
Resultaten van de discussie over Energietransitie tijdens de openbare DR vergadering op 15-11-22. 

Tijdens de openbare vergadering van de DR Boekelo was het hoofdthema ‘Energietransitie’. Helaas 

was de opkomst niet zo groot. Er waren 12 belangstellenden en 8 DR-leden. De discussie is aan de 

hand van stellingen gevoerd. Over iedere stelling konden alle aanwezigen online reageren. 

In de bijlage ‘Resultaten Energietransitie’ zijn de resultaten per vraag weergegeven in 

staafdiagrammen. In de header van het diagram staat de stelling/vraag, de blauwe staven geven 

aantal absolute stemmen en de rode staven geven die in procenten weer. 

Let op: de uitkomsten van de vragen zijn niet representatief: Er waren 20 deelnemers, van de 

pakweg 2500 Boekeloërs, en de samenstelling van de deelnemersgroep kan afwijken van die van het 

dorp als geheel. Hieronder volgt per vraag een korte beschrijving van de resultaten en de discussie. 

Bij de start-vraag over waaraan men denkt bij het woord Energietransitie werden o.a. de 

‘steekwoorden’ Te laat en te snel en Veel te slap genoemd. Dit heeft te maken met de lange tijd die 

het duurt om tot daden te komen en dat men laat begint met daden terwijl die gisteren al uitgevoerd 

zouden moeten zijn. Volgens één van de aanwezigen moet niet worden gesproken over 

Energietransitie maar Energietransformatie.   

Vrg 1. Opwekken duurzame energie via zonnepanelen mag niet ten koste gaan van 

landbouwgrond. 

Iets minder dan de helft (43%) vindt het behoud van landbouwgrond belangrijk. 32% vindt 

zonnepanelen belangrijk en 25% vindt dat als de eigenaar van de landbouwgrond zonnepanelen op 

deze grond wil dit moet kunnen. Bij discussie werd aangegeven dat als iedereen gewoon 

zonnepanelen op het dak plaatst er geen landbouwgrond nodig is. Het plaatsen van panelen op 

daken zou volgens een deelnemer moeten worden verplicht door overheid.  

Vrg 2. Opwekken duurzame energie via zonnepanelen mag niet ten koste gaan van natuurgebied. 

Ruim meer dan de helft (72%) vindt dat geen natuurgebied mag worden opgeofferd voor 

zonnepanelen met opmerking dat enkelen (21% van de 72%) vinden dat dit alleen voor NATURA2000 

gebieden moet gelden. 28% vindt dat dit best mag waarvan 7% de nuance aangeeft ‘mits het goed 

wordt ingepast in de omgeving’. Tijdens discussie kwam vooral naar voren dat men zich niet kan 

voorstellen dat zonnepanelen kunnen worden geïntegreerd in de natuur. Maar ook werd opmerking 

gemaakt dat men daar echt wel naar kijkt en er mogelijkheden zijn. Ook zou je langs randen van 

natuurgebieden zonnepanelen kunnen neerzetten die minder impact hebben op omgeving. 

Vrg 3. Liever één groot veld met zonnepanelen dan meerdere kleine velden over groter gebied. 

92% heeft voorkeur voor kleine velden met zonnepanelen. 8% is voor een groot veld omdat dit 

efficiënter is. Reden voor aanwezigen om voor kleinere velden te gaan is omdat dit beter in Twentse 

landschap past maar vooral omdat men verwacht dat de komende jaren manieren van opwekking 

van duurzame energie zal veranderen waardoor aanpassingen sneller kunnen worden gedaan als je 

kleine velden hebt. Een deelnemer wees op een analyse van de vorige DR die uitkwam op één groot 

veld en meerdere kleinere velden. 

Vrg 4. Iedere geschikte vierkante meter (op woningen, bedrijven, parkeerplaatsen, …) in het dorp 

Boekelo moet worden benut voor zonnepanelen 

79% is het hiermee eens. 21% oneens waarvan 7% liever een windturbine aan de rand van het dorp 

wil hebben. In discussie werd opgemerkt dat hele grote windturbines vlak bij bewoonde omgeving 



overlast veroorzaken maar dat dit minder geldt voor kleinere windturbines (bijvoorbeeld die je op 

het dak kunt plaatsen). De vraag is dan wel of dit rendabel is. Om meer zonnepanelen te leggen is 

wel meer voorlichting en/of ondersteuning nodig. Zo zijn er mensen die geschikte daken hebben 

maar om wat voor reden dan ook geen zonnepanelen aanbrengen. Deze daken zouden kunnen 

worden gehuurd door anderen om daar wel panelen op te leggen. Maar hoe moet dat, wat zijn de 

gevolgen, etc.   

Vrg 5. Liever 1 windturbine dan 30 voetbalvelden (15 ha) met zonnepanelen. 

Verrassend is dat slechts 8% het oneens is met deze stelling. De rest 92% wil liever een (grote) 

windturbine dan een groot veld met zonnepanelen. Volgens leden van de vorige DR is dit in schril 

contrast met de geuite mening van een paar jaar geleden. Wel is er de nuance dat van de 92%, 15% 

dit niet in de buurt van Boekelo wil en 31% expliciet meldt dat dit geen overlast mag veroorzaken. In 

discussie werd o.a. gezegd dat de gezondheid nooit mag worden geschaad. Hierbij is nog het 

wachten op het RIVM/TNO rapport over het onderzoek naar de effecten van windturbines op de 

gezondheid.  Een deelnemer wees op het recente artikel (november 2021) van dr. Ir. Jan de Laat e.a. 

over effecten van lawaai op de gezondheid.   

Vrg 6. Om verzekerd te zijn van duurzame elektrische energie 24/7 moet deze energie lokaal (in 

Boekelo) worden opgeslagen. 

Bijna de helft (46%) vindt dat dit een taak is van de netbeheerder. Een even groot deel (46%) is het 

eens en vindt dus dat je dit lokaal moet doen waarvan 7%  punt dit vindt als oplossing ter 

overbrugging naar nieuwe (opslag) technologieën. 7% vindt dat dit op niveau gemeente Enschede 

moet. In discussie werd gemeld dat opslag in lokale batterijen (bijv. batterij elektrische auto) 

misschien nuttig is voor 24-uurs fluctuatie in stroom opwekking maar dat voor de fluctuatie in de 

jaarcyclus de opslag op macro niveau (netbeheer) moet plaats vinden. Door problemen met opslag 

kan het zo zijn dat de hoeveelheid zonnepanelen moet worden beperkt omdat dit niet meer rendabel 

is. Voorbeeld is De Zweede. Hier kunnen nog veel meer zonnepanelen bij maar voor het gebouw zelf 

is het de investering niet waard. Door de grote hoeveelheid kan alle opgewekte elektriciteit niet 

direct worden verbruikt en moeilijk  worden terug geleverd. De opbrengst van de terug geleverde 

elektriciteit na saldering is te laag om de gemaakte (extra) investering rendabel te maken. Als het 

opgeslagen zou kunnen worden voor de jaarcyclus is er een kans op rendabel zijn. Mogelijk is 

omzetten van elektriciteit naar waterstof een mogelijkheid. Maar daar moet wel weer apparatuur 

voor worden aangeschaft die mogelijk alleen rendabel is als er grote hoeveelheden elektriciteit 

worden aangeboden waarvoor weer een goed netwerk nodig is.  

Vrg 7. Behoud van natuurgebieden gaat boven het opwekken van duurzame energie. 

De meeste aanwezigen (93%) vinden dat tot op zekere hoogte natuur boven het opwekken van 

duurzame energie gaat waarvan 7% punt het resoluut mee eens is. 7% is het oneens. In discussie 

werd aangegeven dat de vraag ‘dubbel’ is. Als je geen duurzame energie opwekt kan door gebruik 

fossiele brandstoffen de natuur juist weer bedreigd worden. Je zou ook kunnen zeggen  dat 

duurzame energie op andere plaatsen dan in de natuur moet worden opgewekt zoals stedelijke 

omgeving of landbouwgronden.  

Vrg 8. Ik wil best concessies doen inzake mogelijke overlast van zonneparken en windturbines als 

het financieel iets oplevert. 

Maar liefst 71% van de aanwezigen wil wel concessies inzake overlast doen als het plaatsen van 

zonnepanelen financieel iets oplevert. Voor windturbines is dit 7% minder. De rest (29%) wil geen 



concessies doen. In de discussie heeft men het vooral over de nadelen voor de gezondheid van 

windturbines. Zie bij vraag 6. 

Vrg 9. Ik ben bereid ook in zonnepanelen te investeren als het financieel niet rendabel is. 

71% vindt het belangrijker een bijdrage te leveren aan de klimaatverbetering door in zonnepanelen 

te investeren dan het geldelijk gewin. Hiervan denkt 21% punt dat op termijn het uiteindelijk wel 

geld zal opleveren. 29% wil alleen in zonnepanelen investeren als het geld oplevert. In discussie werd 

door aantal aangegeven dat het altijd iets oplevert maar anderen gaven juist aan dat bij grotere 

hoeveelheden panelen het rendement steeds belangrijker wordt omdat het een grote investering is 

en er (grote) kans is dat de geleverde energie minder oplevert als het niet direct kan worden 

gebruikt. Afvoeren via het net en via de huidige salderingsregel is bij grote hoeveelheden niet 

gegarandeerd. Dan moet je lokaal opslaan waardoor er infrastructuur voor opslag moet komen.     

Vrg 10. Ik wek al duurzame energie op in mijn huishouden/bedrijf.. 

Iets meer dan de helft (52%) van de aanwezigen wekt al duurzame energie op waarvan weer de helft 

(26% punt) uitsluitend elektrische energie. 48% wekt geen duurzame energie op. 6% punt hiervan 

vindt dat een te grote investering. In discussie kwam naar voren dat er ook mensen zijn die vanwege 

de leeftijd geen zin meer hebben om al die moeite nog te doen. Voor deze mensen zou verhuren van 

het dak een optie kunnen zijn.    

Vrg 11. Ik kan binnen 2 jaar energie neutraal wonen. 

21% is over 2 jaar energie neutraal. De rest haalt dit niet omdat het technisch niet haalbaar is (14%), 

de kosten te hoog zijn (58%) of het er niet voor over heeft (7%). Tijd voor discussie was er niet meer. 

Vrg 12. Investeer in ‘groene’ waterstof als vervanger van aardgas. 

De overgrote meerderheid (80%) vindt dat moet worden ingezet op ‘groene’ waterstof met advies 

van 7% punt om voorzichtig te beginnen. 20% is het ermee oneens waarvan 7% punt adviseert om te 

wachten. Gezien de eerdere discussies waar ‘groene’ waterstof werd aangeprezen als opslag medium 

is dit resultaat niet verwonderlijk.  

Vrg 13. Investeer in biogasinstallaties als vervanger van aardgas. 

Iets meer dan de helft (53%) is het hier niet mee eens waarvan 40% punt zegt meer in ‘groene’ 

waterstof te zien. 47% wil in biogasinstallaties investeren waarvan 7% punt zegt dat dit wel samen 

met andere buurten moet. Ook hier geen tijd meer voor discussie. 

Vrg 14. Sluit Boekelo aan op een warmtenet. 

Moeilijke stelling vond men. Uiteindelijk is 14% het hiermee oneens. De rest (86%) ziet een 

warmtenet wel zitten waarvan 50% wel aangeeft dat dit alleen voor delen van Boekelo moet gelden 

die geschikt zijn voor de aan te leggen infrastructuur. In de periode van de vorige DR is gesproken 

over een warmtenet dat zou kunnen worden gevoed door het proceswater dat tussen de Grolsch en 

Twence loopt.  De conclusie, toen, was dat een warmtenet voor heel Boekelo veel te duur zou zijn.  

Vrg 15. Hoeveel kWh verbruikt uw huishouden per jaar? 

43% verbruikt meer dan 4000 kWh. 29% zit tussen de 3000 en 4000 kWh. 14 % tussen de 2000 en 

3000 kWh en 14% tussen de 1000 en 2000 kWh. Deze vraag was vooral gesteld om na te gaan of 

iedereen weet wat hij/zij verbruikt. Iedereen weet het dus hoewel een aantal de verbruiksapp van 

het energiebedrijf erbij moesten halen      . 



 

Samenvattend. Een goede bijeenkomst met veel discussie en waardering voor de ‘online interactie’.  

Helaas viel de opkomst tegen. Bij de aankondiging van een thema voor de volgende openbare DR 

vergaderingen toch nog meer nadruk leggen op het onderwerp. 

Enkele door aanwezigen ter berde gebrachte opmerkingen en bevindingen over dit thema 
(Energietransitie) zijn: 

- We hebben niet te maken met energietransitie maar energietransformatie. 

- Het plaatsen van panelen op daken zou moeten worden verplicht door de overheid. 

- Geef meer voorlichting/ondersteuning over verschillende mogelijkheden om zonnepanelen 

op daken te leggen (zelf kopen, dak verhuren, samen met buren, …) 

- Er is minder weerstand tegen windturbines dan eerder geuit tegenover vorige DR 

- Maak voor opslag van elektriciteit onderscheid in opslag om 24-uurs/week cyclus op te 

vangen en die voor jaarcyclus op te vangen.   

- Door (kosten) problemen met opslag kan het zo zijn dat de hoeveelheid zonnepanelen moet 

worden beperkt omdat dit niet meer rendabel is. 

- Duurzame energie moet op andere plaatsen dan in de natuur worden opgewekt zoals in 

stedelijke omgeving of landbouwgronden. 

- Vraag blijft wat voor invloed windturbines hebben op de gezondheid 

- Leeftijd kan reden zijn om geen moeite meer te stoppen in investeren duurzame 

energieopwekking. Verhuur van dak zou oplossing kunnen zijn.  

- Overgrote meerderheid van aanwezigen (80%) vindt dat moet worden ingezet op ‘groene’ 

waterstof 

- Zelfde geldt voor warmtenet. 

  



BIJLAGE ‘Resultaten Energietransitie’ 
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Waar denkt u aan bij Energietransitie? Hoe heeft u al bijgedragen aan Energietransitie?  

 
Hoofdpijn Ja 

Van t gas af Zonnepanelen 

Af van fossiele brandstof Isolatie 

Vermindering van gebruik van fossiele 
brandstoffen isolatie 

Te laat en te snel Dubbel glas 

Optelsom van noodzakelijke nieuwe bronnen Isoleren 

Onafhankelijk Zonnepanelen, isolatie 

Duurzaamheid HR++ ketel 

Welvaart inleveren Vloerverwarming 

Veel te slap! Zonnepanelen 
Speksteenkachel 
Extra trui aan, verwarming lager 

Klimaat Zonnepanelen - trein - veel fietsen - besparing - 
lampen 

Te laat en te snel 
 

Beëindigen energie fossiele  grondstoffen 
 

verandering van gedrag 
 

Haast 
 

Zelfvoorzienend 
 

Groen 
 

Onafhankelijk willen zijn 
 

Geen prioriteit 
 

de toekomst 
 

angst voor windmolens 
 

Wind op zee 
 

energie armoede 
 

Zon op dak 
 

 

 

 


