
Aan welke voorwaarden vindt u dat 

het opwekken van windenergie en 

zonne-energie moet voldoen?

Van 1 september tot 1 oktober kon ieder huishouden 
in de gemeente Waalwijk een vragenlijst invullen over 
de Concept-Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame 
Energie. Wat zijn de resultaten van de vragenlijst?
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Welke energiesoort heeft uw voorkeur?
Zonne-energie (16%)
Windenergie  (18%)
Combinatie van windenergie en zonne-energie (51%)
Geen van beide, ik wil geen windenergie en zonne-energie (12%) 
Maakt niet uit (2%)
Weet ik niet (1%)

1627 reacties Waalwijk: 1082
Sprang-Capelle: 323
Waspik: 198
Onbekend: 24
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Ja 41%
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Weet ik niet 7%

Gezondheid 30%

Omgeving 8%

Beide 62%

Maakt u zich zorgen over de invloed die 
het opwekken van duurzame energie kan 
hebben uw leven? 

Waarover maakt u zich zorgen?
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Wie zou er volgens u de eerste stap moeten 
zetten om een zonneveld of windpark te bouwen 

in de gemeente Waalwijk? 
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Welk gebied boven de A59 vindt u geschikt voor windmolens? Meerdere antwoorden mogelijk.

Voorwaarden voor windenergie

Welke locaties vindt u geschikt voor zonnevelden? 
Meerdere antwoorden mogelijk.

Voorwaarden voor zonne-energie

Goed 32%

Te veel 41%

Te weinig 13%

Maakt niet uit 5%

Weet ik niet 9%

Stel, in de gemeente 
Waalwijk mag maximaal 15 
hectare aan zonnevelden op 
agrarisch grond komen. Wat 
vindt u van dit aantal? 

Wat vindt u 
van de 
afstand:

Windmolens moeten 
minstens 750 meter 

van de bebouwde kom 
afstaan

Windmolens moeten 
minsten 400 meter van 

huizen in het 
buitengebied afstaan

Goed 32% 22%

Te groot 3% 1%

Te klein 55% 67%

Maakt niet uit 3% 3%

Weet ik niet 7% 7%

Groepen 29%

In een lijn 22%

Maakt niet uit 36%

Weet ik niet 13%

Heeft u een voorkeur voor 
windmolens in een lijn of in 
groepen (cluster)?


