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Windmolens
De gemeente Hellevoetsluis is op zoek naar een locatie voor het plaatsen van twee
windmolens. De provincie heeft aangegeven dat als het niet op eigen grondgebied kan,
polder Zuidland en de Beerenplaat mogelijkheden bieden. De gemeente Nissewaard wil die
locaties windmolenvrij houden. Stel de plaatsing van de twee windmolens kan niet op eigen
grondgebied in Hellevoetsluis en er wordt uitgeweken naar Nissewaard. Hoe denkt u
hierover?

7 “Ik ondersteun het initiatief voor het plaatsen van twee
windmolens in de gemeente Nissewaard”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?)
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Mee oneens

Zeer mee
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Weet niet

61% is het (zeer) oneens met stelling 7 “Ik ondersteun het initiatief voor het plaatsen van twee
windmolens in de gemeente Nissewaard”, 27% is het er (zeer) mee eens. Het meest gekozen
antwoord is "Zeer mee oneens" (45%).

Toelichting
Zeer mee
eens





Mee eens



Ik vind ze ook helemaal niet lelijk.
Neem een voorbeeld aan Windpark Krammer Bruinisse. Wanneer ik een aandeel
kan hebben in de molens doe ik gelijk mee en mogen ze gebouwd worden. Maar
alleen bij betrokkenheid en directe profit voor mijn eigen.
Ook bij Geervliet had dit nooit (zo) gemogen.



Ik ben het er mee eens, maar het moet geen stuivertje-wisselen worden, net als
met de CO2-emissie. Als er ergens voor wordt gekozen, moet er ook wat gebeuren
en niet in allerlei oeverloze ambtenarij blijven hangen.
Wel bij Berenplaat en NIET bij Zuidland!

Neutraal



Plaats de windmolens zo dicht mogelijk bij de gemeentegrens van Hellevoetsluis

Mee
oneens



Als we windmolens op de Berenplaat plaatsen dan vanuit gemeente Nissewaard en
niet ruimte bieden voor een amdere gemeente. En strak vastleggen wat het
maximum aantal zal zijn.
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Windmolens moet je ivm lawaai overlast niet in de buurt van woningen plaatsen.
Ook moet de ene gemeente geen nee kunnen zeggen zodat de windmolens in een
andere gemeente moeten worden geplaatst
Windmolens voor de gemeente Hellevoetsluis niet. Wel eens met windmolens voor
de gemeente Spijkenisse
De locaties zijn min of meer in de buurt van natuurgebied en horizonvervuiling.
Daarnaast is de opbrengst zonder subsidies minimaal maar de milieuschade en de
overlast groot. Kijk maar bij Heenvliet en Geervliet
Hebben in Heenvliet al ellkende genoeg van deze dingen. Windmolens absoluut niet
in / nabij de bewoonde wereld!
Hellevoetsluis heeft eerder ingestemd met plaatsing. Nu het probleem weer
neerleggen bij onze gemeente getuigt biet van politieke correctheid. los je eigen
probleem op en zadel niet iemand anders ermee op.
Hellevoetsluis moet ook aan zijn verplichtingen gehouden worden. Het is te
gemakkelijk om dit over de muur van de buurgemeenten gooien.
Het is jammer dat het niet op eigen grondgebied kan. Dan moet je er ook niet voor
kiezen. plaats ze dan als geeks in het Haringvliet bij Hellevoetsluis. Ik vind niet dat
andere gemeenten de dupe moeten worden van energie winning door een ander
Het is te onzeker hoelang deze molens blijven staan. Kijk in de Botlek langs het
Hartelkanaal. Daar hebben molens gestaan. Die zijn heel
Duur weer ontmanteld, terwijl verder op met nieuwe subsidie andere windmolens
zijn geplaatst.
Het zijn lelijke molens die niemand wil, Nederland is het land van de molens. plaats
naar oud model 4 windmolens die net zo veel opleveren als twee lelijke stalen
dingen en we hebben weer een mooi landschap en bezienswaardigheden voor het
toerisme. twee vliegen in een klap zou ik zeggen
Ik woon hier dichtbij en ben bang voro waardevermindering van mijn huis en
geluidsoverlast
Niemand wil windmolens in zijn achtertuin. Maar iedereen weet dat het
onvermijdelijk is. Dus gewoon plaatsen in je eigen gemeente/provincie. Dat het in
Hellevoetsluis niet zou kunnen, is natuurlijk onzin. Zoveel plek neemt het niet in
beslag. Men wil het gewoon liever niet.
Nissewaard ligt aan een sterk stromende getijdenrivier ik zou liever onderzoek laten
doen naar het plaatsen van waterturbines die stroom opwekken dan horizon
vervuilende lawaaierige windmolens.
Nog even en we zijn.het afvalputje van voorne putten . Nu windmolens ,vervolgens
chemisch afval?
Plaatsing moet geen horizonvervuiling worden
Windmolens zijn achterhaald verzin een alternatief dat beter is en minder subsidie
vergt.
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7.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het plaatsen van
twee windmolens in Nissewaard zou ondersteunen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=53)
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Anders

Het meest gekozen antwoord (94%) op vraag 7.1 Wat is de reden dat u het initiatief voor het
plaatsen van twee windmolens in Nissewaard zou ondersteunen? is: "Ik vind het een goede vorm van
duurzame energie".

Anders, namelijk:












Bovendien ben ik het helemaal niet eens met argumenten tegen zoals: "Windmolens zijn lelijk".
Dat is namelijk heel subjectief.
Dat doe ik NIET!
De overgang van fosiele brandstof naar klimaatneutrale energie is een noodzaak. We hebben
veel te lang gewacht waardoor vervuiling van de lucht in onze regio ver onder de maat is.
Eerst allemaal zeiken over het milieu, en dan als er iets gedaan wordt gaan ze ineens allemaal
huilen dat het bij hen in "de tuin" komt te staan. Als je A zegt moet je B ook slikken in dit geval
Energie in donkere tijden
Het is een kwestie van gewenning. Wat nieuw is heeft altijd (= per definitie) te maken met
tegenwerking. Het is tevens een vorm van gezamenlijke verantwoording en solidariteit.
We hebben tegen elektriciteitsmasten en wegen geen bezwaar meer, dus zet ze gewoon
daarnaast (als dat mag).
Ik vindt dat je er al inwoner direct beter van moet kunnen worden op zowel lange als korte
termijn. Aandeel in de molen, zie ook project Windpark Krammer
In tegenstelling tot velen vind ik windmolens de omgeving NIET ontsieren. Ik denk dat ze horen in
het huidige landschap, daar we naar nieuwe bronnen van energie moeten blijven zoeken.
Windenergie is één van die vormen. Ik begrijp het bezwaar om deze molens midden in een
dorpskern te plaatsen, maar Nissewaard heeft m.i. vele beschikbare plaatsen waar dit prima zou
kunnen.
Waarom wordt er niet meer gebruik gemaakt van de zee?
Waterkracht, waterrad/dinamo die werkt op eb en vloed. Windmolens op zee.

Toelichting



Samen los je zaken op.
Zie antwoord vraag 8
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7.2 Wat is de reden dat u het initiatief voor het plaatsen van
twee windmolens in Nissewaard niet zou ondersteunen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=114)
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Anders, namelijk:


























Afspraak is afspraak ook voor de gemeente Hellevoetsluis
Als er 2 worden geplaatst volgen er steeds meer
Als Hellevoetsluis ze moet plaatsen moet Hellevoetsluis zelf een plaats zoeken binnen de
gemeentegrenzen
Dat mo
De herrie van de molens. Daarbij Hellevoetsluis heeft grond genoeg om ze zelf te plaatsen. Als ze
in Nissewaard komen te staan is de opbrengst dus voor Nissewaard.
De locatie is belangrijk.
Denk dat er in de gemeente Hellevoetsluis echt wel een locatie te vinden is.
Dit is een probleem van Hellevoetsluis niet van nissewaard
Er is bij Hellevoetsluis plek zat
Geen windmolens in zuidland , bij de burgmeester in haar tuin verdorie !!!
Geluidsoverlas
Geluidsoverlast
Gemeente nissewaard zal er wel een goede reden voor hebben dat ze dit niet willen.
Geven in Geervliet bijzonder veel overlast o.a. door slagschaduw en geluid!
Heb nu al 300 mtr van mijn vandaan 8 windmolens die veel herrie maak en me uitzich
Hellevoetsluis moet gewoon zich aan de afspraken houden
Hellevoetsluis moet zelf op zie.binnen eigen grondgebied. Nissewaard kan zelf alle beschikbare
ruimte nodig hebben
Hellevoetsluis moet zelf zorg dragen voor de plaatsing als die wens er is.
Hellevoetsluis moet zijn eigen broek ophouden en niet afschuiven naar nissewaard
Hellevoetsluis zet ze maar op eigen grondgebied.
Het 'uitzicht' op de Botlek is al niet geweldig, nog meer horizon vervuiling kunnen we buiten
Het geeft enorm veel overlast voor bewoners / mensen!
Het is horizonvervuiling.
Het is niet voor onze eigen gemeente. Is het voor Spijkenisse dan zijn de windmolens een goed
initiatief.
Het is voor een andere gemeente, is het voor ons zelf, dan ok.
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Iedere gemeente moet op eigen grond de windmolens plaatsen. Absoluut niet over de schutting
gooien!!!
Iedere gemeente moet z’n eigen aandeel leveren. Nissewaard heeft een eigen opgave.
Ik woon hier dichtbij en ben bang voro waardevermindering van mijn huis en geluidsoverlast
In je eigen gemeente natuurlijk!
Kleinere "eigen" windmolens zullen eerder geaccepteerd worden.
Laat Hellevoetsluis lekker z'n eigen problemen oplossen. Wellicht is Oudenhoorn een idee?
Landschap vervuiling, zeker in de Polder, dan maar "uit het zicht" op de Berenplaat maar ik gok
dat daar sprake is van architectuur bescherming wat het onmogelijk maakt.
Leefbaarheid en natuur van de polder behouden.
Naar mijn idee zijn beide genoemde lokaties geen goed alternatief. Ik denk eerder aan het
hartelkanaal. Maar in principe zou hellevoetsluis zelf zijn sores omtrent deze op moeten lossen.
Nog meer herrie, dank u, het is nu al een zeer irietant gehoor de hele dag een helicopter in de
tuin te horen
Ontneemt het mooie landschap
Passen niet in het landelijke van de nissewaard!!!!
Plaatst ze op zee of op de maasvlakte
Principekwestie. Als het niet in Hellevoetsluis kan dan moet het niet ineens wel in Nissewaard
Tenzij er flink betaald zal worden voor deze lokatie (50% opbrengsten?) moeten ze maar hun
eigen boontjes doppen. Zeten ze deze maar in het hollandsch diep nabij de bruggen waar het
waterpark lag, wind genoeg daar blijkt uit het verleden.
Teveel lawaai
Tgwlyidsoverlast omwonwndwn
Wij hoeven niet de problemen van andere gemeenten op te lossen
Wind op zee is goedkoper
Windmolens in het huidig formaat zijn niet kostendekkend dus niet besparend - er zijn heel veel
goedkopere alternatieven beschikbaar die minder overlast (waar mensen niet ziek van worden)
geven en ook het uitzicht niet vergiftigen.
Windmolens staan er genoeg in onze omgeving.
Windmolens veroorzaken overlast door constante monotone geluiden en slag schaduw. Dot
veroorzaakt o.a. psychische klachten bij omwonenden.
Ze maken een hoop lawaai in de mooie rustige polder
Ze maken herrie, en zijn onveilig voor de monteur die eraan moet werken
Zeer veel nadelen met het slaan van de wieken m.b.t de zon en zijn helemaal niet zo duurzaam
als gesteld. De productie ervan kost meer dan het oplevert geloof ik
Zie antwoord 7.0
Zie boven, overlast met lawaai, hebben daar nu genoeg ervaring mee: Geervliet
Zie toelichting hiervoor. Ben niet geheel negatief maar dan wel voor onze eigen gemeente.
Zoek er weloverwogen stuk grond. Bij de industrie
Zorgt voor geluidsoverlast en irritatie

Toelichting



Buiten de gezondheidsaspecten (slaapproblemen door subsoon geluid) een aantasting van de
horizon van een uniek landschap en bovendien een mogelijke aanslag op de leefbaarheid van de
natuur (lees vogels)
Dat is mooi. Als ik geen ruimte voor iets zie plaats ik het wel bij de buren. Hellevoetsluis moet
verplicht worden om op eigen grondgebied die molens te plaatsen en niet bij de buren.
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De twee locaties Beerenplaat en Zuidland grenzen aan immens waardevolle natuurgebieden.
Polder Zuidland is het stilste gebied op het eiland (dat is een kostbaar goed). Daar heb ik een
zienswijze van 42 pagina's op ingediend. Die zouden meer mensen moeten lezen. Aan die rust,
stilte en weidsheid zou niemand, ook Hellevoetsluis niet, aan moeten willen tornen. Ook voor
Hellevoet is de polder Zuildland namelijk een oase van weidsheid en rust. Alle voorneputtenaren hebben hier een gemeenschappelijk belang in (of zouden dat moeten inzien).
Hellevoetsluis moet app eigen grondgebied de windmolens plaatsen en niet op grondgebied van
Nissewaard.
Plaatsing van windmolens in Geervliet en Heenvliet heeft aangetoond dat er geluidsoverlast
ontstaat en het karakter van de dorpen is aangetast.
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Stel u moet in de gemeente Nissewaard een locatie aanwijzen waar ze één of meerdere
windmolens kunnen plaatsen.

8 Welke locatie(s) zou u aanwijzen?
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44% antwoordt "Geen locatie, windmolens dienen buiten onze gemeente geplaatst te worden" op
vraag "8 Welke locatie(s) zou u aanwijzen?."

Locatie(s):





















Aaan de maas
Aan de Bernisse
Aan de randen van de gemeentes, dus bij dijken, aan het water, langs de Oude Maas, langs het
Spui etc. In ieder geval daar waar ze ver genoeg van de dorpskernen weg zijn, en dus geen
overlast/hinder veroorzaken voor omwonenden.
ACHTER HET BOS BIJ SIMONSHAVEN
Beerenplaat (3x)
Beereplaat, aan het haringvliet
Berenplaat
Berenplaat. Halfweg.
Bereplaaat
Bij de Beerenplaat langs de Maas
Bij de Berenplaat of langs de sportvelden naast de Spijkenisserbrug
Bij Hartelbrug
Breek de spijkenisserbruk af en leg een tunnel aan, plaats waar nu de brug staat windmolens
Daar waar ze de minste overlast geven
De Beer
Gezellig naast een elektriciteitsmast, kunnen ze gelijk de windenergie meenemen.
Hartelkanaal
Hartelkanaal. In ieder geval aan de industriezijde. Niet bij bebouwing (overlast) of natuurg /
stiltegebiede
Hartelkruis gebied en verder langs het water
Hartelpark
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Heel nissewaard
Hekelingen (2x)
Hekelingen, maaswijk
Hellevoetsluis ravensehoek bonsenhoek
Ik vind dat de maasvlakte er bij uitstek voor geschikt is. Geen huizen en ruimte genoeg. Niet
binnen de gemeente
In zee plaatsen
Industriële gebieden
Industrieterrein Halfweg
Insustriegwbied Botlwk
Langs de oude Maas, langs het Spui
Langs Hartelkanaal
Langs het spui (3x)
Langs het Spui
Langs het Spui ter hoogte van zuidland
Langs het Spui, in de buurt van de Evides Berenplaat, In Spijkenisse naast de Spijkenisserbrug,
haven Fortuna, bij de nieuwe vastfoodketens op het terrein.
Langs het water
Langs het water waar het pontje naar Nieuw Beijerland vaart. Niemand last van lijkt mij.
Maasvlakte
Maasvlakte /zee
Maasvlakte of aan Haringvliet
Maasvlakte.
Malledijk
Mogelijk langs het kanaal door Voorne zover mogelijk richting industrie, maar zonder Geer- of
Heenvliet te hinderen
Naast de levende steen, langs het bedrijventerein
Nabij de hartelsluis
NERGENS! Ze moeten kappen met die onzin.
Niet in de polder in Zuidland. Jullie compenseren het waarde verlies van de huizen niet!
Noord. Daar is toch al industrie vlakbij
Op afstand van bebouwing, zodat slagschaduw en geluidoverlast geen argumenten zijn om
plaatsing aan te vechten
Op zee
Polder
Polder Zuidland
Richting Berenplaat
Richting de maas, bij de halterbrug in de buurt of bij Geervliet in de buurt.
Schapendijk
Ver van de woningen.
Voedingskanaal en Spui
Waar er al meerdere stonden,bij de Hartelbrug
Weilanden aan het spui
Windmolens nergens plaatsen
Zelfde als gaslocatie bij de berenplaat.
Zie toelichting
Zover mogelijk de noordzee in en anders bij hunzelf in het haringvliet
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Toelichting
Locatie(s):



Er is nog zoveel plek. vanuit mijn appartement kijk ik uit over
geheel spijkenisse en de wijde omgeving, tot aan de noordzee zo'n
beetje. op een heldere dag kun je nu al vele tientallen windmolens
tellen. er kunnen er nog zoooooveel bij! ook in spijkenisse.

Geen locatie, windmolens
dienen buiten onze
gemeente geplaatst te
worden




Aantal windparken op zee uitbreiden i.p.v. op land plaatsen
Er staan er inmiddels genoeg en windmolens verstoren de trek van
de vogels. Vogels vliegen instinctief altijd dezelfde route. Zowel
Beerenplaat als Zuidland liggen op een route waar veel trekvogels
langs komen gezien de weidevelden in de buurt
Niet in de buurt van woonnwijjken
Op zee maar beter nog meer gedegen onderzoek naar
alternatieven voor wat inmiddels bewezen is deze onrendabele
vorm van energiewinning
Plaats watermolens in het spui of oudemaas
Zie mijn eerdere antwoord over het gebruik maken van onze
waterwegen om stroom op te wekken.






Weet niet



Nissewaard heeft een locatie voor de eigen opgave.
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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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