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Draagvlak onder Waterlanders voor uitbreiding windmolens de 
Nes 
Van 19 januari tot en met 7 februari 2021 konden inwoners uit gemeente Waterland een enquête 
invullen, waarmee ze hun mening konden geven over de plannen voor uitbreiding van de 
windturbines bij de dijk naar Marken.  
 
Hieronder vindt u de uitkomsten van deze enquête.  
 
Samenvatting: 

• Van de 723 Waterlanders is 48% is (zeer) positief, 6% neutraal en 46% (zeer) negatief over 
de uitbreiding plannen. 

• Van diegenen die voor uitbreiding zijn, kiest 68% voor het scenario met vier turbines. 

• Van de mensen die geen voorstander zijn, is de meest genoemde zorg het veranderende 
uitzicht.   

• Dat er meer duurzame energie wordt opgewekt en dat er geld beschikbaar blijft voor lokale, 
duurzame projecten, zijn voor mensen de belangrijkste reden om te kiezen voor uitbreiding. 

 
Ook in Edam-Volendam meer voor- dan tegenstanders. 
101 inwoners van Edam-Volendam hebben de enquête ingevuld: 46% is (zeer) negatief, 6% 
neutraal en 48% positief. 
 
Zorgen 
Niet iedereen is positief over de uitbreiding. Redenen hiervoor zijn de verwachting van hinder door 
geluid en/of slagschaduw, het veranderende uitzicht of zorgen over de natuur. In de 
informatieavond op 2 februari 2021 is hier uitvoerig op ingegaan. Door de grote afstand tot 
woningen is hinder voor omwonenden onwaarschijnlijk. Dit en de natuur zijn onderwerpen die de 
Coöperatie voor de vergunningaanvraag in detail zal moeten onderzoeken om aan te tonen dat er 
geen, of een te accepteren, impact is. 
 
Vervolgstappen 
De Coöperatie voelt zich gesteund en zal op basis hiervan een principeverzoek indienen bij de 
gemeente, waarin we medewerking vragen van de gemeente om verder onderzoek te doen naar 
deze scenario’s. Op basis van de uitkomsten van de verschillende onderzoeken en de gesprekken 
met de omgeving wordt dan over circa een jaar een definitieve keuze gemaakt voor het indienen 
van een omgevingsvergunning. 
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Bijlage 1: Uitkomsten enquête 
 
964 personen hebben de enquête ingevuld, waarvan 723 uit Waterland. 
Van de personen buiten Waterland en Edam-Volendam is 73% (zeer) positief.  
 
De uitkomsten hieronder zijn op basis van de 723 personen uit Waterland. 
 
Hoe staat u tegenover de plannen om meer duurzame energie op te wekken aan de Nes?  
46% (zeer) negatief, 6% neutraal en 48% (zeer) positief 
 

Antwoord Aantal % 

Zeer positief 246 34% 

Positief 100 14% 

Neutraal 46 6% 

Negatief 70 10% 

Zeer negatief 261 36% 

  723   

 
Als er nieuwe molens komen, welk scenario spreekt u dan het meeste aan? 
Van diegenen die voor uitbreiding zijn, kiest 68% voor het scenario met vier turbines. 
 

Antwoord Aantal % 

Scenario 1 met 3 molens, 52% groene stroom, beperkte ruimte voor 
leningen 

65 19% 

Scenario 2 met 4 molens, 79% groene stroom, goede ruimte voor 
leningen 

41 12% 

Scenario 3 met 4 molens, 120% groen, veel ruimte voor leningen 229 68% 

  335   

 
Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen van dit scenario? (Meerdere antwoorden 
mogelijk).  
Het opwekken van meer duurzame energie wordt het meest genoemd als voordeel 
 

Antwoord Aantal % 

Dat er geld beschikbaar blijft voor lokale, duurzame projecten 220 27% 

Dat bewoners via de coöperatie ook in de toekomst kunnen blijven 
participeren  

123 15% 

Dat er meer duurzame energie opgewekt wordt  241 30% 

Dat de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente worden behaald  90 11% 

Dat de gemeente energieneutraal wordt  132 16% 

  806   
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Al sinds eind jaren ’80 kunnen bewoners via Coöperatie Windenergie Waterland participeren en 
mede-eigenaar worden van windmolens. Hoe staat u tegenover deelnemen in het nieuwe 
project?  
 

Antwoord Aantal % 

Positief, ik ben lid van CWW en wil graag weer deelnemen 126 17% 

Positief, ik ben nog geen lid maar wil graag deelnemen 86 12% 

Neutraal, ik weet nog niet of ik deel wil nemen 185 26% 

Negatief, ik heb geen behoefte om deel te nemen 326 45% 

  723   

 
Wat is uw leeftijd? 
 

Antwoord Aantal % 

16 - 34 jaar 115 16% 

35 - 49 jaar 166 23% 

50 - 64 jaar 257 36% 

65 jaar of ouder 185 26% 

  723   

 
 


