leeftijd.
Geen geld voor
Geen geschikt dak
Geen mogelijkheid vanwege huurwoning
Huurwoning
Ik heb een huurhuis en weinig budget
Ik woon in een huurwoning
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
Weet niet

•

Momenteel ligt de prijs voor de aanschaf van zonnepanelen nog ver
boven mijn budget, helaas.
Ik zou ze zeker aanschaffen als er andere mogelijkheden voor zouden
zijn.
Om dat het nog te duur is
Onze leeftijd en de datering van het huis nodigen toekomste
bewoners uit daartoe stappen te ondernemen
Te duur
Te weinig zon op het dak.
Vindt mijn huis niet goed gelegen , zou anders zeer zeker overwegen
Voor die enkele jaren dat ik nog i huidige huis woon heeft dat geen zin
om die kosten te maken
We hebben een (eerlijke) offerte laten maken waaruit bleek dat, als er
nooit mankementen komen en ook geen vervangingen, wij na
minimaal 14 jaar pas quitte spelen. Daarna kunnen we er aan
verdienen.
Zonnepanelen zijn als ze geruimd moeten worden te milieubelastend
Omdat we overwegen om een nieuw huis te kopen .
Maar verder zou het goed zijn zeker op de daken van de won.ook hier
zou subsidie voor de burger moeten zijn .
Is daar niet altijd geld voor .
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1.1 Waardoor ben je niet tevreden over jouw zonnepanelen?
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Op vraag "1.1 Waardoor ben je niet tevreden over jouw zonnepanelen?" antwoordt 50% van de
respondenten: "Levert (financieel) te weinig op". Eenzelfde percentage antwoordt "Weet niet".

Let op! Laag aantal respondenten
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1.2 Wat is de reden dat je twijfelt om zonnepanelen aan te
schaffen?
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Op vraag "1.2 Wat is de reden dat je twijfelt om zonnepanelen aan te schaffen?" antwoordt 40% van
de respondenten met een andere reden dan de gegeven antwoordmogelijkheden.

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

Accu’s werken nog niet met zonnepanelen en daardoor ik het nu nog niet rendabel
Asbest dak
Ben in onderhandeling
Ben nog aan het bouwen
Ben nog aan het oriënteren
Bomen die voor het huis staan
Er staat een boom van de gemeente voor onze schuur waar wij de zonnenpanelen op willen
hebben
Er zijn teveel meldingen van brand door zonnepanelen. Lijkt me doodeng
Geen eigen koophuis
Geen geschikt dak en Hinderwet beperkt de plaatsing op de grond
Geen twijfel! In het momenteel in aanbouw zijnde huis komen zonnepanelen
Geschiktheid van ons huis. Liefst op de garage, maar waarschijnlijk zijn de panelen te zwaar
Huur woning
Ik heb een huurhuis
Ik heb eerder zonnepanelen gehad op een vorig huis. Niet duidelijk of ik nu btw terug krijg.
Ik twijfel helemaal niet
Ik wil nog bekijken wat de beste panelen zijn in vergelijk met de prijs
Is dit het nieuwe asbest? Waar gaat het heen als het niet meer voldoet?
Leeftijd
Misschien verhuizing
Moet het gewoon nog doen
Mogelijke verhuizing
Nog geen investeringsruimte
Nog niet met bezig geweest
Omdat we hele dagen zijn werken, en overdag wekt meer stroom op dan 's avonds.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Rieten kap
Sparen
Steeds betere zonnepanelen
Wacht op geldm
We gaan verhuizen.
We moeten ons er nog in verdiepen.
Zijn informatie aan het inwinnen
Zonnepanelen plaatsen elders

Toelichting
Ik weet niet of het
aanschaffen van
zonnepanelen de
investering waard
is

•

Wel eens gekeken naar de kosten baten en deze zijn voor ons nog niet
rendabel. maar ik hou de ontwikkelingen wel in de gaten.

De aanschafprijs is
te hoog

•

Ook omdat ik graag de stroom op zou willen slaan zodat je ook echt
onafhankelijk wordt van de energieleveranciers. Verder nu te weinig
budget.

Andere reden,
namelijk:

•

Ik twijfel niet, maar het huis moet nog gebouwd worden, dus het is nu
nog iets te vroeg

8

Op het bedrijventerrein Heesch West worden drie zonneparken aangelegd, ook wel velden
met zonnepanelen die schone stroom leveren. Vaak is de reactie liever niet ‘in my backyard’.
Hoe denk jij hierover?

2 ‘Er moet op een grootschalige manier ingezet worden
om zonneparken te realiseren’
(In welke mate ben jij het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 2 ‘Er moet op een grootschalige manier ingezet worden om zonneparken te realiseren’
antwoordt in totaal 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 24% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens".
Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Gooi liever ook op alle daken zonnepanelen. Niemand last van!

Mee eens

•
•

Gas moet terug
Ik vind het niet storend en positief dat er in gemeente Bernheze nagedacht wordt
over duurzamere energie.
Maar gebruik dan stallen en grote gebouwen maar geen goede landbouwgrond
belachelijk
Maar niet op voor landbouw geschikte velden!
Zet grootschalig zonnepanelen op bedrijfsgebouwen (ind.terreinen) en
agr.schuren. NIET op akkerbouwgronden en weilanden!

•
•
•

Neutraal

Mee
oneens

•
•

Dat ligt er aan hoe en waar dat gaat gebeuren. Ook de procedure die gevolgd
wordt is belangrijk.
Het is niet mooi, maar ik weet niet of de alternatieven beter of mooier zijn
(windmolens of zonnepanelen op schuine daken)

•

Als het kleinschalig kan, dan doen. Het is toch landschapsvervuiling
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•

•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•

•
•

Juist dat grootschalige lijkt me niet zo'n goede zaak, omdat er dan landoppervlak
voor gebruikt moet worden, wat ten koste gaat van natuur en/ of woningbouw
(terwijl er toch al zo weinig ruimte is in Nederland, maar afgezien daarvan lijkt het
me ook sowieso nergens goed gebruik van de grond, waar dan praktisch niets
anders meer kan leven) Het lijkt me veel beter als er stevig op ingezet wordt dat
zoveel mogelijk mensen en bedrijven die dingen op hun dak krijgen in plaats van
dat het in aparte parken moet.
Leg eerst alle staldaken vol
Levert te wrinig stroom voor niveau 5 bedrijven. Dus mbt Heesch West een
onjuist "verkooppraatje"
Nederland is te klein om goede landbouwgrond op te offeren aan zonneparken.
Zet zonnepanelen op industriële gebouwen, die zijn er voldoende.
Zonnepanelen kosten veel ruimte en maken mensen niet bewust. Er zou werk
gemaakt moeten worden van lokale installatie op daken. Dat maakt het zichtbaar.
Grootschalige opwekking is vele malen efficienter door gebruik te maken van
windmolens.
Wij zijn deelnemer in "De Windcentrale" Dwz; een deel van een windmolen die in
Delfzijl staat is ons eigendom. Een dergelijke opzet voorkomt het NIMBY gevoel,
want dan is het "jouw" molen. Het kan de mensen dan ineens niet hard genoeg
waaien, en men kijkt met genot naar het ronddraaien van de wieken.
Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Niks regeltjes!!!
Heeft geen zin, productie zonnepanelen vervuilt altijd meer dan dat ze schone
energie opleveren. daarnaast werken ze alleen als de zon schijnt.
Het is van den gekke natuurgronden dan wel landbouwgronden als groene long in
ons leefgebied te onttrekken
In principe ben ik tegen zonneparken, er zijn genoeg schuren- scholen- grote
gebouwen waar zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Dit moet niet ten
kostte gaan van groen.
Misschien wat zonnepanlen , maar zeker geen windmolens .ook op die bedrijven
kunnen zonne panelen op
Denk ook is aan de vogels en landschap ,er zijn in de gemeentes nog genoeg
daken waar ze op kunnen .
Te milieubelastend als ze geruimd moeten worden
Zolang er nog voldoende ongebruikte daken zijn, o.a. op industrieterreinen, is het
zonde natuur / weiland op te offeren. Hier is dan geen plaats meer voor
akkerplanten, weidevogels etc
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2.1 Welke partij is aangewezen om dit te realiseren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=129)

45%
30%
7%

5%

Anders

Weet niet

Burgerinitiatief

Energieleverancier

Projectontwikkelaar

18%

Gemeente

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

74%

Aan de hand van vraag "2.1 Welke partij is aangewezen om dit te realiseren?" komt de volgende top
drie naar voren:
1. Gemeente (74%)
2. Energieleverancier (45%)
3. Burgerinitiatief (30%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Burgers hoeven geen winst te maken. Er is genoeg expertise
Centrale overheid
De overheid
Niet iemand die er aan wil / moet verdienen
Provincie
Regering
Samenwerking tussen energieleverancier en gemeente
Samenwerking!

Toelichting
•
•
•
•
•
•

Als je als burger mee kan denken hoeven we njet bang te zijn voor nieuwe dingen. De
weerstand ontstaat vaak naar mijn idee omdat mensen niet weten wat te kunnen
verwachten.
Dan kan gemeente invloed uitoefenen op de manier waarop een en ander uitgevoerd en
ingepast wordt
De energieleverancier zeker niet want die hebben er alleen maar minder winst door en teveel
moeite mee
Het maakt niet uit wie het realiseert, wie wil zou de kans moeten krijgen.
Kan de energieprijs omlaag
Xxx
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De gemeente Bernheze is druk bezig met de voorbereiding van de aanleg van de
zonneparken.

3 ‘Het is een meerwaarde voor de gemeente dat er een
zonnepark komt’
(In welke mate ben jij het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=255)
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Op stelling 3 ‘Het is een meerwaarde voor de gemeente dat er een zonnepark komt’ antwoordt in
totaal 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 22% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste
antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee eens

•

Op voorwaarde dat de opgewekte energie in de gemeente blijft.

Neutraal

•
•

De gemeente is geen toevoeging of meer waarde voor een zonnepark
Duurzaamheid is goed, maar een zonnepark is uit het zicht, lekker "Not in my
backyard". Kiezen voor de makkelijkste weg, want windmolens geven nog iets
meer verzet. Het aller ALLER belangrijkste bij duurzaamheid is inzet en besef van
de burgers zelf! Als iedereen blijft leven zoals ie geleefd heeft dan verandert er
niets, hoeveel molens en panelen we ook in een achteraf weiland neerzetten.
Promoten, subsidiëren, deel laten nemen door burgers (ook in eigendom) maakt
het iets wat gedragen wordt door de inwoners.
Windmolens schijnen effectiever te zijn

•
Mee
oneens

•
•

•

Bemoeienis van de overheid en bedrijfsleven met de energievoorzieningen is
helaas niet altijd een succes gebleken.
Ik vind het lelijk (ook op al die huizen trouwens) dus het ligt er een beetje aan
waar zoiets gerealiseerd wordt. Als dat midden in een mooi gebied is vind ik dat
zonde, Als het niet in het zicht is en we worden er allemaal beter van, vind ik het
prima overigens
Op een creatieve manier zonnepanelen prima, maar niet in een weiland,
geluidswal Uden prima idee.
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Zeer mee
oneens

•

Zelfde reden als waarom ik grootschalige zonneparken sowieso niet zie zitten.
Wel is het op zich goed dat de gemeente probeert om iets aan verduurzaming te
doen, maar ik had liever dat ze er andere dingen aan deden, die weliswaar
wellicht wat meer onderzoek vergen om te achterhalen wat dat het beste kan
zijn.

•
•

Geld kan beter besteed worden, in plaats van dure milieuonzin.
Het verziekt de natuur , er is niets mooier dan de cultuurgronden braak te laten
liggen en de natuur zijn gang te laten gaan. een grondgebied met zonnepanelen
past niet in de natuur daarbij men weet nog niet eens wat in de toekomst om ze
af te laten voeren en extra verzekeringskosten . De infra structuur is er ook niet
op berekend , en weet men wel dat het opwekken van stroom ook CO2 uitstoot
met zich meebrengt vele onnodige kosten. En we hoeven niet voorop te lopen in
de EU, de extra kosten betaald tenslotte de burger. Men zou van de provincie
Groningen een natuurgebied kunnen maken, dan kan er gewoon gas gepompt
worden.
Landbouwgrond gebruiken voor een zonnepark is geen goede zaak.
Nog meer betutteling!!!
Te milieubelastend als ze geruimd mo e ten worden
Zolang er nog voldoende ongebruikte daken zijn, o.a. op industrieterreinen, is het
zonde natuur / weiland op te offeren. Hier is dan geen plaats meer voor
akkerplanten, weidevogels etc
Zonne panelen geen bezwaar .
Maar wind molens kan zker niet .geen vervuiling op de rand van de dorpen en
zeker niet het geluid en slag zijde en de hoogte van de wind molens .dit niet
alleen voor de mens maar ook zeker voor de vogels die daar zijn ,het is moeilijk
genoeg van de zonnepanlen die daar komen . dus zeker geen windmolens .in het
bijzijn van de dorpen en wijken die daar zijn en komen .anders komen er grote
schade voor de gemeetes , dan denk ik aan plan schade voor de burger en
bouwverenigun en ZLTO en diverse .

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TipMooiBernheze
Zonnepanelen
Duurzame auto
14 juni 2019 tot 24 juni 2019
269
5,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
25 juni 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 5,9%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 5,9%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als indicatie.

Methodiek
o
o
o

In overleg met DeMooiBernhezeKrant zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 14 juni 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 19 juni 2019.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipMooiBernheze
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 Bernheze vergroten.
Via het panel TipMooiBernheze kunnen alle inwoners in de gemeente Bernheze hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Op www.tipmooibernheze.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.
TipMooiBernheze 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.
TipMooiBernheze maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Bernheze en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Drugs, ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ en ‘Wonen’.
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4. 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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