PEILING INWONERSPANEL: WINDMOLENS

ACHTERGROND EN OPZET
Sinds mei 2015 staan in Ede twee grote windmolens aan de westzijde van de A30, ter
hoogte van bedrijventerrein A12. Deze windmolens zorgen voor groene stroom voor
ongeveer 4.000 woningen.
In september 2015 is een peiling uitgevoerd onder het Inwonerspanel van de gemeente Ede
om de mening van bewoners over windmolens in Ede in beeld te brengen.
Respons
Het Inwonerspanel bestaat uit circa 1.900 inwoners. 919 panelleden hebben de digitale
vragenlijst over windmolens ingevuld. Het panel vormt geen volledig representatieve
afspiegeling van de bevolking van de gemeente Ede; mannen, 65-plussers, hoog opgeleiden
en inwoners van Ede-stad zijn oververtegenwoordigd en het panel telt relatief weinig
jongeren tot 35 jaar. Hoewel het panel niet geheel representatief is voor de Edese bevolking,
geven de resultaten van de peiling een goed beeld van de publieke opinie.
Deze factsheet bevat de resultaten van de peiling. Waar relevant, zijn verschillen
aangegeven naar wijk/dorp en leeftijdsklasse.

RESULTATEN PEILING
Vrijwel alle inwoners (94%) weten dat er windmolens in Ede staan; inwoners uit Bennekom
(82%) en het Buitengebied (87%) zijn hier wat minder bekend mee.
Overlast?
De meeste inwoners hebben weinig last van de windmolens. Het overgrote merendeel (87%)
ervaart geen overlast. Met overlast bedoelen inwoners vooral landschapsvervuiling;
geluidsoverlast komt sporadisch (1x) voor. Van de inwoners die weten dat er windmolens
zijn, geeft 83% aan ze niet te zien of te horen. Slechts 2 inwoners geven aan dat zij de
windmolens kunnen zien en horen en 16% geeft aan de windmolens te kunnen zien.
Meer windmolens in Ede?
Er is draagvlak voor meer windmolens in Ede. Naast de kleine groep (22%) die zonder meer
positief staat tegenover meer windmolens in Ede, is er een grote groep positief als de
windmolens tenminste niet hoor- of zichtbaar zijn. Een kleine groep inwoners (11%) wil
sowieso geen nieuwe windmolens in Ede. Vooral inwoners die nu (visuele) overlast ervaren,
willen geen nieuwe windmolens in Ede; tenzij de windmolens nauwelijks zichtbaar of
hoorbaar zijn.
Vooral jongeren zijn positief
Jongeren staan iets positiever tegenover windmolens (90%) dan ouderen (80%). Van de
inwoners ouder dan 65 jaar geeft bijna 20% aan liever geen nieuwe windmolens in Ede te
willen. Van de jongeren is 5% hier negatief over.

