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Bijlage 2: Open antwoorden 

 Open antwoorden vraag 9 
Er staan er al drie. Dan is het plaatsen van nog drie erbij de minst storende oplossing /// Plaatsing op industriegebied. Geen overlast is woonwijken. Ook staan 

er al windmolens op Zutphens /// industriegebied. Zichtvervuiling is minimaal. /// dat ze in buitengebied komen /// er staan al drie windmolens, qua 

horizonvervuiling maakt het toch niet zo veel meer uit. Ook gezien de locatie bij/ naast het industrieterrein en oude vuilstort /// Vind het jammer van dit stukje 

mooie natuur. Nu zijn het er nog drie en straks worden het er zes. /// Geen. /// Er is geen enkel voordeel /// Geen /// goed voor ons milieu en toekomst kinderen 

/// Niet /// Geen of nauwelijks bewoond gebied. /// Behoorlijke afstand van dichte bebouwing /// Echt groene stroom voor de regio /// Prima  plek /// Duurzame 

energie, zutphen profileert zich als duurzame gemeente. Liefst voor 100% van alle huishoudens. /// Ik neem aan dat dit de meest geschikte plaats is en ook 

omdat er daar al drie andere windmolens staan. /// goede plaats /// De opbrengst van de geleverde energie. /// Weinig woningen in d omgeving, dus weinig 

overlast /// bereiken van energieneutraal en de opwarming van onze aarde tegengaan /// Ook de streek rondom Zupthen wordt minder afhankelijk van fossiele 

brandstoffen /// Mooi gebied /// Zo dicht mogelijk bij de afnemers. /// weinig geluidsoverlast voor de bewoners in de buurt /// ik woon te ver van de Mars en 

twentekanaal /// Goede locatie i.v.m. wind mogelijkheden. /// Vroeger werden er ook molens geplaatst toen was er geen gezeur /// ze veroorzaken weining 

hinder!1 /// Schone energie /// Opwekking groene energie /// Molens worden geplaatst in een bewoners schraal gebied! /// Prima plek om windmolens te 

plaatsen. We hebben er uiteindelijk allemaal profijt van. /// Voordeel eigen gebied of gemeente /// het is een optimale bijdrage in het leveren van duurzame 

energie in de regio Eefde en Zutphen. /// Omdat hier geen mens er last van hefet /// Toen al een dode hoek, en wel veel wind /// Buiten de bebouwde 

kom/woningen. Beste kans op wind. /// Buitengebied /// In het buiten gebied, dus meer wind. /// Daar is weinig bewoning en bovendien gaan er straks steeds 

meer mensen profiteren van schone stroom!! /// Dichtbij de Ijssel is behoorlijk wat wind.. /// Er is weinig of geen bebouwing. Neem aan dat niemand last heeft 

van geluid of slagschaduw. Anders moet dat zeker gecompenseerd worden. /// Er staan er al 3 /// opwekking duurzame energie /// niet echt ,,in iemands 

achtertuin'', dus eigenlijk weinig overlast of  landschapsverstoring. /// Weinig bebouwing /// Wij vinden windmolens passen in het horizonbeeld. /// ligging is 

ver van de woonkernen /// Weinig invloed op woonomgevingen /// opwekken windenergie op acceptabele locatie /// Duurzame energie winnen is noodzakelijk 

anno 2017 /// Ver genoeg van de bebouwing /// Opbrengsten van de energie /// Er staan nu ook al windmolens /// Zoveel mogelijk windmolens! /// Nieuwe 

energie belangrijk /// We moeten allemaal ons steentje bijdragen en het lijkt mij een goed plan om energie uit wind te halen. /// Is toch al industrie terrein /// 

Plaats met relatief weinig woningen, er staan ook al drie. /// vinden? Feit is dat er meer groene energie moet komen, niet al leen vanwege co2 toename, ook 

schonere lucht om te ademen is belangrijk. /// Ze moeten érgens komen. /// Spaart energie uit /// redelijk buiten de bebouwing, begin van het opstarten van 

duurzame energie /// Dat er vanuit de bewoonde gebieden nauwelijks last wordt bezorgd /// We moeten absoluut naar duurzame energie. Dit initiatief helpt en 

moet worden gesteund.Daarnaast is het belangrijk om lokale initiatieven te hebben - dat bevordert het eigendom door de regio. /// Regionale uitstraling en het 

gebied is er geschikt voor. /// dat er groene energie mee word opgewerkt en dat het milieuvriendelijk is /// afgelegen locatie dus geen overlast /// Dun 

bevolkingsgebied wind gevoelig en er staan er al 3 /// Dat er duurzame energie opgewekt wordt /// Buiten de bebouwde kon /// Geen hinder voor eventuele 

bewoners. /// Staat buiten het zicht en er is ruimte genoeg. /// staat buiten het zicht en er is ruimte genoeg /// Groene energie heeft altijd mijn voorkeur /// 

geen bewoning, dichtbij industrieterrein /// zo weinig mogelijk overlast voor de burger /// Niet direct rondom bebouwde kom /// groene energie! /// Waarom 

maar drie windmolens als het voldoende is om de behoefte in en om Zutphen daarmee af te dekken Oke. Liever meer energie opwekken als verbruiken dicht bij 

de consumenten (dus producent worden). De afhankelijkheid van buitenaf verkleinen. En waar blijven de water generatoren in de IJsel? Koop voor de energie 

opwekking een stuk land. Dijken met Zonnecellen er om vol laten lopen en hup als er geen wind is waterkracht. Plus een mooie plas om Windmolens in /// 

Groene stroom opwekken, vreminderen gebruik van fossiele brandstof. /// Meer op weg naar een duurzame economie. Windmolens zijn ook een baken. /// 

Weinig inwoners, niet bij mij in de buurt /// De winst blijft binnen de eigen regio en kan gebruikt worden voor nieuwe initiatieven /// weinig overlast /// 

windmolens clusteren bij bestaande situatie /// Buitengebied, niet direct in 'zicht', genoeg afstand richting de huizen /// Onafhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen /// het is een relatief rustig woongebied, ligt meer tegen de industrie aan. /// er  staan geen woningen waar de windmolens geplaatst worden en 

er staan daar al enkele molens /// Wat is belangrijk, belangrijk is!!dat we de gratis wind optimaal benutten. /// Redelijk buiten het zicht, niet midden in de natuur, 

Geen geluid? /// geschikte plek vanwege openheid landschap, op die plek is het niet raar in het landschap. /// schone energie! Denk ook aan afspraken 

klimaatakkoord, wat we toch al niet halen als land. Deze regio als goed v.b.? /// Gebied ligt buiten de woonkernen /// er staan al windmolens, industriegebied - 

minder dan gemiddeld aantal bewoners in dit gebied /// Vermindering van de afhankelijkheid van fosiele brandstoffen. /// Uitbreiding van duurzame energie /// 

Stroomopwekking middels duurzame energie en niet echt storend in het landschap, dus waarom niet. /// Ze vangen daar meer wind. Er kunnen daar straks nog 

meer windmolens geplaatst worden.  https://r.ligatus.com/?z=UId- 

_rpmFS4Tt3kdsWw1Ua1KqwO7gkbfba4OfaMK9fxT_KSfyDxp7GtnFCW9Ia29KiwUDAruNcCNy9-EsxyhbYkIG4TNQ7sTP9zN-gj8hKPbfZj_TfGcOBRkqk70E-x3jk-

VozDen96m9h_caTdI_KPlUvp6NkedWKA3V_W2Tg.. /// Schone energie waar al molens staan. /// bijdrage aan oplossing klimaatprobleem /// doel : windenergie 

stimuleren plaats: prima plek /// Er staan al windmolens, dus geen nieuwe/andere locatie nodig /// Geen voordeel /// Er staan al windmolens, groeperen lijkt 

me ideaal. Er wonen weinig mensen in de omgeving. /// Er staan reeds 3 windmolens in het gebied, dus kosten voor extra infra structuur zijn laag. 

(Elektriciteitsnet) /// Ik hoop dat er genoeg stroom overblijft voor alle huishoudens,industrie /// Prima en logisch /// Er staan inmiddels. 3 erbij "vervuilt" het 

uitzicht niet hinderlijk meer! /// 1 goed voor het milieu 2 zelfvoorziening v/h gebied 3 de aanblik vind ik prachtig! /// De locatie is goed tast het landschappelijke 
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uiterlijk niet aan. /// De 3 bestaande windmolens worden uitgebreid met 3 nieuwe. Prima. Qua horizon past dit prima op deze plek. /// Er staan al windmolens 

en het is niet in een woonwijk of in een landschappelijk aantrekkelijk gebied. Daarnaast moeten we zo snel mogelijk over op hernieuwbare energie. /// alternatief 

voor fossiele brandstof /// Ruimtelijk, wind heeft vrij spel. Dicht bij industrie /// Duurzame energie /// Daar staan al 3. Het is beter de windmolens bij elkaar te 

plaatsen. Dit voorkomt ontsiering van het landschap op andere plaatsen. /// Geen huizen dicht in de buurt.... /// De winst die terugvloeit naar de regio en dat 

wij als regio verantwoordelijkheid nemen voor duurzame energie en zorg voor onze planeet. /// Weet niet /// Door lokale energieopwekking heb je minder 

transport(energie) kosten. Daarnaast ben je meer onafhankelijk van grote organisaties.Dit vindt ik belangrijke argumenten om dit initiatief te ondersteunen. /// 

Geen overlast woont niemand /// Algemeen voordeel: opwekking schone energie. Specifiek in dat gebied 1 relatief lage bewoningsgraad 2 geen naburige hoge 

gebouwen 3 en het zicht van de reeds bestaande windmolens /// Plaatsing in het buitengebied op een plek waar infra aanwezig is /// Lokale energieopwekking 

en er staan reeds windmolens /// Staan er toch al 2. /// Geen mening /// Het gebied leent zich goed voor het plaatsen van windmolens. Er staan langs de IJssel 

inmiddels al enkele molens waardoor het landschappelijk gezien niet een grote inpact zal hebben wanneer er molens in de buurt geplaatst worden. /// Perfecte 

locatie ervoor. De huidige 3 windmolens geven de stad Zutphen ook iets eigentijds. D.w.z. "onderdeel van de toekomst" niet alleen van het verleden. Daarnaast 

is het belangrijk dat we als stad gewoon zelfstandig onze energie kunnen betrekken. /// Duurzame energie /// Duurzame energie, beter gebruik maken van wind 

etc. /// Duurzaam opgewekte energie in eigen regio /// dat er groene energie wordt opgewekt /// Aansluiting huidige reeds aanwezige windmolens voorkomt 

verdere horizonvervuiling. /// opwekken schone energie /// aansluiten bij reeds bestaande molens -> geeft dit deel van de mars (zutphen) een duurzaam karakter 

/// groene energie. Er staan nu al drie windmolens, waarom niet meteen een park van 9 windmolens. /// er is ruimte, er is wind, dus goed om op deze manier 

energie op te wekken /// Hier hebben weinig mensen last van de windmolens /// duurzame opwekking van energie voor lokaal gebruik /// Dat er schone energie 

wordt opgewekt. /// niet direct in de buurt van een woonwijk. Duurzame energie /// Er staan al windmolens, er is veel wind en het laat zien dat Zutphen gaat 

voor duurzaam. /// Het opwekken van groene stroom in de regio. ik hoop wel dat de energie die opgewekt word in het gebied nuttig word besteed in dezelfde 

regio /// geen nieuwe locatie nodig, gewoon bij de reeds aanwezige windmolens plaatsen. /// Het opwekken van groene energie in de regio. Mooi dat de winst 

ook in dit gebied blijft. /// Duurzaamheid en goed voor het milieu /// Het staat niemand in de weg en is een vrij open gebied dus zal op termyn meer opbrengsten 

genereren We bereiden ons voor op de toekomst. Alle beetjes helpen. /// Als er gebruik kan worden gemaakt van duurenergie zal er plaatsen moeten worden 

gevonden waardoor dit mogelijk kan worden gemaakt. Voor mij dus geen probleem /// Weinig last voor omgeving omdat het gebied weinig woningen omvat /// 

Open gebied, dus meer wind, of maakt dat voor die hoogte geen verschil? /// Er is geen voordeel, slechts nadelen. /// Redelijk ver van woningen /// het eindelijk 

een start kunnen maken met duurzame energie /// Ruimte voor en geen woongebied. /// Omschakeling van fossiel naar duurzaam vraagt om initiatieven op 

lokaal niveau. Gebied is geschikt. /// hoop dat het beter is voor milieu /// Stroom uit de eigen regio, je bent je bewust dat het hier opgewekt wordt door de 

duidelijke aanwezigheid van de molens Ik vind ze ook niet lelijk /// Het is een industrie gebied en er staan al 3 molens dus deze plek is beter dan een andere plek 

in Zutphen /// Passend in het landschap zelfs echt mooi. Ook passend bij een stad als Zutphen met veel antroposofen, kunstenaars, biologisch verantwoorde 

mensen..... /// Duurzame stroom opwekken van energie met zo weinig mogelijk schade aan de natuur /// Weinig last van omwonenden - levert duurzame energie 

op, goede bron /// Windmolens hebben ons land drooggemaakt /// Mensen moeten niet zeuren, gewoon plaatsen. /// Ze staan daar vrij en vangen veel wind. 

/// Weinig woningen in dat gebied, die er hinder van kunnen ondervinden. /// schone energie /// Wind energie: goedkoop, belast niet het milieu, schone energie, 

windmolens passen in het Nederlandse landschap /// Meer groene energie /// Dun bevolkt open gebied. /// Buiten de bewoonde kom /// Weinig directe 

bewoning /// alleen maar voordeel /// Waar er reeds 3 staan, kan dit ook wel worden uitgebreid /// Opwekking energie /// Plaatsing in èèn gebied. /// veraf van 

de bebouwing, praktisch uit het hinderlijke zicht /// Weinig overlast /maximale winstvang /// Visuele betrekking van profiterende Gemeente-leden /// Voor 

kombinatie met zonnepanelen. /// Daar staan al windmolens. Clustering is gunstig /// Meer duurzamen energie /// Gebied wat zich er wel voor leent. /// Het is 

een open gebied. /// Ik ben onafhankelijk van de plaats voor windenergie /// Zelfvoorzienend. Minder afhankelijk van derden. Dynamisch beeld. /// Er staan al 

een paar. Buitengebied weinig hinder van. /// Duurzame opwekking energie /// Dat degenen die er het meest last van hebben ook het meest profijt hebben. /// 

dat je er in de stad geen last van hebt en het niet het zicht bederft /// Enigszins buiten leefgebied /// Mooi ruim gebied /// Windenergie dit vind ik een goed 

plan! /// In de directe omgeving staan al 3 windmolens /// Clustering van de windmolens op die plek; tegen gaan van verrommeling. /// Hinderlijk geluid, amper 

horizon vervuiling /// Op een industrieterrein hebben de minste mensen last van het geluid van de molens /// Zo ver mogelijkGeen van de bebouwde kom /// 

een gebied waar al molens staan. Sluit aan bij grote hoofdstructuren, kanalen en snelwegen /// Duurzame energie /// altijd veel beter dan het plaatsen van een 

kerncentrale /// Efficient 1x de procedure van alle 3 de molens /// Geconcentreerde plaatsing (bij de al bestaande molens). /// de opvang van wind. /// Maakt 

mij niet uit wil toch spaarzaam zijn met alles is o.k. /// Geen directe hinder voor omwonenden. /// afstand van bewoning is redelijk /// Geen hoge bebouwing in 

de buurt en dun bevolkt gebied. /// Investeerders behalen /// Geschikt gebied /// denk dat ze daar weining overlast kunnen ver oorzaken /// Centralisatie buiten 

bebouwde kom /// Natuurlijke energie opwekking heeft mijn voorkeur boven het gebruik van fossiele brandstoffen. /// Omdat er weinig omwonende zijn /// . 

beperkte schade aan de natuurlijke omgeving. er staan al windmolens in het gebied. beste locatie in de buurt van Lochem, Zutphen, Vorden en Gorssel /// dat 

de molens niet hoger zijn dan verantwoord is!!! /// Open vlakte, dun bevolkt. /// buiten de woonbebouwing /// Goed, alleen molen kunnen de rondweg kan ook 

meer naar de Ijssel geplaatst worden opbrengst blijft minimaal gelijk /// Goedkoper /// de grote afstand vanhuizen /// Dan wordt de E rekening goedkoper /// 

duurzame energie en het lijkt mij een goede plek om ze neer te zetten. /// Het is in industrie gebied dus geen last voor bewoners in de omliggende gebieden /// 

geen overmatige overlast voor de woonomgeving /// Het voordeel is dat Zutphen en omgeving direct gebruik kunnen maken van  de windenergie. /// Het 

opwekken van groene stroom. /// GESCHIKTE LOKATIE /// De molens zullen geen overlast aan omwonenden geven denk ik. /// Geen bebouwing in de buurt /// 

Windvoordeel, weinig bewoning /// Dat bewoners geen last hebben van de molens /// Geen woongebied. /// lokale plaatsing zonder veel te verwachten overlast 

/// Er moet toch wat gebeure /// Het is in industrie gebied dus weinig bewoning. Dus weinig overlast. /// vrije windvang, buiten de stad /// Opwekken van groene 

energie /// zo concentreert zich het onderwerp op 1 plaats, dit geft minder mensen overlast. /// Dat er verder bijna niemand geen last van heeft ///  Opwekking 
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energie voor de toekomst /// Opwekken energie /// ik ben eerlijk en ik vind dat ze zover weg staan dat ik er zo wie zo geen last van heb, dus waarom tegen zijn? 

/// Opwekken duurzame energie /// Beter bijplaatsen op reeds bestaande locatie dan andere plaatsen zoeken. /// zo min mogelijk last voor het stedelijk gebied 

/// Prima locatie /// Het vindt plaats aan de rand van een industriegebied waar toch al industriële bedrijvigheid bestaat en geen hinder wordt veroorzaakt aan 

omwonenden. /// Er staan al molens. Beter klein parkje dan los hier en daar /// De toekomst, voor die na ons komen /// niet storend /// Lage bewonersdichtheid. 

Naast de bestaande molens /// duurzame energie opwekking /// Er staan al 3 windmolens. /// geen uitgesproken mening  /// Neutraal /// Dat het uit de buurt 

blijft van woongebied. /// is niet in woongebied /// goede vorm van energieopwekking /// In een industrie gebied ,minste overlast /// Dat Eefde er van mee kan 

profiteren /// Bijna geen bewoning /// - er staan reeds 3 windmolens- relatief dun bevolkt gebied /// Voldoende wind en weinig bewoning in de buurt /// DAT 

ER DAAR AL EEN PAAR STAAN. /// Ik zie geen voordeel. /// GESCHIKTE LOCATIE , VER VAN BEBOUWINGEN EN ER STAAN AL 3 MOLENS /// dichtbij industriegebied 

en de ligging vlakbij het kanaal /// het gebied is door de 2 reeds bestaande windmolens toch al aangetast /// Geen overlast /// REDELIJK INDUSTRIEEL GEBIED 

/// Afgelegen plek /// Geen idee /// Veraf van woningbouw. /// Ligt buiten het woongebied (kern Eefde) /// Er staan er toch al een paar /// Het is gratis energie 

die gebruikt wordt. /// Groene stroomopwekking + er staan al meerdere /// Duurzame energie ///  Lijkt me een goede plek hiervoor. /// Daar in de buurt staan 

toch al windmolesn, zo hoef je niet elders de horizon te vervuilen. /// Ver genoeg van de bebouwde kom /// Op industriegebied prima /// Staan er al een aantal  

/// Zo kort mogelijk tegen de oude stortplaats,  dan hebben zo min mogelijk mensen er last van. /// Er moet veel meer schone energie worden opgewekt. 

Uiteraard het liefst miet te dicht bij waar mensen wonen, maar Nederland is dicht bewolkt. /// De al bestaande infrastructuur waarop kan worden aangesloten 

en geen/weinig woonhuizen in dichte nabijheid. /// Nabij industriegebied en er staan al molens, dus geschikte plaats /// Er staan al windmolens dus concentratie.  

Industriële omgeving, lijkt me dus minder aantasting van leefgenot. Weet niet of en hoeveel woningen er binnen de straal van 'bedrijfwoningen' komen te liggen. 

/// Opwekking duurzame energie /// Het is buiten de bebouwde kom van Zutphen en Eefde. /// Ik vind windmolen wel erg verschrikkelijke horizon vervuiling. 

Wat dat betreft ben ik veel meer voor zonne-energie. /// Buitengebied met industrieel karakter. /// Groene energie /// dat maakt 6 windmolens bij elkaar. 

Positief. /// Het is een rustig (weinig bevolking) en heeft redelijk veel wind /// In industriegebied en dun bevolkt. /// Neutrale plek buiten de bebouwing /// Niet 

te dicht bij woonkernen /// Duurzame energie /// meer duurzame energie /// korte afstand tussen productie en consumptie. Als wij gebruik willen maken van 

groene stroom, zal dat ook in de region geproduceerd moeten worden en eventuele 'nadelen" zoals slagschaduw of horizonvervuiling zullen we dan voor lief 

moeten nemen. /// Behoorlijk uit het zicht, industriegebied /// Het zorgt niet voor extra hirizonvervuiling omdat de plaatsing in de buurt van reeds bestaande 

windmolens is. /// er staan er al drie en prima locatie /// is al redelijk ingericht op activiteiten /// De plaatsing van de windmolens zijn niet in de directe dicht 

bevolkte woonomgeving. /// Moderne vorm van energie winning /// er staan er al 3, graag bij elkaar /// Duurzame energie voor het gebied waar ik woon /// Er 

staan weinig huizen. Vlak gebied ideaal voor windmolens. /// Er staan al molens lijkt me logisch om daar andere bij te plaatsen /// schone energie in eigen 

omgeving opwekken /// Er staan er al 3 en er kunnen er nog wel 3 bij. Ze komen in een gebied waar weinig overlast is voor omwonenden /// Ver van de bewoonde 

gedeelte van Zutphen ,Eefde , Gorssel. /// Opwekking duurzame energie /// kan prima langs het water en volgens mij zijn de negatieve consequenties klein voor 

bewoners in de buurt. /// Ze zijn snel op te bouwen en weer af te breken /// Industrieterrein altijd wind eigen stroom uit regio /// redelijk uit het zicht van de 

stad /// groene energie /// Er staan al 3, dus bouwen maar /// Milieu /// Geen horizonvervuiling /// Daar hebben relatief weinig mensen last van het uitzicht /// 

Open vlakte dus heeft niemand er last van en er staan er al 3dus volgens mijn moet dat geen probleem det er meerdere komen te staan /// Veel wind en niet 

heel veel stedelijk gebied /// Minimaal overlast voor omwonenden /// Plaatsing om/nabij industrieterrein geeft weinig overlast voor omwonenden /// Duurzame 

groene energie /// Het is milieu vriendelijk /// duurzame energie /// Er staan er al 3, en dat past goed (zelfs mooi) binnen het landschap, daar kunnen er nog best 

een paar bij. Ik denk met +3 dat het nog steeds goed kan passen. /// Daar hebben ze de minste invloed op de bevolking/leefomgeving. Beste vlakte om wind te 

vangen. /// Buiten woongebied. /// Dat het groene energie oplevert /// Dat er duurzame energie wordt opgewekt. /// Moodi tegen industrie aan /// dat de 

gemeente/ provincie voldoet aan de vraag van duurzame energie /// Weinig omwonenden en waarschijnlijk een goede windvangst. /// Voordeel is dat de 

opgewekte energie in het gebied blijft. /// Er staan al windmolens en sluit mede daardoor mooi aan bij het landschap. Neemt veel minder ruimte in en heeft een 

hoger rendement dan zonnepanelen. We zullen toch aan het milieu moeten denken en dan is dit de minst kwade oplossing. /// Duurzaam, stil, milieuvriendelijk 

/// Lokale opwekking /// Ziet er mooi uit /// dat er duurzame energie wordt opgewekt /// Minder uitstoot van schadelijke stoffen door kolen centrales /// Relatief 

ver weg gelegen van binnenstad Zutphen en geen directe horizonvervuiling tot gevolg. /// Daar staan ze niemand in de weg. /// Niet direct in woonomgeving in 

het algemeen. /// duurzame energieopwekking /// Ik ben voor deze duurzame initiatieven. Groene stroom is in mijn ogen de enige manier om aan de groeiende 

vraag te kunnen voldoen. /// Echt geen idee.. geen last van de molens dus mooi plaatsen die dingen! /// duurzame opwekking van energie /// Wij hebben geen 

belangrijke voor- of nadelen. We vinden windmolens neerzetten geen probleem is een mooie manier van energie opvangen. /// Het opwekken van energie op 

een groene manier. /// Beter voor het milieu /// Groene stroom /// Er staan reeds windmolens /// Goed /// Er wonen weinig mensen in dit gebied /// de mars 

/// er staan er al drie, relatief weinig bewoners in de directe omgeving /// Clustering, genoeg wind. Geen overlast voor bewoners. /// Bijdrage leveren in de regio 

aan verduurzaming energiebronnen. /// staan al 2 windmolens in de buurt, industrieel terrein /// Het is een gebied waar, hoewel landelijk gelegen, toch al 

duidelijk zicht is op industrieel activiteiten in De Mars. /// duurzame schone energie /// goede plek /// Duurzame energie /// Er staan geen woonhuizen. Goed 

toegankelijk /// Dat de energieprijzen lager worden voor de klant! /// Geen /// geen grote hinder voor omwonenden /// Uit ervaring is het mij bekend dat het 

financiele resultaat tegen zal vallen /// geen idee /// Primaten nadeel /// Als er molens geplaatst moeten worden lijkt mij dit gebied het minst storend voor de 

omgeving. /// Groene stroom. /// We moeten voor duurzame energie gaan, dat is nou eenmaal de toekomst. /// nvt /// Schone energie, ook voor de toekomst. 

/// Hier geen last van /// neutraal /// Dat het niet tussen de huizen komt /// Duurzame energie /// Het zou het gebied te goede kunnen komen /// De geringere 

bebouwing /// geen mening /// maakt niet uit /// geen vooordeel - staan er al drie /// Een stukje meer duurzame energie i.v.m. klimaat. /// Er staan al windmolens  

op een industriegebied en het is verder dunbevolkt /// energieopwekking in eigen regio /// het milieuaspect en het feit dat we minder afhankelijk moeten worden 

van andere landen (o.a. Rusland) voor onze energievoorziening. /// dat er energie opgewekt wordt tenminste als dat echt bewezen is /// inpassing in bestaand 
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industrieel gebied /// hebben wij huurders ook voordeel bij windmolens .daar lees ik niets over.krijg ik als huurder ook voordeel als ik voor stem. /// Weinig 

bebouwing /// Relatieg schone energie /// energie opwekking.. /// Het opwekken van schone energie /// energie opwekken /// Minder afhankelijk van Poetin 

/// Weinig bebouwing /// Er staan al 3 dus concentratie heeft mijn voordeel dan overal en nergens een paar windmolens plaatsen. Al vraag ik mij af hoe groen 

windenergie is want het maken van windmolens kost ook energie, kortom hoe groen is eigenlijk het hele proces. /// Plaats molens op het huidige industrie 

terrein, maar plaats plaats kleinere /// geen /// geen woonhuizen in directe omgeving /// De mogelijkheid om, ook als het donker is, stroom op te wekken. /// 

Geen /// productie van energie zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen is nodig /// Het plaatsen van de 3 windmolens zal gebeuren in de nabijheid 

van reeds bestaande windmolens en niet op totaal ander gebied /// Lagere energielasten en minder belasting voor het milieu /// geen /// Plaatsing bij de andere 

al bestaande windmolens. /// Duurzame energie /// geen /// Vrij gebied dus meer wind /// Industriegebied; Staan al windmolens /// Zou tegemoet komen aan 

mijn positieve houding t.o.v. Duurzame -/ windenergie /// Algemeen belang /// Geen voordelen, behalve opwekking van duurzame energie. /// Open lokatie 

waar opwekken van energie mogelijk is. Bovendien staan er in hetzelfde gebied als drie windmolens (centralisatie) /// ik heb er geen last van /// schoner energie 

/// Natuur vriendelijke energie /// Industriegebied /// dat er duurzaam stroom opgewekt word /// Prima idee. Top plan /// Beter voor het milieu /// Genereren 

van schone energie /// duurzaamheid , 3 is niet veel /// Geen /// Dat Eefde hier ook van mee kan profiteren en in het bijzonder de directomwonende /// 

Alternatieve energie, locaal opgewekt /// Dat ze niet in mijn achtertuin komen /// Winning van duurzame energie, niet meer dan dat. /// Geen voordeel /// 

Onjuiste vraagstelling, te suggestief /// Nabij reeds aanwezige windmolens (Concentratie) /// geen /// Geen /// Ik zie geen voordeel in dit gebied /// geen /// Er 

is een klein financieel voordeel /// Duurzame  energie /// Kan ze niet vinden /// Zie opmerking bij punt 10 /// Geen voordeel /// geen voordeel /// Is geen 

voordeel /// geen voordeel /// Geen /// Ik zie ze gelukkig niet /// Als de molens op de Mars zelf geplaatst zouden worden (te midden van de huidige industriële 

bedrijven: er staan heel wat loodsen leeg!!) zijn wij voor /// opwekking schone energie /// duurzame energie ten nadele van omwonenden /// Ben tegen plaatsing 

dus zie ik geen voordeel /// ze leveren energie /// Geen enkel voordeel /// geen, je zou kunnen zeggen het landschap is al aangetast! /// E zijn geen voordelen 

/// duurzame energie /// geen /// Relatief veel wind /// Geen voordeel. /// Geen voordelen. /// Ik vind dat er geen voordelen zijn. /// de groene energie /// Past 

bij industrieel karakter van het gebied /// Geen /// Enige voordeel is dat er reeds 3 staan en het dus logisch zou zijn om er meer te plaatsen in de directe omgeving 

/// Opwekking groene stroom /// een zeer, zeer minieme bijdrage aan het verminderen van co2 uitstoot /// Zie geen voordeel /// Geen voordeel. /// de op te 

wekken energie /// die zien we niet. /// Groene energie natuulijk, beter door zonnepanelen te gebruiken /// Groene energie /// Geen voordelen /// schone 

energie is opzig goed /// Duurzame energie /// kan er geen verzinnen /// Geen, behalve dat de kinderen windmolens grappig vinden. /// Er staan al een aantal 

windmolens: wellicht is dit makkelijker i.v.m. aansluiten op hoogspanningsnet. /// Duurzame energie opwekken /// zie 8 /// Het opwekken van duurzame energie 

/// Kan zo snel niks bedenken /// ben absoluut tegen windenergie, ben sterk vóór zonneenergie /// hoge windmolens kunnen beter in de zee staan, op het land 

bederven ze het landschap /// Over de rug van buurtbewoners, mogelijke opbrengsten naar beslissers (profiteurs) op afstand. /// geen voordeel /// geen /// 

Geen enkel voordeel. Met dit voorstel hebben de propagandisten van niet zinvolle illusies zich laten meeslepen door der visioenen van milieufanaten /// geen 

/// Met de beste wil van de wereld kan ik geen voordelen ontdekken. /// Groene energie /// geen voordeel /// Geen enkel voordeel /// Geen /// Sterk tegen 

windmolens. Horizonvervuiling. Sterk voor zonne-energie, aardwarmte. Gas uit biomassa, waterkracht. /// Geen /// er zijn geen voordelen /// n.v.t /// Geen 

voordeel ///  Geen voordeel ///  geen /// Geen /// n.v.t. /// geen /// geen /// voordelen wegen niet op tegen de nadelen ervan /// Geen voordeel /// Er zijn geen 

voordelen /// Geen /// Geen enkel voordeel, dit gebied is niet geschikt voor windturbines. /// Duurzame energie /// geen /// geen /// Nadeel! /// geen /// kan 

er geen bedenken, alleen nadelen /// geen /// Niets! /// Ik ben tegen! Ik zie géén voordeel op überhaupt op land windmolens te plaatsen. /// Geen,  Het gebied 

leent zich niet voor windmolens /// Persoonlijk inkomen dat gegenereerd wordt voor bestuurders van IJsselwind /// nvt /// NVT /// Ik zie geen voordeel. Afgezien 

van de storende effecten va n windturbines en de landschappelijke vervuiling, zijn windmolens mijns inziens achterhaald. Er zijn, denk ik, andere meer rendabele 

duurzame energie-winningen. Zie de laatste plannen van NUON om de niet zo renderende windparken aan te vullen met zonne-energie. /// Geen /// nvt Ik zie 

geen voordelen. /// geen /// geen voordeel /// voordeel t.o.v.?? /// Geen /// geen enkel voordeel, zie onderstaande opmerking /// Opwekken groene energie 

/// Geen enkel voordeel. /// Ik zie geen enkel voordeel /// schone energie (maar geen groene energie) De term groene energie is een misvatting, zo niet een 

misleiding. /// Alleen maar nadelen voor een al overmatig belast Eefde West. Geen enkel voordeel. /// Wellicht is het voordeel dat mensen en bestuurders nog 

duidelijker gaat worden dat dit niet zo'n strategisch goed idee is. /// geen /// schone energie (maar geen groene energie) De term groene energie is een 

misvatting, zo niet een misleiding.  /// IK ZIE GEEN VOORDELEN /// Betreft industriegebied, dus van dichtbij toch al "mindere" omgeving /// Nvt /// Geen. /// 

Geen enkele.!!!Niet te begrijpen. Plaatsing is totaal belachelijk in het woongebied en het natuurgebied van de IJssel. Tevens recreatiegebied. /// Geen voordeel 

/// Er staan al twee windmolens die de horizon verpesten, als er dan toch meer erbij moeten komen, dan maar op die plaats /// Geen voordelen /// Voordeel is 

opwekking van duurzame energie en dat het lokaal en zonder winstoogmerk is opgezet. /// geen /// nvt /// Geen voordeel /// Geen enkel voordeel. De locaties 

zijn niet geschikt. /// Nederland heeft een uitstekend energie transport en distributienet. Het waait in onze omgeving gemiddeld 2 tot 3 beaufort minder hard 

dan off shore.In de enquete laat u alleen foto's zien van open veld vanaf eefde, gezien vanuit de binnenstad vind ik de draaiende wieken boven onze monumentale 

stad horizon vervuiling.Zie bijvoorbeeld de huidige windturbines uitkomen boven de huizen aan de deventerweg gezien vanaf de leeuweriklaan.Investeer het 

geld off shore. /// belangrijkste voordeel: opwekken groene stroom. /// Geen! /// Ik zie geen voordelen /// Kan geen voordeel  bedenken /// geen /// Geen /// 

Geen voordelen. /// er is geen voordeel het is landschap vervuiling en kapitaal verspilling een windmolen draait op subsidies die kunnen beter besteed worden 

. en als ze dan zo nodig geplaatst moeten worden doe dat dan op de oude stortplaats dan heeft niemand er last van. /// Geen. /// geen enkel voordeel alleen 

maar nadelen! /// Geen /// Er is geen voordeel, noch voor mens dier of natuur, noch financieel! /// Geen voordeel /// Ik zie geen voordelen, ik zie al 3 oerlelijke 

te dure windmolens! /// niet /// Geen /// Geen voordeel /// Geen /// geen voordeel /// Geen /// Geen voordelen /// geen voordeel te bedenken /// geen! /// 

Er is geen voordeel. /// Ik zie geen voordelen, slechts nadelen /// Geen /// Geen /// Geen. /// Ik zie geen voordelen /// Geen voordeel. Drie windmolens is een 

druppel op gloeiende plaat. Ik ben voorstander van windmolenparken in zee. Dat zorgt voor minder horizonvervuiling. Ik ben fel tegen het hobbyisme van een 
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aantal mensen op lokaal niveau. Ik vind dat je onderwerp duurzame energie  op landelijk niveau moet oppakken en niet zo maar lokaal her en der wat molens 

neerzetten. /// Geen voordeel /// duurzame energie /// Geen /// geen /// geen /// N.V.T. /// er zijn geen voordelen /// Er is geen voordeel, alleen voor de 

leverancier van de molens en de investeerders. /// geen /// Geen voordeel /// GEEN voordelen.Verkeerde plek, subsidie verspilling.Beter is de gebouwen van de 

industriegebieden vol leggen met zonnepanelen. /// geen /// Windmolens kosten geld i.p.v. dat het geld opleverd, ik kan alleen maar nadelen bedenken en geen 

enkel voordeel. /// Geen enkel voordeel /// Niet /// De omgeving wordt aangetast en industrialiseert hierdoor sterk, van veraf zichtbaar /// Geen voordelen, 

windmolens horen op zee, uit het zicht, zodat de horizon niet vervuilt /// Geen /// geen voordeel. Ze zijn lelijk groot en wat schieten wij er als bewoners in de 

buurt mee op. Uitzicht lelijk wanneer de wind niet gunstig staat last van het gezoef /// Duurzame energie opwekkimg /// Geen /// Ik zie totaal geen voordeel /// 

Geen /// Geen /// De vraagstelling is suggestief, wij zijn tegen /// geen /// Er is geen voordeel /// Geen /// Geen voordeel /// geen /// Het voordeel 

vanwindenergie is dat het duurzaam is en ik denk dat we voor onze toekomst naar duurzame energiebronnen moeten. Maar, we moeten daarbij heel goed 

afwegen van welke bronnen op welke locaties we gebruik gaan maken. Zodat het écht duurzaam is en we er allemaal beter van worden. /// geen enkele, er staan 

er al 3 /// niets /// Geen voordelen, het levert te weinig op en het is zonde van een prachtig gebied dat al geschaad wordt door zicht op drie windmolens aan de 

Zutphen kant. /// Geen voordelen. Veel nadelen voor het gebied. Het gebied wordt toch al sterk belast. /// Geen enkel /// Geen enkel voordeel /// Geen voordeel 

/// Geen voordeel /// geen /// Geen enkel voordeel /// Geen! /// geen voordelen /// Géén voordeel - onjuiste locatie, zoals al lang blijkt uit diverse onderzoeken 

zoals van Bosch & van Rijn, laat staan dat we het gebied statistisch windluw is (CBS) /// Geen voordeel. /// Er zijn geen voordelen. /// Ik zie geen enkel voordeel, 

maar alleen maar nadelen. De skyline is compleet verpest en de omwonenden plukken de zure vruchten van lawaaioverlast, slagschaduw en vermogensverlies 

doordat hun woningen zo goed als onverkoopbaar zijn. Als ,het heel erg tegen zit worden mensen zelfs ziek van de komst van de molens, iets waar de 

initiatiefnemers zich grote rekenschap van zouden moeten geven!! /// Geen enkele. /// Geen /// geen /// Geen voordelen /// geen voordelen, er zijn betere 

gebieden /// Geen /// Er zijn geen voordelen /// Er is geen enkel voordeel, alleen maar overlast /// geen /// Wij zijn tegen plaatsing van  windmolens in dit gebied 

/// Er zijn geen voordelen. /// Geen enkel voordeel /// Geen! /// geen /// Ik zou het zelf niet weten , maar het lijkt wel goed! /// neutraal /// Er staan er al een 

paar, daar zouden er 2 of 3 bijkunnen /// De toekomst. /// Er staan er al drie. Het is even wennen, maar we willen allemaal energie gebruiken. Dan graag 

duurzame energie en geen fossiele brandstof. /// Totaal opgewekte stroom voor lokaal gebruik /// Dat ze niet in mijn tuin staan /// Staan al drie windmolens 

waardoor horizonvervuiling nauwelijks toeneemt. In dit gebied zal een klein deel van de bevolking slechts geringe hinder ondervinden vooral door maatregelen 

m.b.t. slagschaduw. /// meer groente stroom, minder c02 /// Altijd wind /// Ver weg van bewoning /// Redelijk ver van een woonwijk gelegen /// Het is een 

dunbevolkt gebied, en ze moeten nou eenmaal ergens komen te staan. /// Lokaal, duurzaam /// Aanwezigheid 3 turbines, wind en afwezigheid 'gevoelige 

bestemmingen' /// momenteel is hier weinig bouw van huizen, fabrieken. Dus, mochter er ongelukken komen,bijv. Dat er een wiek valt, is er niet té veel leed en 

verdriet. /// Gunstig ligging, relatief weinig omwonenden, er staat al een aantal windmolens. /// Past prima in een open industriegebied /// Opwekken groene 

energie is uiterst noodzakelijk. Het gebied is goed gekozen, mede in verband met de reeds bestaande drie molens. /// gebied dat al windmolens omvat en niet 

echt storend voor ligt Zutphen en Eefde, behalve wellicht voor directere bewoning. /// bijdrage aan een duurzame energiewinning; buiten de bebouwde kom - 

dichtbij een industrieterrein /// Windenergie is 100% schoon en duurzaam dus goed voor het milieu /// Ik ben voorstander van meer geconcentreerde vorm van 

het plaatsen windmolens ipv het over het hele land verspreiden. Omdat er al 3 molens staan lijkt me dat een goed plan. /// De drie reedsdraaiende windmolens 

in Zutphen leveren geen bezwaar voor mij op, drie meer ernaast zal evenmin bezwaar opleveren. 3 of 6 maakt geen verschil, alleen maar duurzame energie. /// 

Alternatieve/schone energie /// Op een gunstige plaats gelegen, in de buurt van de drie andere molens.  Uitstraling van mini-windpark. /// Effectiviteit en geringe 

overlast /// Goede locatie waardoor zo min mogelijk overlast voor woongebieden. /// Weinig woningen dus weinig overlast. /// Er staan al windmolens aan de 

zutphense kant, dit is prima locatie /// Postieve bijdrage aan milieu en klimaat /// Er staan al 3 wondmolens , dus ligt het in de lijn van de ontwikkeling, dat de 

nieuwe molens daarbij in de buurt komen. Bovendien is het een industrie en handels gebied, dus dat past mooi bij elkaar. /// schone energie! Geen problemen 

met slagschaduw /// lokaal opgewekte stroom. /// Er staan al windmolens en er zijn weinig huizen. /// Opwekken duurzame energie is nodig als alternatief voor 

verbranden fossiele brandstoffen die milieu schade aanrichten. /// De molens staan in het buitengebied /// De energieopbrengst /// NATUURLIJKE ENERGIE 

OPWEKKEN DAT IN HET GEBIED BLIJFT /// Lokaal initiatief, waarin ook lokaal door particulieren kan worden geparticipeerd. /// Dunbevolkt gebied; zo te zien 

weinig huizen omheen ivm geluidsoverlast /// Dat we lokaal een bijdrage leveren aan het vergroten van het landelijke aandeel aan duurzaam opgewekte energie. 

En dat de opbrengsten in het gebied worden geinvesteerd. /// Het gebied is een aangewezen industriegebied ///Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de 

energietransitie /// Er staan vlakbij al 3 molens. Het uitzicht zal dus niet veranderen. Verder zijn daar relatief weinig woningen die last kunnen hebben van het 

geluid en de steeds voorbij komende schaduw /// er staan er al drie, passend in het landschap en bewezen effectief /// Goed gebruik van de beschikbare ruimte. 

/// Er wordt duurzame energie opgewekt /// Windmolens: schone energiewinning. Verder geen specifieke voordelen of voorkeuren.  /// duurzame energie, das 

toch mooi? /// Plaatsing in een gebied met weinig bewoning. /// Buiten het woongebied van Zutphen /// Effectieve bijdrage aan het werken aan 

Energieneutraliteit van de Gemeente Zutphen in het bijzonder en aan het mee werken aan maatregelen tegen de klimaat wijziging. Ook Zutphen moet en wil 

haar steentje bijdrage /// Er staan er al drie. Staan bij een bedrijventerrein. /// Plaatsing groene energie /// Duurzame energie opwekken. /// We willen onze 

stroom van dichtbij betrekken. We willen van het gas af, naar een warmte pomp. Dat kost 3x zoveel als onze zonnepanelen leveren. Die kwh's halen we graag 

uit een windmolen dichtbij. Verder vinden we ze ook erg fotogeniek /// duurzaamheid, toekomstbestendig, behoud van de aarde, voor toekomstige generaties 

zsm stoppen met fossiele brandstoffen! /// Er staan daar al 3 windmolens, goede plek, industriegebied /// Er zijn weinig geschikte locaties in de gemeente 

Lochem en deze locatie lijkt bij de meest geschikte te horen. /// Ik was betrokken bij het voortraject en dit lijkt van alle zoekgebieden één van de meest 

veelbelovende /// Prima locatie voor enkelen windmolens. Onze groene stroom moet ergens vandaan komen. /// Energiewinning(duurzaam) /// duurzame 

energieopwekking op een locatie die minste kwaad kan. Nabij bestaande molens en nabij infrastructuur, niet midden in open landschap. Het moet toch ergens 

en ik vind 'NIMBY' argument niet steekhoudend. /// GEBRUIK  maken van het opwekken van energie m.b.v. de wind /// Redelijk ver van de bewoning /// 
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zelfvoorziening /// Het levert energie op, maar is een noodzakelijk kwaad. /// Gelukkig niet te dichtbij /// Dat weet ik niet /// dat er al 3 windmolens staan, het 

niet echt storend is op deze plek, ze moeten toch ergens staan /// Dat het een gebied is waar weinig bewoning is. /// Wordt een piepklein windmolenparkje /// 

Duurzame energie /// het opwekken van duurzame energie /// Dat ik ze vanaf mijn woning niet kan zien en ze geplaatst worden op een plek waar het (minder 

dan elders) landchapsschade oplevert. Dat minder energieverlies plaatsvindt. /// Het is een vlak gebied met weinig bewoners en weinig industrie, dus ook weinig 

hinder /// Open gebied /// energie wordt weer een beetje duurzamer -> alle beetjes helpen. Omgeving van winst meeprofiteren /// Inwoners van de 

deelnemende gemeenten hebben er profijt van. /// Het produceren van duurzame energie. /// geen (plaats de molens op zee) /// Geen directe last omgeving 

op korte afstand /// Niet te dicht bij woongebieden /// een behoorlijke locatie /// Weinig woningbouw. Toch al industrie en wegen /// Er zijn al windmolens in 

dit gebied. /// Er staan andere molens/ concentratie in een gebied /// Stroomvoorziening voor omliggende woningen /// Omdat er al 3 staan /// weet ik niet /// 

Er staan al enkele windmolens. De aanblik van de MARS vanuit het Noordzee is nie zo fraai. Door meer molens daar te plaatsen kunnen andere, aantrekkelijker 

gebieden gespaard blijven /// er staan al 3 molens in het gebied de mars. Door de enorme grootte van deze bouwwerken kan de karakter verstoring van het 

landschap in andere gebieden achterwege blijven. /// ver van woon kernen /// Meer vermogen betekend meer afnemers /// Voordeel is dat relatief weinig 

mensen last hebbe van beperking van het direkt uitzicht en eventueel geluidsoverlast /// Het lijkt een goede plaats /// Dat het zo meer een geheel kan vormen 

met de molens die reeds zijn geplaatst. /// Duurzaamheid /// Weinig directe bebouwing in de buurt /// ruimte genoeg /// Duurzame energie opwekken /// Dun 

bevolkt, dicht bij industrie, Bundeling/concentratie van locaties. /// relatief dun bevolkt, industriegebied, goede windplek? /// Schone energie /// Concentratie 

op redelijke plek; goed voor omgeving en milieu /// er staan er al drie /// energie opwekken in de buurt /// In combinatie met de betsaande 3 molens geeft dit 

een evenwichting beeld. Eerlijk gezegd zal ik de molen vanuit mijn huis niet kunnen zien. /// Dat je kunt zien waar je stroom vandaan komt /// Er staan er al 3 /// 

Geschikt gebied naar mijn oordeel. Wel de twee molens aan de westelijke kant van de ringweg plaatsen. Compact, samen met de bestaande molens. /// 

Buitengebied van Zutphen; past binnen de horizonvervuiling van de andere drie windmolens /// industriegebieden verbruiken het meeste energie en zijn toch 

al niet om aan te zien /// Buitengebied /// Het is een vrij gebied en er staan reeds windmolens. Ik zou ze wel concentreren zo dicht mogelijk tegen de anderen 

en zo dicht mogelijk bij e monding vh. Twentekanaal /// groene energie /// Op enige afstand van de woongebieden /// open terrein en weinig woningen /// 

Dunbevolkt/al enige windmolens aanwezig. /// de ligging met betrekking tot de wind /// Dunbevolkt gebied /// Opwekken van groene stroom op een 

milieuvriendelijke manier /// Energie leveren, waar energie nodig is. /// lijkt me een goede ' windlocatie' en voldoende ver verwijderd van bebouwing. Levert 

schone energie. /// Er staan al drie dus valt het minder op in dit gebied /// Hoofdzakelijk Bedrijventerrein /// Het is een voordeel de molens op De Mars te 

plaatsen als het alternatief de Zaadmarkt in Zutphen geweest zou zijn. Ik ben er niet blij mee, maar we hebben wel de energie nodig. /// Niet vervuilende energie 

/// Duurzame energie zouden veel overlast voor omwonende /// duurzame energie opwekken, ik vind windmolens wel mooi om te zien /// Een gebied met 

relatief weinig bebouwing of bebossing en er staan al drie molens in de directe omgeving. /// passend bij de huidige windmolens, goed locatie /// Duurzame 

energie opwekken /// Niet direct in nabijheid woongebied /// In de omgeving wonen relatief weinig mensen die er last van hebben. /// Duurzame energie. /// 

Ik ben voor duurzame energie in zijn algemeenheid en vind dat iedere regio/gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen i.p.v. Afwentelen op 1 gebied in 

Nederland dat dan totaal verpest wordt  > eerlijk delen v/d lasten /// Dat er relatief weinig mensen last van zullen hebben. /// Plek met waarschijnlijk veel wind 

/// er staan al windmolens in die omgeving en het gebied heeft toch al een industrieel karakter /// Minder verbruik niet duurzame energie sluit aan op reeds 

aanwezige windmolens /// Staan niemand in de weg, geen woongebied /// Het opwekken van duurzame, groene energie /// Veel groene energie /// clustering 

met andere molens, industriele context /// Ze moeten ergens staan en bij industrieterrein kan dat het beste /// open vlakte van de rivier /// De opbrengst van 

de stroom /// Opwekking duurzame energie /// Het is industrie terrein of nabij industrie /// Staan er al 3. Weinig bewoning in het gebied /// De nieuwe molens 

komen dicht bij de bestaande. /// Concentratie van windmolens /// Juiste plek binnene gemeentegrenzen /// Er staan toch al windmolens in de buurt en het is 

een bedrijventerrein. /// Duurzame energie voor de directe omgeving. /// Helpt om in eigen energiebehoefte te voorzien. /// Weinig huizen in het gebied. /// 

Niet in een woonwijk, niet in natuurgebied, niet in de weg van vogels. /// Er staan al windmolens.Plek bij water geeft een windvoordeel. /// buiten de bewoonde 

wereld/ beperkte overlast voor de dicht omwonenden, tijdsgeest /// Buitenaf, beperkt landschap verstoringGunstig voor windopvang /// natuur/ 

industrieterrein, dus weinig overlast voor bewoners/ omwonenden /// Duurzame energie /// Weinig omgevingslast te verwachten. /// minste bebouwing meeste 

wind /// De wind die de opwekking moet verzorgen!!!!! /// Bijdragen aan opwekken groene stroom. /// We moeten over naar duurzame energie en die dingen 

moeten toch ergens staan. /// Het is mooi in het buitengebied /// Mooi leeg gebied, natuur zal geen schade lijden aan de windmolens. /// Minder milieubelasting 

door opwek van groene energie. /// Net zoveel huize- Er staan al molens, deze kunne er nog wel bij. /// Alternatief voor fossiele energie, duurzaamheid /// Er 

staan er al 3 en in het buitengebied dus het minst storend. /// Staan niet direct in ons zicht en buiten woongebied. /// Weinig bebouwing /// Dat andere plekken 

gespaard blijven. Hier staan al twee molens. /// schone energie /// Sluit aan bij de andere 3 windmolens in dat gebied, en is niet midden in een natuurgebied, 

en met redelijke afstand van bewoond gebied. /// Dat (een deel van) de opbrengst terugvloeit naar de gemeenschappen /// Er zijn weinig direct omwonenden 

waarvan het uitzicht wordt aangetast door de molens. /// Toename groene energie /// Past in het gebied, dus zo gering mogelijk landschapsvervuiling. /// 

Industriële locatie waarbij duurzaamheid wordt getoond /// Het lokaal gebruik opwekken en gebruiken van duurzame energie /// Er staan er al drie dus een paar 

erbij is prima. Beter dan de andere kant van de stad bijvoorbeeld. /// er staan al een paar /// Werken aan duurzame energie opwekking - beter voor mens en 

milieu. /// Afgelegen gebied, groene energie /// Duurzame energie beschikbaar voor meer huishoudens /// ver van mijn huis/ bewoonde gebied /// Lokaal meer 

duurzame energie. Meer onafhankelijkheid van andere energiebronnen. /// industrieel gebied, minste horizonvervuiling /// Combinatie met de bestaande drie 

molens.Geeft het industrie een meer vriendelijke / ecologische uitstraling. /// Duurzame energie en het feit dat de winst in de regio blijft /// Het is een afgelegen 

plek en daar heeft niemand last van. /// Mogelijkheid voor het kopen van lokaal opgewekte duurzame energie. /// Vergroening van de elektriciteitsvoorziening. 

/// Daar staan er al 3. /// Dat het niet in de binnenstad is? /// Het opwekken van duurzame energie. /// Lokale stroom /// Het lawaai overlast blijft  minimaal /// 

duurzaam gegenereerde energie /// er word gedacht aan de omgeving /// Hier staan er al een paar,  open plek waar veel wind is. /// Duurzame energie /// Meer 
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'groene' energie in de regio en teruggave aan regio zelf. /// oke /// Staan ze niet te dicht bij ons huis /// De plek: er staan al enkele windturbines in de buurt en 

het fraaie landschap van de IJsselvallei / gemeente Brummen wordt niet (verder) aangetast. /// Op een na schoonste landmanier. Helaas niet zo schoon als 

zonnepanelen! /// weer drie molens er bij! /// aan de rand van industriegebied, weining bebouwing aanwezig dus weinig overlast voor omwonenden /// Open 

gebied. Zorgt voor  goede aanvoer van de benodigde windHo /// Dat er al meer windmolens staan, zo verspreidt het zich niet door de hele regio /// Staan niet 

in mijn achtertuin. /// Clustering met reeds aanwezige windmolens op De Mars. /// Opwekken van energie /// Geen woongebied , er staan er al drie in de buurt 

/// neutraal /// Er staan al meerdere molens /// De windmolens staat gelukkig ver af /// Geen voordeel. 1 molen ten oosten van de N348 staat veel te dicht bij 

de weg. /// energie voor industreigebied en huishoudens /// Geen oordeel /// het is een mogelijkheid tot de productie van "groene" stroom /// Dat er minder 

niet milieuw vriendelijke energie nodig is /// er staan er al drie die het landschap ontsieren dus er kunnen er wel drie bij locatie industrieterrein goed. /// Geen 

druk bevolkt gebied /// Minst schadelijk voor geluidsoverlast en natuur, beperkt bewoond gebied en er staan er al drie. Ik ben voor centraliseren. /// 

Omwonenden toch minder last ervan hebben /// Het heeft geen voordeel voor mij /// Buiten bebouwde kom /// Milieuvriendelijk /// Geen mening /// 

Energiewinning. /// 3 BIJ DE BESTAANDE 2 IS ACCEPTABEL /// veel wind en niet veel huizen /// Geen /// N.V.T. /// Het gebied is een eufemistische uitdrukking. 

Hoe breed is/ wordt dit. Het  industriegebied DeMars / Twentekanaal is m.i. Een scherp omlijnd gebied. Daarbuiten kom je snel in natuur/ woongebied. /// 

schone energie voor de omgeving /// Op 1 plek bijeen met reeds bestaande. 1 herkenningspunt aan de horizon. /// weinig mensen zien de windmolens opwekken 

energie /// Ik zie ze niet /// Het is op een bedrijfsterrein of in elk geval vlakbij in de buurt /// OPWEKKING GROENE ENERGIE /// Niet in bewoond gebied /// 

Weinig te verkiezen sinds aanleg rondweg is landschap versnipperd /// Opwekken groene energie dus minder fossiele brandstof. /// Duurzame energie /// 

Voordeel? /// Er staan al 3 molens. Daar kunnen dan ook we drie extra molens bij en het gebied heeft vanwege industrie functie weinig recreatieve waarde. /// 

lokale participatiemogelijkheden geen winstoogmerk /// Plaatsing aan de rand van het industrieterrein van Zutphen waar al enkele windmolens staan waardoor 

de windmolens een uitbreiding zijn van het beeld van de windmolens die er al zijn. /// Lijkt voldoende afstand te hebben tot bewoners, zou niet willen dat direct 

aangelegenen daar last van krijgen. /// Weinig overlast /// Dat ze niet bij de huizen staan maar wel energie opwekken voor ons /// Geen /// Opwekking lokaal 

/// Lokaal en regionaal energie opwekken bij al bestaande molens. /// in de buurt van reeds bestaande molens /// Duurzame energie /// Geen voordeel /// Het 

voordeel is dat duurzame energie wordt opgewekt. /// winning duurzame energie /// Industrieel gebied, iets verwijderd van de woonwijken /// zolang ze op 't 

industrieterrein geplaatst worden is het voordeel de duurzame energie die wordt opgewekt ipv energie uit fossiele brandstoffen /// Duurzame energie is beter. 

/// duurzame energie opbrengst /// Duurzame energie waarvan de opbrengst aan de omgeving tegemoet komt. /// groene energie /// Weinig bebouwing, wat 

waarschijnlijk door plaatsing van molens zal blijven waardoor landschap meer behouden blijft. /// Gebruik maken van een zeer geschikte locatie /// Lokale 

energie, profeit voor de regio /// Weinig overlast /// geen /// Voordeel is niet voor mij bedoeld maar meer voor de gemeente. Ik ga niet in mijn kosten verlagen 

maar voor de natuur is het positief. /// Groene energie, degene die de lasten dragen (windmolens als uitzicht in de omgeving) ook de lusten binnen halen. /// 

Dat ze energie opleveren. /// Gunstige ligging langs kanaal en relatief ver verwijderd van monumentaal Zutphen zelf /// Weinig bebouwing in de directe omgeving 

/// Er wordt stroom opgewekt, lokaal en zonder gas/kolen/olie/kernenergie /// decentrale energieopwekking, duurzaam /// Duurzame en schone energie /// De 

plaatsing op de beoogde locatie geeft ons geen voordeel. Bovendien is de beslissing toh al genomen!! /// Geen /// De molens in zijn algemeenheid vind ik geen 

fraai gezicht.  De huidige drie molens zijn al erg aanwezig. Gezien vanaf de Voorsterklei lijken ze erg dichtbij.De geplande molens zijn nog hoger. De enige juiste 

plaats voor windmolens lijkt mij op zee. /// Zie ik niet /// Als er windmolens geplaatst worden, waar ik zelf op tegen ben, dan is in combinatie met de huidige 

windmolens een positief punt. /// Er wordt weer een beetje fossiele energie opwekking vervangen door duurzaam opgewekte energie. /// Windmolens zijn een 

(kleine) stap richting een energieneutraal Nederland / regio. /// schone energie /// energieopwekking /// Er staat aan windmolens in de buurt en daardoor is er 

minder horizonvervuiling /// geen /// Duurzame energieopwekking /// Geen enkel voordeel /// Geen enkel /// Er komt een gebiedsfonds voor Eefde en het 

Deventerwegkwartier in Zuthpen /// Geen geluids of schaduwoverlast voor woningen /// Dat er een gedeelte van de winst naar de lokale omgeving gaat voor 

maatschappelijke verbeteringen. /// Bij e.v.t. plaatsing (waar ik tegen ben) een lokale verdeling van de inkomsten. /// Geen enkel voordeel. /// Na afweging van 

alle belangen zal er op deze locaties geen voordeel kunnen worden verkregen. Ondanks de winsituatie voor duurzame energie zal  de uitwerking op het 

IJssellandschap tot in de wijde omgeving een grote blijvende schade aanrichten, die niet met het voordeel van de molens te compenseren is. /// Geen . Is horizon 

vervuiling! /// Geeft veel opdrachten voor begeleiders project en subsidiestromen kunnen richting eigen zak gestuurd worden. /// Geen voordeel /// Geen! /// 

Nadelen. Geen waterschapsbelasting meer betalen? /// Heeft geen voordeel. /// Niet /// geen voordeel. Laat brummen hun windmolen in Brummen plaatsen. 

Voorst in Voorst. En Lochem in de plaats Lochem en dus niet in de gemeente (bij Eefde) Lochem Energie is een Lochemse (plaats Lochem in de gemeente Lochem) 

aangelegenheid /// Geen voordeel /// ik kan geen voordeel bedenken /// Gaat het plan van het waterschap niet door dan? Er gaat in het geheel geen voordeel 

van uit. Ijsselwind wil alleen het prjoect draaien en winst draaien daarna is het een burgerprobleem, bij de exploitatiefase wanneer het dagen valt en er geen 

wind is. De naam burgerinitiatief is misleidend /// Er is geen voordeel. /// Op arrogante wijze negeren van de bevolkingswens zoals gebruikelijk door politiek en 

bestuur /// Ik zie hierin helaas geen voordelen /// Dat er stroom mee opgewekt wordt /// geen /// groene stroom is ok, maar niet hier /// geen voordeel /// er 

staan al molens. Verder worden de omwonenden sterk getroffen door de vele andere (ook geplande) activiteiten in het gebied. Aanleg n348, rioolverruiming, 

natte industrieterrein, ontwikkelingen op oude vuilnisbelt, meer verkeer doordat zutphen steeds gelooft in uitbreidingen op allerlei gebieden /// Toch eerst even 

mijn bevreemding voor de voorgaande vraagstelling.....ik ken geen Nederlander die in het algemeen tegen duurzame energie is!!! Voor deze vraag: als je tegen 

bent zul je niet gauw iets positiefs willen bedenken, maar goed er  staan er al 3, + 3 wordt 6, maar O wee als het er nog meer worden. feitenlijk moeten de 3 die 

er nu staan afgebroken worden, want....ze draaien zeer onregelmatig ( onderling) en vaak staat er één stil /// bijdrage aan transitie van fossiel naar duurzaam 

maar meer als signaal (zie verder 10) /// Het princiepe van lokaal georganiseerde energie opwekking juich ik toe. Ik vrees alleen dat de combinatie windmolens 

+ gekozen locatie een ongelukkige is. /// Dat zal zijn dat deze molens het meeste opbrengen in een verlaten kaal landschap /// past goed in de omgeving: kanaal, 

rechte lijnen. Landschap en omeving sterk door mens ingericht, indien molens in lijn worden geplaatst, kunnen er in de toekomst (of meteen) aansluitend meer 
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molens geplaatst worden /// Plaatsing in de omgeving van de gebruiker(s) /// Een (minimale) belasting, voor de omgeving /// Wij zullen ook lokaal initiatieven 

dienen te ontwikkelen/bevorderen waarbij energieopwekking  minder milieubelastend gebeurt. Milieu bewustwording is van en voor iedereen plicht en 

noodzaak /// Het opwekken van duurzame energie en de opgewekete energie in de regio houden. /// ze staan op een plek waar weinig huizen staan /// 

Groepering /// zeer dun bevolkt, dus weinig of geen last van 'slagschaduw /// Relatief veel windvang mede door de hoogte. Weinig bewoonde huishoudens. Er 

staan al drie windmolens. /// relatief veel windvang, mede door weidsheid/ hoogte 2. weinig bewoonde huishoudens 3. er staan al 3 windmolens. /// Heel weinig 

mensen hebben er last van. DE drie molens worden in het meest geschikte gebied geplaatst. /// Dat ze van de bebouwede kom geplaatst worden in iedergeval 

zo ver mogelijk van de woonhuizen plaatsen. /// omdat er al 3 windmolens staan /// opwekking duurzame energie, aansluiting op reeds bestaande windmolens. 

/// Er staan er toch al drie? Komen er dan nog 3 bij? /// Omdat ik duurzame energie belangrijk vind. Het lijkt mij ook een geschikte plaats.Ik ben het gezeur een 

beetje zat van iedereen die duurzame energie wil , maar als het er op aankomt moet het bij de buren gebeuren.Als er een goed onderzoek komt van alle voor en 

tegens en het is positief  ,direct beginnen. /// Omdat er al drie staan, open industrieterrein. /// duurzame energie, opbrengsten komen (ook) ten goede aan de 

naaste buren /// Korte afstand naar levering woningen /// Op grote afstand van bewoning. /// De plek is goed in buitengebied /// prima plek, industrieterrein 

/// Gebied met weinig bebouwing /// Minder fossiele brandstof nodig. /// Winning duurzame energie /// Dat het op 1 lokatie is  /// Er staan er al drie, clusteren 

Twentekanaal is niet een natuurgebied /// er staan al molens, dicht bij industrieterrein, niet dicht bij woonwijk. /// industriegebied /// Goedkopere stroom voor 

iedereen. Eventuele winsten blijven in de regio. Mocht de stroomprijs hoger uitpakken voor iedereen dan verliest het project zijn draagvlak. Dus de reking moet 

omlaag. Dat telt voor iedereen. /// dichtbij de stad, weinig omwonenden /// Aansluiting bij bestaande windmolens /// komen bij of in de buurt van de andere 3 

bestaande windmolens /// Ik vind duurzaam leven belangrijk /// voldoende wind; logische plaats bij stoere infrastructuur en industrieterrein. /// dat er schone 

energie lokaal wordt opgewekt /// Energie lokaal opwekken, duurzaam /// dicht bij de andere windmolenswaarschijnlijk een gunstige locatie /// Schone energie 

+ bewoners profiteren mee /// geen aantasting energiebronnen als olie en gas. Wind altijd en gratis aanwezig. Winst vloeit terug naar lokale bevolking, zeer 

belangrijk! Past geheel in het moderne landschap. Beter dan veel hoogspanningsmasten /// Dat er lokaal wordt meegewerkt aan de Energietransitie, dat wil 

zeggen dat we zo snel als het kan af moeten van het verbranden van fossiele brandstoffen. /// Schone energie, streek gebonden. /// Dat ze in de open ruimte 

worden geplaatst, dat ze onderdeel vormen van de stads/regio landschap. Dat investeerders hun eigen windmolen in hun eigen gebied kunnen zien. /// Er staan 

reeds 3 molens in dit gebied, en door de functie als buitengebied hebben er weinig mensen veel overlast van. /// meer duurzame energie opwekken en gebruiken 

in NL /// Milieuvriendelijkheid. /// Groene energie. Duurzaam. Opbrengst naar buurt. /// Dat het op den duur fossiele brandstoffen kan vervangen. /// Er staan 

er al een paar en nu kunnen bewoners een bijdrage leveren /// Past in het gebied. Er staan al 3 windmolens /// Open gebied met optimale wind. De directe 

omgeving kent al veel bebouwing, wegen en constructies; een nieuw bouwwerk levert geen contrasten op. /// Duurzame opwekking energie in 't algemeen en 

aansluiting bij bestaande windmolens /// Goed voor het milieu en er staan er al wat /// weinig overlast /// Als maakt het geen geluidsoverlast voor de inwoners, 

dan het is een goede plaats. /// Ze komen vlakbij ff bestaande drie, op industrieterrein waar relatief weinig mensen wonen of er last van kunnen hebben. Als 

hoger meer oplevert meteen doen. Het zijn toch elementen dje geen enkele relatie meer hebben met de schaal en maat van het landschap. Die par meter erbij 

maakt dichtbij niets uit. En van veraf is het juist een extra herkenningspunt voor zutphen. /// In het gebied staan al drie windmolens, deze kunnen daar prima 

bij. /// We moeten snel stappen etten mbt groene energie. Dat gaat het snelste met deze kleine haalbare initiatieven /// Dat de opbrengsten lokaal worden 

geïnvesteerd. /// Zelfvoorzienend zijn in energie en energie op een groene en duurzame manier opwekken vind ik belangrijk. /// Duurzame energie voor de regio, 

zichtbaarheid. /// Eigen energievoorziening in de regio /// Het beschermen van natuurgebieden is belangrijk, willen we echter naar schone enregie, dan zullen 

we willen inleveren m.b.t. Het uitzicht enz. /// Mijn belangrijkste reden is dat alle winst in dit gebied is en blijft. /// geen last ervan /// Ik denk, dat daar minder 

mensen wonen en/of werken die er last van en/of bezwaar tegen hebben, dan op andere plaatsen. /// Windsterkte en dus opbrengst en bestemmingsplan 

industrieel. /// Clusteren van molensIndustriegebiedWindgevoelige plek /// Dit betekend dat het gebied meer zelfvoorzienend wordt en bovendien middelen 

genereerd voor verbetering van het gebied. /// Er staan al windmolens, hoogspanningsmasten, aan de rand van industregebied /// Grote energieopbrengsten 

duurzaam op een plek waar al meer molens staan. /// Energievoorziening onafhankelijker van externe en internationale aspecten. Er zijn al drie windturbines. 

Daardoor op die plek maar eventueel een geringe extra omgevingsbeïnvloeding. /// Er staan er al 3 langs de Ijssel dus extra in dit omgeving is logisch /// Bewoners 

maken een goede afweging tussen overlast (eigen achtertuin) en noodzaak voor duurzame energie /// Meer windenergie lokaal opgewekt is een positieve 

ontwikkeling. /// Goede locatie /// Prima locatie gezien de reeds bestaande molens, industrieel karakter van de omgeving en relatieve lage bewoningsgraad. /// 

duurzame stroomopwekking /// Omdat er 3 windmolens staan /// Ieder gebied behoort zijn aandeel te nmen in eventuele nadelen van opwekking van 

alternatieve energie /// Winning van duurzame energie /// schone energie /// er staan er al 3 stuks /// opwekking van duurzame energie /// Geen huizen in de 

buurt /// Weinig woningen in dinede omgeving /// De molens worden geplaatst in een dun bevolkt gebied waardoor de geluidsoverlast beperkt blijft /// Een 

afgelegen gebied /// het opwekken van duurzame energie /// Het is voor mij belangrijk dat dit een initiatief is van burgers verenigd in energiecoöperaties en dus 

geen commerciële onderneming. /// Heeft geen voordeel. /// relatief weinig bewoning in gebied, dus minder overlast. Horizonvervuiling op deze plaats niet 

groot. /// Er staan er al 3, betrekkelijk weinig woningen /// Als het maar duurzame energie is! En groene stroom! /// duurzame energie /// Er staan al 3 molens 

/// Minder grote afhankelijkheid van fossiele energiebronnen en daardoor minder co2 uitstoot /// Het is een industriële  gebeurtenis en industrie hoort bij 

industrie dus de locatie lijkt mij goed. /// In dit gebied staan al enkele windturbines.Het is landschappelijk niet erg interessant.Het is dunbevolkt. /// Ze moeten 

er gewoon komen en op pelkken waar zo weinig mogelijk mensen er last van hebben /// Er staan er al drie. Ik had ze liever bij elkaar geplaatst op Zuthens 

grondgebied /// Industrieterrein. Past in dit gebied Hoewel de windmolens van verre af te zien zijn is het in mijn ogen niet storen. Ook niet bij een hoge van 1.70 

m /// Het is industriegebied/geen woonhuizen er staan al 3 windmolens, dus erg veel zullen de nieuwe de horizon niet vervuilen. /// Duurzame energie, groene 

stroom, dat in de directe omgeving terecht komt. /// Dun bevolkt. /// Het milieuvoordeel in het algemeen, en daarnaast dat het de eigen omgeving zoveel 

mogelijk ten goede komt /// Relatief weinig hinder. /// Duurzaam naar de toekomst kijken. /// geen voordeel /// Windenergie /// Hopelijk is er over nagedacht 
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- maar dat lijkt me, gezien de locatie - dat er rekening wordt gehouden met de geluidsoverlast bij de bewoners. /// niet te dicht bij bebouwing ,best dicht tegen 

de ijssel aan /// Duurzaamheid /// Het is een beetje een dode hoek; weinig huizen; weinig activiteiten; overal ver van weg. /// Het is een 'verloren' hoek /// 

Nagenoeg geen en dus minder bewoond gebied. /// weinig bebouwing in betreffende gebied /// de minste belasting voor milieu en omwonenden /// Het is ver 

van bebouwing af. Mooi overgangsgebied tussen industrie, wieds landschap en woningen. /// Niet erg dicht bij bebouwing. /// Lokaal opwekken scheelt transport 

kosten /// Open gebied, veel wind /// ligt op industrieterrein, daar zullen minder mensen last hebben van slagschaduw dan dichter bij woonwijken en stad. /// 

Aansluiten bij bestaande windmolens en geen woningen in de buurt /// Geen CO2 uitstoot. /// geen voordelen /// De windmolens passen in die omgeving. Er 

staan er al wat en past bij de uitmonding van het Twentekanaal op de IJssel. /// Meer duurzame energie /// Zelf kunnen investerenIk ben voor groene energie 

/// Het bereiken van een energieneutraal gebied. We ontkomen dan niet aan windenergie. /// Gewoon een goede plek in deze omgeving /// het initiatief voor 

groene energie /// Groene energie, en het is in industriegebied dus beperkt overlast /// industrie en open ruimte /// Het is op industrie terrein, dus geen last  

voor de bewoners in de directe omgeving. /// DE OPWEKKING VAN DUURZAME ENERGIE /// Duurzame energie /// duurzame energie in Zutphen, hopelijk ook 

goedkopere /// Dat er niet veel mensen wonen op een industrie gebied /// Geen voordeel, er staan er al drie /// Groene energie opwekken, iets dat uiteindelijk 

noodzakelijk is /// duurzame energie /// Het gebied qua locatie. /// Duurzaamheid en schone energie. /// Grote stap naar behalen doelstelling energie-neutraal 

gebied worden /// Milieuvriendelijkheid. /// Geen woongebied/natuurgebied, er is al industrie. /// Opwekken van groene stroom /// Lokale opwekking voor 

lokaal gebruik /// bijdrage aan schoner milieu /// Niet storend voor omwonenden een misschien wel aardig gezicht zo bij de brug /// In dit gebied kunnen de 

molens minder kwaa dan elders, de horizon is al 'vervuild' door de Mars en de reeds bestaande windmolens. Er wonen relatief weinig mensen. /// een win win 

situatie. namelijk de molens staan buiten zicht van historische gedeelte van Zutphen(horizon vervuiling) en in een gebied waar weinig mensen wonen. /// Energie 

opwekken in de regio (en niet midden in de zee of bijvoorbeel het ijsselmeer) (dat verpest echt het uitzicht) /// Lokaal gewonnen duurzame energie. Ze komen 

bij de drie die er al staan, dat maakt het acceptabel. /// - Het opwekken van (duurzame) energie. Ik vind het belangrijk dat er meer gebruik wordt gemaakt van 

duurzame energiebronnen.- Als het goed is komen de windmolens in een gebied te staan waar inwoners geen last van ze ondervinden. /// Staan op een plek 

waar je minder last van hebt en de opbrengst goed moet zijn. /// n.v.t /// Sluit aan bij reeds bestaande molens, ligt redelijk afgelegen /// energie komt beschikbaar 

in de betrokken gemeentes /// Dunbevolkt maar goede plek waar anders andere, commerciele, partijen waarschijnlijk molens willen neerzetten /// Lokale 

betrokkenheid bij de opwekking van de lokaal benodigde energie. /// Positie is relatief gunstig nabij bestaande windmolens en in een dunbevolkt gebied. /// 

duurzame energie opbrengsten terug naar gemeenschap /// Er zijn geen voordelen. En dat komt niet omdat ik niet voor veranderingen ben, maar ik ben tegen 

het verlies van belangrijke waarden. Door deze in deze vraag Mars/Twentekanaal te noemen, wordt gesuggereerd dat het om een industriegebied gaat. /// De 

mogelijkheid om in de regio zelf windenergie op te wekken. Er staan hier al 3 molens, dus het landschap zal er niet veel door veranderen. /// Als dat plaats vind 

dat de buurtbewoners daar voordeel van hebben ter compensatie van de overlast /// Geschikte plaats. /// Geen. Het is onduidelijk of horizonvervuiling voldoende 

is onderzocht /// Molens staan bij elkaar /// Concentratie (al drie aanwezig op locatie) /// meer duurzame energie /// Opwekken van windenergie /// Eer staan 

er al, aanvullen kan dan goed /// Het gebruik kunnen makne van goedkopere en duurzame energie. De winst/opbrengst ten goede laten komen v.d. Directe 

omegeving. /// Gesitueerd bij de andere 3 windmolens, niet in de buurt van huizen; weinig overlast voor bewoners, omdat er al 3 staan is het minder 

horizonvervuilend omdat ze bij elkaaar staan /// Duurzaamheid. Gelegen in industriegebied, dus betrekkelijk weinig last voor omwonenden. /// De duurzame 

energieopwekking /// Maatschappelijk belang, voorwaarde energie t.b.v. Regio, locale participatie /// Duurzame energie /// het past in het rijtje van windmolens 

dat er al staat. /// Slecht gestelde vraag.... wat anders dan energieopwekking /// Locatie is relatief geschikt /// Geen /// Opwekking van duurzame energie, het 

buurtverbeteringsidee, plaatsing buiten direct woongebied. /// duurzame energie /// Geen. /// Dat er windmolens staan. ///  geen /// Geen /// Is er 

wel sprake van een overall netto voordeel?\ /// geen  enkel voordeel /// Geen voordeel /// Schone energie. /// GEEN VOORDEEL /// Duurzame energie opwekken, 

prima. /// Geen voordeel /// Geen mening /// Geen /// Lokale energie /// Geen /// Geen voordeel. Waarom Zutphen en geen Lochem of Brummen? /// Geen. 

/// Het gebiedsfonds /// Het opwekken van windenergie is positief. De plek vind ik te dicht bij woningen. Zet ze op het industriële terrein. /// Een voordeel vind 

ik dat een van de molens op het industrieterrein wordt geplaatst. /// Ruimte dat benut kan worden. /// Dat het in het buitengebied gebeurt /// Het is geen 

voordeel. /// Geen voordeel /// nvt /// is niet aan de orde! /// Er is geen enkel voordeel /// geen /// nadeel ga naar het gebied Voorst-Brummen /// geen voordeel 

/// helemaal geen voordeel /// Geen /// geen - landschapvervuiling /// Absoluut geen voordeel! /// Geen voordelen, alleen maar nadelen!Stoppen met 

windmolens /// Geen /// geen /// geen! Vervuiling van het gebied. Plaats windmolens in zee, waar omwonenden er geen last van hebben! /// Energie /// Geen 

voordeel /// Geen voordeel /// Zeker niet voor op gebied waar zoveel mensen er nadeel van hebben. Waarschijnlijk is er niet over nagedacht. Toen de rondweg 

moest worden aangelegd werden er miljoenen over de balk gegooid voor een paar beschermde dassen. Die krijgen nu zeker een hotelkamer in die molens. /// 

Concrete (maar verkeerde) initiatieven om van fossiele brandstof af te komen. /// Geen voordelen /// Bijdrage aan duurzaamheid /// Geen /// Geen er staan er 

al wat in mijn zicht /// Totaal G E E N voordeel!!!!!!!!!!!!!!! /// Geen /// geen enkel voordeel /// Niet /// absoluut geen voordeel /// Geen! /// Lokaal groene 

energie opwekken /// nvt /// Is er niet /// Geen voordeel /// Geen een. /// Geen voordeel /// Geen enkel voordeel /// Schone energie. /// Helemaal niets. /// 

Daar wil ik niet aan denken /// Voor een windmolen moet er minstens windkracht 6,7 zijn om hem rendabel te maken en die is er nooit niet. /// In totaal 3+3 

a.b. Horizonvervuiling /// Er is geen voordeel! /// Duurzame energie opwekken, in eigen omgeving. /// Volledige windenergie! Positief /// Windmolens zijn 

industrie, en grootschalig. Ze horen op een industrieterrein in dit geval du sop de Mars en niet in het landelijk gebied ernaast. Dus vóór de Mars, en tegen het 

kanaal. /// Vlak gebied, open naar het westen i.v.m. de westen-wind. /// Ze staan daar niemand in de weg en er zijn weinig windvangers aanwezig /// Plaatsing 

bij andere drie /// industrieterrein en marskant gezicht dat niet het (...) van de stad veranderd. /// Het helpt bij de dringende noodzaak de klimaatdoelen te 

halen. /// industriegebied (voornamelijk) /// Dat er meer groene energie wordt gewonnen. /// ligt relatief buiten de bewoonde wereld (bebouwde kom) en 

markeert een bijzonder punt in het landschap) /// Dat er energie wordt opgewekt in ons eigen gebied /// Duurzame energie - Schoon milieu - Investering /// 

Weinig tot geen behuizing;  gunstigste plek qua overlast en meest veilige plek lijkt mijHet lijkt mij ook eenvoudiger om de windenergie dan  in de omgeving af te 
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staan. /// Prima gebied. Toch aleen wat industriële uitstraling door kanaal en brug. Past uitstekend in het landschap. /// geen specefiek voordeel /// Duurzame 

energie /// Duurzame energie = heel nodig /// Buiten bebouwd gebied /// Wind is gratis /// Lokale energieopwekking /// Dat ze geplaatst worden is voor mij 

belangrijker dan waar. /// Minder gebruik van fossiele brandstof. /// Veel redenement, zonder vele nadeel voor mensen of natuur /// dat er groene energie 

wordt opgewekt /// Duurzame energie. /// geen voordeel /// groene energie /// Het heeft zijn voordeel dat het niet te dicht bij woonhuizen komt te staan neem 

ik aan. /// energie /// Groene energie /// weinig bewoning in omgeving /// Uit het centrum, dun bevolkt /// Goede locatie /// Zuthpen op weg naar energie 

neutraal /// voor schonere energie /// Duurzame energie /// Groene energievoorziening /// ruimte /// Duurzame energie. En er van uitgaande dat hier in het 

oosten voldoende wind is om de rekensommetjes waar te maken. /// plaatsing in Industriegebied /// De grotere beschikbaarheid van duurzame energie en 

daardoor minder gebruik van fossiele energie. /// Dat er duurzame energie komt. /// Bijdrage aan vergroting hoeveelheid ''duurzame energie'' /// De wind wordt 

niet gehinderd door hoge gebouwen weinig woningen in de buurt /// voor mij: dat ik ze niet kan zien en horen vanuit mijn woning /// Dat er duurzame energie 

wordt opgewekt /// Geen mening /// Dat het industrieterijn blijft. /// weinig woonbebouwing /// Er staan reeds 3 windmolens. Geen woningen in de directe 

omgeving /// Burger heeft er het minste last van op die plaats /// Duurzame en misschien goedkopere energie! Goed voor de toekomst en de komende 

generaties. /// Daar staan al windmolens en is de horizon al "vervuild" . /// Dat er niemand hinder of last van ondervind /// heb er in mijn woonhuis geen last 

van /// Afgelegen /// Dat het schone, duurzame energie is. /// Stappen zetten met duurzame energie. /// Goed voor milieu en direct financieel voordeel. /// 

Weinig bebouwing in de omgeving /// Ze moeten toch ergens staan /// Duurzame energie nabij /// Groene stroom is altijd goed. /// Rustig gebied, ook fijn voor 

de bewoners die er dichtbij wonen. /// Weinig bebouwing /// Naar mijn idee weinig of geen overlast voor omwonenden /// Energie winnen door wind zonder 

luchtvervuiling /// Milieuvriendelijk (mag overigens nog wel wat meer  buiten gezichtslijn skyline van Zutphen, meer stroomafwaards bij de Ijssel) /// 

milieuvriendelijk!! (mag overigens nog wel wat meer buiten gezichtslijn skyline van zutphen; meer stroomafwaarts v/d Ijssel. /// In landelijk gebied waar 

omwonenden er weinig last van hebben /// Dat het een industrieterrein is /// geen /// Schone energie /// Dat de windmolens geclusterd staan. /// Dun bevolkt 

/// een mening /// Duurzame energie /// buitengebied /// Open gebied/industriegebied. Stoort niet in landschap. /// weinig huizen /// Locatie /// 

milieuvriendelijke energie /// Ik ben voor groene energie en het gebied is buiten de bebouwde kom. /// Ze staan niet bij ons voor de deur /// het feit dat 

duurzame energie wordt opgewekt. /// blanco /// Groene energie opwekken. /// Energie opwekking /// Duurzame energie /// milieubewust /// Dat er duurzame 

energie wordt opgewekt. /// Prima plek.. /// Opwekken duurzame energie /// Er staan er al drie dus maar 1x landschapsvervuiling qua uitzicht. /// Natuurpower, 

gewoon wind 170 mt voor meer rendement!! Zoals bekent. :) /// Er staan weinig huizen. /// Er staan al drie molens. Bovendien is de horizon er al 'vervuild' met 

de fabrieken. Beter dus hier dan elders /// Bij industrie, past daar goed in het gebied. /// Geen voordeel /// Ik vind de huidige windmolens ook niet misstaan in 

Zutphen, dus een paar meer is geen probleem. /// Duurzame energie /// Opbrengsten blijven lokaal. /// Het opwekken van duurzame energie in zijn 

algemeenheid en de locatie lijkt me daarvoor geschikt. Mooi zou zijn als het positieve effect dan ook lokaal meetbaar wordt. /// Er staan al drie /// een vergroting 

van het aandeel duurzame energie /// Er staan al molens dan blijft het geconcentreerd in een gebied /// Dat er überhaupt duurzame energie wordt opgewekt 

vind ik belangrijk. Ik heb echter totaal geen zicht op waarom de keuze op deze locatie is gevallen. Graag had ik gezien dat daar meer uitleg over gegeven zou 

worden. Mijn mening over deze locatie hangt sterk af van wat de criteria waren op basis waarvan deze keuze is gemaakt. Dus zodat ik kan beoordelen of ik het 

eens ben met dat dit de beste locatie zou zijn. /// dit is een mooie plaats voor windmolens /// Dat er groene stroom wordt opgewekt /// Opwekken duurzame 

energie /// Mogelijk het grote voordeel in de stroomkosten /// de medewerking aan het opwekken van 'groene'' energie /// Uitzicht niet in buurt van woningen 

/// geen idee /// Geen oordeel gezien mijn leeftijd /// luchtverontreiniging wordt minder /// Geen idee /// Niet in de bewoonde gebieden /// Zie 8 /// Duurzame 

energie opwekking. /// Voordeel? Als ik niet ben geïnformeerd omtrent het voordeel, dat u voor ogen staat, kan ik ook niet belangrijke voordelen noemen. Wat 

is het financieel voordeel en voor wie is dit dan van toepassing. En wie bepaalt dat? /// geen ergernis. Staan ver genoeg van de bewoonde delen van de stad. /// 

Weet ik niet /// relatief dun bevolkt gebied /// Omdat er zo weinig mogelijk bewoners er last van hebben /// Zoveel mogelijk verwijderd van woonhuizen. /// Er 

staan al molens. /// geen voordelen, beter plaatsen in uiterwaarden van noord-oostzijde cortenoever, hier zijn minder om-/ aanwonenden. /// duurzame energie 

opwekken in de regio /// Komen ze niet tegenover mijn huis? /// goede plek /// iets buiten de bebouwde kom /// schone energie /// geen mening /// energie 

opbrengst /// veel ruimte /// Het opwekking van duurzame energi. /// geen idee /// genoeg ruimte /// Staan er al 3/combinatie /// Is niet in een woongebied 

/// Gecentreerd /// Geen mening /// meer energiewinnig (duurzaam) dan nu. /// Goede plek niemand heeft daar last van /// het opwekken van duurzame 

energie /// Er is al meer horizonvervuiling in deze hoek! Laat de rest met rust /// geen /// Misschien de minste horizon-vervuiling /// Schone energie opwekken 

/// dat ze voor mij niet zichtbaar zijn /// Dat het een onderdeel is van duurzame energie /// Geen bebouwing in de buurt /// Geen voordeel. Lelijk. /// Meer 

duurzame energie /// Goed voor het milieu /// geen mening /// duurzame energie, geen fossiele bronnen aangeboord /// Dat er duurzame energie opgewekt 

word. /// Er wordt hiermee geld verdiend voor de gemeente. /// Duurzame energie /// Schone energie /// Geen /// Duurzame energie. Molens niet hoger dan 

100M /// kan niets bedenken /// geen voordeel /// Geen /// geen enkel voordeel /// Geen voordeel,n.l. het is een ongeschikte locatie /// Tegen /// tegen /// x 

niet /// Geen voordelen, alleen maar nadelen. /// geen voordeel /// Er zijn geen voordelen om op die locatie windmolens te plaatsen! /// geen enkel voordeel! 

/// Geen enkel voordeel /// geen voordeel /// Moeilijk voor mij om een oordeel te geven /// Geen mening over het gedoe. /// geen storing in woon/ leefgebied 

/// Geen voordeel /// Ik heb te weinig informatie om te kunnen zeggen wat voor mij het belangrijkste voordeel is. /// Bij rondweg, industriegebied en weinig 

woningen /// Er is al zo veel geweld aangedaan aan dit stukje Eefde. Er staan al enkele molens en bovendien is de opbrengst van de windmolens - naar men 

aangeeft - niet veel. Men gaat in eerste instantie voor de subsidies, staan de molens er eenmaal en komt er t.z.t een ander initiatief, wie ruimt dan de rommel 

weer op. /// nvt /// Dat's de beste plek voor de windmolens /// Duurzaam /// Dat het buiten het centrum is en hier meer uit behaald kan worden (meer wind) 

/// Locatie moet geen overlast geven voor mens en natuur! Kan niet beoordelen of dit het geval is. Geen overlast van de bestaande molens persoonlijk. 
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 Open antwoorden vraag 10 
Ze horen niet in het buitengebied zo dicht bij het dorp Eefde. /// geen nadeel /// Voor ons geen nadeel /// Geen /// kan ik niet bedenken /// Ontsierend in 

landschap, te hoge kosten en weinig opbrengst in verhoudig tot de kosten /// Je gaat geen windmolens plaatsen in een mooi landschap. /// Te dicht bij stedelijke 

agglomeratie /// Windmolens zijn alleen rendabel dankzij subsidies gegeven door het rijk. Alle windmolens worden dus voor een groot gedeelte gefinancieerd 

door de belasting betalers. Wij belasting betalende burgers zijn van mening dat de windmolens dan daar geplaatst moeten worden waar de meeste wind is. Dat 

is op zee en niet in de IJsselvallei. /// Veel te dicht op Eefde. Teveel lawaai en onrust voor bewoners terwijl er bovendien al drie molens staan aan de andere kant 

van het kanaal. /// ik weet geen nadeel /// Aangezicht /// Verspreid windmolens niet o ver de regio, maar zoek een goede (afgelegen??) plek voor een park. Zo 

blijft de omgeving 'vrij' van gezichtsvervuiling en geluidsoverlast. Alternatieven zijn zeer wenselijk!! /// Geen nadeel /// Jammer van het wandelgebied. Jammer 

dat ze niet strak langs het kanaal staan /// bewoners buiten gebied zullen dit niet toejuichen /// Geen /// Geen /// geen /// Geen idee. /// geen nadeel /// wij 

zien geen nadelen /// Ik zie geen nadeel. Je moet er aan wennen. Oesten de mensen vroeger ook aan windmolens /// Geen. /// Ik zie geen nadeel. /// Geen 

nadelen /// n.v.t. /// Geen /// dat mensen die er vlakbij wonen/werken er last van zouden kunnen hebben /// N.V.T. /// Ik zie geen nadeel. Ik ben ooit gaan 

kijken'/luisteren toen er windmolens geplaatst waren bij de oude vuilstort. Oké, ik ben een beetje doof maar ik vond niets storends aan het zoevende geluid. 

Een brommer door de straat is storender. /// Geen nadeel /// Geen nadelen /// Zie geen nadeel /// Dat wij er niet van kunnen profiteren. /// NVT /// 

Geluidsoverlast voor de bewoners? /// Te grote spreiding van windmolens. Waarom niet meer molens op/nabij de locatie van de reeds bestaande molens? /// 

Bijna dagelijks maak ik een fietsronde door dat gebied, langs Twentekanaal en IJssel, en het enigste wat ik kan bedenken is dat we dan steeds tegen die palen 

aan moeten kijken, maar of dat nu zo erg is.... /// Er staan toch een paar boerderijen in e buurt. Goede compensatieregeling treffen. Niet alleen maar economisch 

voordeel kijken. Financieel goed regelen. Dan wordt het maar wat duurder. /// geen /// gevaar voor vogels? /// Geen /// Dat toch enige bewoners van het gebied 

hinder zullen ervaren. /// voor mij geen nadeel /// Zie geen nadeel /// nvt /// Geluidsoverlast voor omwonenden, aantasting van het landschap, helaas. /// Geen 

- Maar 3 is te weinig! /// Geen /// Ruimte is te beperkt voor plaatsing van meer dan drie windmolens. /// Geen /// Geen /// Mogelijk geluidoverlast. /// Je kunt 

het niet mooi vinden. Zo houd ik niet van schoorstenen van steenkoolcentrales. /// Geen. /// NVT /// geen /// geen /// Omwonenden kunnen er last van hebben. 

Daarom moet er gekozen worden voor zo stil mogelijke molens, met lage snelheid. /// NVT /// het is geen mooi gezicht /// Zie geen nadelen /// Dat er een zeer 

grote landschapsontsiering ontstaat. De Gorscchse molen komt in de schaduw te staan /// Geen fraai gezicht: landschapsvervuiling /// Wij hebben geen idee /// 

NVT /// nvt /// geen /// enkele mensen last van /// Zie boven waarom niet investeren in een duurzaam energiepark? /// Aantasting landschap, stadsgezicht. /// 

nvt /// geen /// direct omwonenden (als die er al zijn) hebben omgelijk geluidensoverlast. Dat kan ik slecht beoordelen. /// geen. /// Ach, uitzicht is iets minder, 

eventueel geluidsoverlast, maar we kunnen straks van de wind leven en dat begrijpen heel erg veel personen niet. /// Toch zichtbaarheid in de directe 

leefomgeving, veel geluid? /// er staan al drie windmolens in de zichtlijn /// nvt, gewoon doen /// Nvt /// Geen, ik vind windmolens mooi /// Ik zie zo géén 

nadelen, hoogstens vogels die 20 meter hoger moeten vliegen bij Variant 2. Maar die beestjes zijn ook niet gek, dus zal wel lukken. /// Geen /// Geluid. /// 

horizonvervuiling /// geen /// Er zijn genoeg alternatieven die veel minder belastend zijn, De molen bij Deventer leveren ook een boel negatieve effecten.Doe 

meer dingen die wat minder landschap vervuilend zijn. Te denken aan windturbines in een nok van een dak van een huis. /// Mogelijk geluidsoverlast, het is toch 

redelijk dicht bij Zutphen. /// Voor mij geen nadeel, echter als ze te dicht bij woningen worden geplaatst is dat behoorlijk irritant. /// Ik vind dan jammer dat het 

uitzicht door windmolens minder mooi wordt.Want zonder windmolens zag het schitterend uit. /// Geen /// Geen! /// dat misschien de vogels er tegenaan 

vliegen /// Geen /// Geen nadelen. /// Misschien nadelig, belemmerend voor de vogels. /// nvt /// Geen /// Dat ze wel erg groot zijn. /// Geen /// Nvt /// Geen 

mogen het ook wel nog meer worden /// Toekomstige locatie voor eventuele uitbreidingen van het industriegebied wordt belemmerd /// Mogelijk 

geluidsoverlast /// Geen /// Niks /// Geen mening /// Nadeel zou kunnen zijn geluidsoverlast. Mogelijk dat mensen zullen ageren tegen het beeld wat ontstaat 

met de plaatsing van molens. Horizonvervuiling is een veel gehoorde kreet. Echter het is betrekkelijk. Generaties die opgroeien met de molens als onderdeel van 

het landschap zullen het als normaal beschouwen.  Het gebied waar de molens nu gepland worden, wordt gekenmerkt door menselijk ingrijpen. Het kanaal op 

zichzelf is man made. Zelfs de omliggende weilanden en het verloop van de IJssel zijn niet natuurlijk. /// Geen /// geen /// Geen /// Azijnzeikers die tegen zijn /// 

Mogelijk is er sprake van geluidsoverlast? /// Geen /// qua landschap minder mooi /// het kan voor lokale bewoners te ver gaan en het leef woonplezier 

verminderen. Compensatie daarvoor (bijvoorbeeld sterk geluidsisolerend glas) lijktmij redelijk. /// mag meer zijn. /// misschien voor de direct omwonenden even 

wennen aan het zicht /// Er zijn wel mensen die er last van hebben en vogels vliegen er toch tegenaan? /// eventueel geluidsoverlast voor omwonenden /// 

Geen nadeel /// geen /// Geluidsoverlast. /// geen /// de wind molens zien er niet bepaalt mooi uit, dat is een groot nadeel.ik hoop ook dat het geluid wat ze 

produceren mee valt. /// Ik ben niet goed genoeg bekend met dit plan om er een correct antwoord op te geven. /// Geen /// niets /// De discussies en gezeik op 

facebook. /// Geen /// Te dicht  bij bewoonde wereld. Bederven de horizon bij de Ijssel en uiterwaarden.   Pure horizon vervuiling.Overigens de getoonde video's 

op de voorlichtingsavond werden te voorspelbaar getoond, van heel ver weg, van dichtbij b.v. 400 m was niet mogelijk. /// Aantasting open ruimte /// Mogelijk 

geluidsoverlast en gevaar voor vogels. /// dat er vogels last van kunnen hebben /// geen /// Overlast voor de directe omwonende. /// Ik zie geen nadelen maar 

ben onvoldoende op de hoogte van details van de plannen /// Uitzicht bepalend, niet natuurlijk /// Geen /// horizon vervuiling /// Geen nadeel /// Het geluid 

voor de meeste bewoners /// Horizonvervuiling /// Heb ik niet /// NVT /// geen enkel nadeel /// De massa. /// Geen nadelen vlgs mij /// Mogelijke overlast voor 

woningen /// Voor de mensen die er dichtstbij wonen. /// Horizon wordt er niet mooier op. Fossiele energiebronnen raken op, er moet wel een andere vorm 

van energieopwekking komen. /// Geen nadeel /// Mogelijke verstoring uitzicht landschap voor omwonenden in de directe omgeving /// Dat het onderhoud 

mogelijk gaat versloffen. /// moet niet in woonwijken geplaatst worden /// Zoals overal, het verstoord de horizon /// Voor mij geen nadeel maar niet iedereen 

zal er zo over denken! /// Geen nadeel m.i. /// Geen nadeel, vaart erin houden /// Geen /// nvt /// geen nadeel /// Uitzicht vervuiling /// Nu teveel verspreid. 

Met name veiligheid voor trek- en andere vogels. /// Hinder voor naast omwonenden. /// Geen /// Geen nadeel. /// Horizon vervuiling /// storing landschap /// 
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geen nadeel /// Geen /// Kan tot horizonvervuiling leiden. /// Landelijk uitzicht /// Horizon vervuiling /// ( Geluids )overlast en horizonvervuiling voor 

buurtbewoners. Weet van nabij wat een overlast ( ellende ) het kan opleveren voor mensen die hyper sensitief voor geluid zijn. /// Horizon vervuiling /// Geen 

nadeel /// Geen nadeel /// meer lawaai voor de omwonenden /// Zie geen nadeel /// horizon vervuiling /// Bewoners in de directe omgeving van de molens 

kunnen wellicht geluidsoverlast ervaren. /// Horizonvervuiling. Het uiterwaardengebied van Eefde tot Deventer is een prachtig natuurgebied en horizonvervuiling 

door windmolens doet hier enigszins afbreuk aan. /// GEEN /// Beeldbepalend. /// Toch wel wat horizonvervuiling. /// slimme lokatie /// Geen(kijken of er niet 

meer met water kan doen) Ijssel /// geen /// zichtbederving /// horizonvervuiling, geluidsoverlast misschien /// voor direkt omwonenden wordt de overlast erger 

/// Geen meening /// Eventueel overlast voor de dichtsbijzijnde bewoners ivm geluid /// Mogelijk geluidoverlast /// lelijk /// De overlast voor aanwonenden. Het 

bederft het weidse uitzicht in het uiterwaardengebied. /// Geen! /// mogelijk overlast voor direct omwonenden /// In feite zie ik geen nadelen. /// 

Horizonvervuiling /// geen nadeel /// horizon vervuiling /// Horizon vervuiling /// geen uitgesproken mening /// Neutraal /// Aantasting van natuurgebieden. /// 

geen /// lawaai, zicht (horizonvervuiling) /// Als er ook mensen wonen.(weet  ik niet) /// Wellicht overlast in de omgeving /// Verstoring natuur /// Horizon 

vervuiling? /// GEEN /// Horizonvervuiling. /// MOGELIJK GELUID VAN DE MOLENS /// geluidsoverlast van de molens dichtbij, in woon verder af, dus geen moeite 

hiermee /// horizonvervuiling /// Niet /// WINDENERGIE IS MOGELIJK NIET ZO ERG RENDABEL OP LANGE TERMIJN /// Voor mij niet van toepassing /// Geen idee 

/// NVT /// geen /// Zicht vervuiling. /// Horizonvervuiling /// Overlast, geluid, slagschaduw en horizonvervuiling /// Horizonvervuiling /// Geen nadeel. /// Nadeel 

is dat er toch nog woningen betrekkelijk dicht bij  die locatie staan. Met mogelijk geluid en schaduw overlast. /// Horizon vervuiling. windmolens vinden wij niet 

mooi om te zien. Het is moeilijk te beoordelen wat waar is en wat niet waar is in de verhalen van de diverse groeperingen. wij zouden het jammer vinden als het 

waar is dat er qua hoeveelheid te verwachten wind betere locaties te vinden zouden zijn, omdat er dan niet het maximale rendement uit de investering gehaald 

wordt. /// Geen belangrijk nadeel /// Nvt /// Wat ik al zei: Ik vind windmolens wel heel erg horizon vervuilend. Wat dat betreft  heb ik voorkeur voor zonne 

energie maar begrijp dat als we alternatieve energiebronnen zijn we ook niet kunnen ontkomen aan windmolens. /// Horizon vervuiling /// Geen /// geen /// 

nvt /// Het zicht, maar dat is overal een probleem /// Overlast van geluid, slagschaduw , trilling voor mensen die dichtstbij  wonen, lichtverontreiniging en 

waardevermindering van huizen. /// horizonvervuiling in een landschap dat toch al onder druk staat /// Het blijven windmolens, dus blijven goed zichtbaar in 

het landschap /// Verpesting van het unieke landschap tot in verre omstreken. Ik ben voor windparken in een lelijke omgeving. /// Niet alle maatschappelijke 

organisaties van alle gemeenten delen mee in de opbrengsten. /// geen /// geen /// Geen. /// Horizonvervuiling. /// Nadeel is  molen 1 kan me voorstellen dat 

mn de bewoners hier sterk tegen protesteren omdat tegen de gemeentegrens aan word gebouwd /// aangezicht! /// Geen /// geen nadeel /// Zichtlijn wordt 

onderbroken /// uitzicht in de natuur wordt belemmerd zonne-energie is beter /// overlast voor andere mensen (geluid vd wieken) /// N.V.T. /// 

Horizonvervuiling /// Geen /// Uitzicht en slecht voor vogels /// Geen /// De omwonenden moeten er geen nadeel van ondervinden /// Hoogte van molens wel 

erg dominant aan de skyline /// Is niet het mooiste gezicht in het landschap /// Uitzicht /// Ik zie alleen maar voordelen. /// geen /// Het risico dat 6 in totaal 

toch teveel blijkt te zijn. /// Windmolens moeten geplaats worden uit het zicht van mensen die in het gebied wonen. Plaats die molens op zee of in de polder. 

/// Minder mooi uitzicht. Wel goed dat de molens zoveel mogelijk gegroepeerd staat /// Geen, het betreft een extreem lelijk gebied dat we op deze manier 

nuttig kunnen gebruiken. /// Geen /// ze zijn niet mooi. Gezichtsvervuiling van het aanzicht van zutphen. /// Aanzicht voor de mensen die in de direkte omgeving 

wonen. /// Geen /// NVT /// Geen /// Geen /// geen /// Het geeft een minder fraai uitzicht. Maar dit is voor ons nog geen reden om er tegen te zijn /// Het 

nadeel + overlast zal naar mijn verwachting worden ervaren door de direct omwonenden. Persoonlijk ondervind ik geen nadeel. /// Daar kunnen we dan niet 

uitbreiden. Met wat dan ook. /// Geen. /// verpesting van een eventueel uitzicht /// Ik vind als overige gemeenten, en dan met name Voorst en Brummen, ook 

mee profiteren van de windmolens dat deze daar geplaatst moeten worden.Op de nu beoogde locatie staan al drie exemplaren /// Geen /// overlast voor de 

mogelijke omwonende (dropdown-shadow, geluidsoverlast en daling in verkoopsprijs van de omwonende) /// Staat mogelijk minder mooi /// Evt. 

Lawaai/straling? /// Geen /// Geen /// twentekanaal /// horizonvervuiling /// Dicht bij woon- en werkgebied. /// omwonenden krijgen er nog 3 bij, landschap 

verandert verder industriele 'look', ev verlichting erop ivm vliegverkeer /// ik zie geen nadelen, behalve misschien voor een enkele bewoner van dat gebied. /// 

ziet er niet altijd even mooi uit, maar dit weeg niet op tegen voordeel /// het zicht op Zutphen zal anders (wennen) zijn /// Vervuiling van het landschap /// geen 

/// Geen nadeel /// Ik vind windmolens de minst gunstige oplossing voor het opwekken van groene stroom. /// Het maakt het landschap bepaald niet mooier. 

/// nvt /// Het maken van geluiden, ook 's nachts. /// Horizonvervuiling, lawaai /// neutraal /// Wij zitten er behoorlijk ver vanaf maar als het in je voor- of 

achtertuin komt is het een ander verhaal /// Het zoemen van de wicken /// Esthetisch heel lelijk /// Luchtruimtevervuiling /// geen mening /// Horizonvervuiling 

/// veel te dicht bij de huizen /// maakt niet uit /// omdat het dan op een windmolenpark gaat lijken /// weet ik niet. /// Landschap vervuiling, horizon vervuiling 

die ook nog een zwaar gesubsidieerd is. /// Horizon vervuiling /// Blijf op de Mars! Niet ten Noorden van het Twentekanaal /// windmolens zijn erg lelijk en 

maken geluid /// horizonvervuiling /// dat veel mensen die er bij wonen er wel last van hebben. En het is wel een verkrachting op het zicht van uit stad en 

omgeving /// De molen ten oosten van de N348 komt zeker te dichtbij Eefde en Zutphen, en is daarom onaanvaardbaar. In dat geval zullen wij zeker bezwaar 

indienen.De molens ten westen van de N348 geven horizon vervuiling en geluidsoverlast.  Het IJssellandschap aan weerszijden van de IJssel wordt over een 

lengte vanmisschien wel 10 km beschadigd. /// de zichtbaarheid /// ik zie geen problemen in dat gebied.ze staan overal waar het kan.die zet is al genomen door 

de gemeentes /// geen /// Landschapsvervuiling. Plus ze zijn veel te hoog. Plus de nadelen voor direct omwonenden. /// foeilelijk,landschapsbeeldverstoring. /// 

Het aangezicht /// Lawaai . /// Nog verdere aantasting van ons uitzicht. Afgelopen jaren ookal een station voor onze deur gekregen. (Voorst-Empe) /// Landschap 

verstoring, verknoeien natuurgebied, slagschaduw, uitzicht /// Horizonvervuiling /// Eventueel lawaai van de wieken /// Geen, al vraag ik mij af het nut van 

windenergie. Algemeen wij gebruiken steeds meer energie is daar niet veel meer winst te halen. /// Ze zijn veel te groot. Het isn u een recreatiegebied. Dat valt 

weg. Enorme horizonvervuiling. Vanuit Gorssel zijn de huidige windmolens te zien/ dat isnog te doen/ Maak ze niet groter, dat verpest het volledige beeld van 

de uiterwaarden van Gorssel tot Zutphen /// veel te dicht bij de huizen /// schaduwwerking invoor en najaar voor bewoners in eefde zuid /// 't Uitzicht en het 

geluid dat geproduceerd wordt. /// Mogelijke overlast, bijv. Lawaai /// overlast dmv geluid en slagschaduw, ontsiering van het landschap /// Het verstoort de 
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rust in het gebied. /// Ik vind windmolens ontsierend. Ze maken lawaai en leveren problemen op voor vogels. /// Gelet op de hoogte zullen lichten boven op de 

mast geplaatst worden wat een mogelijk woongenot(wij kijken erop uit) negatief zal beïnvloeden /// Horizonvervuiling en geluidsoverlast /// horizon vervuiling 

/// De windmolens zijn vervuilend om te maken, hoelang gaan ze mee? Is landschapvervuilend. /// Afstand tot de bebouwing is te weinig. Dit zou minimaal 800 

- 1000m moeten zijn, ongeacht de regelgeving. /// Slagschaduw, geluid, Zoemen, landschapsvervuiling. /// horizon  vervuiling /// Landschapsvervuiling /// Nvt 

/// De locatie, zich op de molens /// Uitzicht /// Belangrijkste: schaduwslag van de wieken (nu ook al van de huidige windmolens). Mogelijk geluid (weet niet of 

wij hier last van krijgen). En eerlijk gezegd vind ik het geen verfraaiing van het aanzicht. /// Verlies van het aangezicht en ruimtelijk gevoel. /// ik zelf zie geen 

problemen, staan ver genoeg van mijn woning /// het is vlak bij mijn huis, hoever krijg ik last van de plaats waar deze komen te staan?! /// Het verpest het 

uitzicht van de natuur in een heerlijk wandel gebied. /// Horizon vervuiling ten koste van de mensen die er iedere dag last van hebben. De voordelen komen vaak 

alleen terecht bij de grotere energiebedrijven. /// Ik ben er niet zeker van of de windmolens wel rendabel zijn /// Algemeen nadeel dat het produceren van 

windmolens meer energie kost dan dat deze ooit in gebruik gaat opleveren. Klinkt milieu vriendelijk maar is dit verre van! /// geen /// Horizon vervuiling /// 

Horizon vervuiling /// Horizonvervuiling /// Het komt nabij instellingen, deze cliënten hebben rust nodig. Indien deze windmolens een negatief effect hebben op 

hun leefklimaat ben ik hier sterk op tegen. /// aanzicht /// Windmolens zijn veel te hoog voor dit gebied. Verplichte verlichting bij deze hoogte is storend. Wij 

zijn neutraal als er vergelijkbare windmolens komen die er al staan. /// Veel te hoog voor dit gebied. Verplichte verlichting op deze hoogte is storend. Wij zijn 

neutraal als er vergelijkbare molens als er staan komen. /// Nu is het fijn wandelen daar. Met zoveel molens wordt het er niet mooier op en ze zijn ook niet 

geruisloos. Dit is irritant. Er staan er al drie. 6 is te veel /// Is wind echt de beste oplossing en duurzaam? /// Horizon bedervend /// Horizonvervuiling en lawaai, 

Ik vind het erg lelijk, voor de bewoners in de buurt een groot nadeel. /// Eefde is al teveel belast. A) de extra belasting van het spoor door Eefde. B) De stank 

overlast  LMB centrale. C) De geluidsoverlast/luchtverontreiniging Mars gebied. D) Er staan al 3 windturbines /// Lawaai /// geluid, hoogte, horizonvervuiling /// 

ernstige horizon vervuilingverstoring omliggende bewoners /// Veel overlast! Eefde is te klein om die grote windmolens te plaatsen. Bovendien vind ik het een 

enorme aantasting (er zijn er al zoveel) van ons mooie Ijssellandschap. De stand van de GSM, Nieuwe N348 en niet te vergeten de spoorlijn waar ook 's nachts 

goederen vervoer overheen dendert. /// schadelijk voor omwonenden, o.a. Gezondheidsproblemen /// Te dicht bij de woning in dat gebie den het dorp Eefde 

/// aantasting landschap /// Horizonvervuiling /// Ik vind het lelijke dingen en ik kan me voorstellen dat als je er dichtbij  woont je het vervelend vind i.v.m. zicht 

en ook het geluid. /// Het zijn zwiepende horizonvervuilers met een veel telaat rendement tov zonne-energie en aardwarmte /// De landelijke grens tussen 

molens en bewoning vind ik pas acceptabel bij > 2 KM.Als er op die wijze niet genoeg molens komen dan molenstroom of i.d. ruilen met Duitsland met 

bijvoorbeeld met door zonne-energie gekweekte tomaten.Te duur? Dan gewoon wat meer betalen.Kan 13 pas beantwoorden als mij de hoogte van de reeds 

geplaatste molens bekent zijn /// Windmolens dienen op grote schaal geplaatst te worden van minimaal 50 stuks door grotere organisaties zoals energiebedrijven 

NUON, Essent. Locatie gebieden bij voorkeur in gebieden met niet of nauwelijks omwonenden. Hieraan voldoet de activiteit van Ijsselwind bij lange na niet. /// 

Het veroorzaakt overlast /// een nog grotere inbreuk op het landschap waardoor de kwaliteit van mjin woonomgeving in nog sterkere mate wordt verminderd. 

Er staan nu drie molens, het worden er zes, hoeveel komen er in de loop van de tijd nog bij? /// De plaatsing in een mooi gebied ten noorden van het Twentekanaal 

/// Eindresultaat geen rendement. Veel kosten en last voor omwonende /// Het natuurgebied waar veel dassen zitten en leven. Dat heeft veel geld gekost en nu 

worden ze verjaagd wat niet mag. /// De overlast van de direct omwonenden + de stapeling van overlast gevende activiteiten in dat gebied /// Horizonvervuiling 

, achterhaalde techniek op lange termijn /// Landschapsvervuilling en lawaai /// Te dicht bij de menselijke bewoning én te grote aanslag op uiterwaardengebied 

/// 1. Oplossing van het energie vraagstuk moet niet lokaal, maar landelijk zelfs op eu nivo opgelost worden. 2. Veel efficenter is om het geld voor windmoelns 

te investeren in energiebesparing bv in ons woningbestand /// horizonvervuilnig en geluidshinder /// horizonvervuiling, veel nadeel voor omwonenden /// 

Horizon vervuiling en staan er al drie en dat is meer dan voldoende. /// achterhaalt /// ik vind dat Nederland te klein en dicht bevolkt is  voor het plaatsen van 

windmolens. Het ontsiert het laqndschap en kan overlast gegeven voor  bewoners in de directe omgeving. Zo ook  langs het Twentekanaal. /// Horizonvervuiling, 

en windmolens zijn niet stil zoals wordt geschreven in de info. Luister maar eens bij de bestaande molens in Zutphen. /// horizonvervuiling en windmolens zijn 

niet stil, zoals wordt geschreven in de info luister maar bij de reeds bestaande windmolens in zutphen /// horizonvervuiling /// Te veel belasting voor de omgeving 

/// Er staan al 3 windmolens. Meer dan genoeg. Straks komen er nog meer bij. Ik ben voor een windmolenpark maar niet op de mars. /// Ontzettende 

horizonvervuiling.Hierbij komt nog dat een windmolen nooit kostendekkend zal produceren en rendabel gemaakt word door subsidie. /// geluidsoverlast van de 

wieken, met name 's nachts /// Te veel, te hoog /// het uitzicht het ergste als in een lichtshow (zie windmolens Deventer) bij voorbeeld /// Verstoring van de 

skyline van Zutphen, Belangrijk voor het Tourisme naar Zutphen. Vogels. /// De omwonenden hebben de nadelen zoals : horizonvervuiling , slagschaduwen , 

lawaai , waardevermindering van koophuizen . Bovendien heb ik vraagtekens bij het rendement van deze windmolens. Het lijkt erop dat Initiatief IJsselwind meer 

belangstemming heeft in de subsidies dan in de lasten van de omwonenden. /// geluid en verrommeling landschap /// te hoog - lichten (zoals bij Deventer) - er 

staan al diverse horizon vervuilende en zelfs geurende (slibverwerking) elementen. Waarschijnlijk wordt de geur door de windmolens nog verder verspreid. Veel 

hoger dan de 3 die er al staan. /// Lelijk, landschapsaantasting, overal vandaan te zien zelfs 's nachts door flitslichten. /// Lawaai, verstoring, uitzicht, er zijn 

betere alternatieven en windmolens kosten op de lange duur meer dan ze opbrengen. /// De plaatsing van 3 molens aan de Eefde kant waarbij de overige 

deelnemende gemeenten dezelfde financiële voordelen hebben als Eefde, alleen Eefde ondervindt de meeste lasten voor een relatief laag bedrag. /// Overlast, 

horizonvervuiling /// Overlast en horizonvervuiling /// Horizon vervuiling. Laawaai. Het flitsen van de wieken /// Wederom vervuiling van de sky-line. En te dicht 

bij de bewoning. /// Aantasting van de leefomgeving in de vorm van geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling.Niets /// Het belangrijkste nadeel van 

plaatsing is de grote, negatieve impact van de windmolens op de omgeving (mens, dier en natuur) tegenover een voordeel/opbrengst waarover nog veel 

gediscussieerd wordt en waarover nog onzekerheden bestaan. /// het lelijke aanzicht als je Zutphen Eefde inrijdt /// Techniek van deze windmolens achterhaald. 

In landelijk beeld horizon vervuiling. /// Overlast voor omwonendenGering rendement op deze windluwe plaatsOntsiering van mooi ijssel beeld /// 

Horizonvervuiling /// Ontsieren van het landschaop /// idem /// Staan veel te dicht nabij bebouwing /// Er is in die fraaie hoek al veel te veel vernield. Een der 
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mooiste plekken van de gemeente wordt finaal om zeep geholpen. /// - Plaatsing van windmolens in binnenlanden is zonde van het rendement. Aan de kust of 

op open water is meer wind, dus veel meer rendement te behalen. In binnenland zijn zonneparken beter op hun plek.- Met name de lichten van hoge molens 

aan de horizon vin /// Vervuiling van de omgeving. Deze molens zijn geen gezicht en van grote afstand te zien. /// Horizon vervuiling. Waarde vermindering 

woningen in de buurt. Geluidsoverlast met name 's nachts.  Veel lager rendement dan voorspelt.Een klein gebied dat de lasten draagt vergeleken met een enorm 

gebied van 4 coöperaties dat hier van profiteert.Oneerlijke voorlichting. /// de enorme hoge en grote molens. Deze rij veel groter als de bestaande exemplaren. 

/// - Te dicht bij ons huis, slagwind-turbulentie horen we namelijk nu al van de bestaande windmolens, laat staan als ze nog dichterbij komen.- procedure zoals 

gelopen slecht, onvoldoende naar omwonenden geluisterd, gebied al afvoerputje door BMC, bomenkap et /// Horizonvervuiling, laag rendement /// 

uitzichtbederving /// Een heel groot buitengebied van Eefde ondervind hinder van de molens. Waardedaling, zicht en schaduwslag hinder. /// U vergeet de 

molens goed in te passen in het landschap. U doet maar wat. /// Horizonvervuiling, overlast voor omwonenden /// De reeële mogelijkheid op vibroakoestische 

ziekte/aandoening /// horizonvervuiling, waardevermindering woningen, geluidsoverlast /// Horizonvervuiling + overige bekende overlast van windmolens /// 

De windmolens worden m.i. te dicht bij bewoond gebied gebouwd. Dit zorgt voor overlast voor omwonenden. /// Lelijk in het landschap omdat je er niet echt 

omheen kan kijken /// zie 8 /// Horizon vervuiling er staan al 3 windmolens dus niet meer /// er is sprake van slechte ruimtelijke ordening: het Ijssellandschap 

wordt sterk aangetast. Er is geen enkele samenhang met bestaande molens en elementen. Windmolens aan en op zee leveren 2x meer energie op. Er moet op 

nationaal niveau worden gepland als het gaat om windenergie. /// Horizonvervuiling /// Zicht vervuiling,Lawaai. /// er staan er al drie. Als de gemeente Zutphen 

zonodig voor alternatieve energie is waarom moet dat dan altijd op de grens van hun territorium, zodat andere dan hun eigen burgers daar last van hebben. Het 

is een in zichzelf gekeerde geitenwollensokken gemeente. Goede alternatieven: bij de Carlenoeversbrug, bij het nieuwe sportpark t Meyerink. /// 1. Overlast van 

geluid, slagschaduw van de turbines. 2. Eefde-West is opnieuw de dupe, de rondweg geeft ook al overlast van geluid en gezichtsvervuiling. 3. Het rendement van 

de windmolens wordt veel te rooskleurig gebracht. 4. De buurtbewoners zijn nooit betrokken bij de plannen. 5. De wieken zullen waarschijnlijk nog hoger worden 

en worden voorzien van een lamp 's-nachts /// Het gebied krijgt al veel voor de kiezen. De afvalput van de regio, laat het met rust. /// veel te duur /// bederf van 

het landschap, vervuiling van de horizon /// Milieuverstoring, Gezichtsverstoring,Industriële inbreuk in woongebied. Nu al verlaging van de koopsom van 

woningen in bedreigd gebied. Slagschaduw en geluid. /// Verpesting van skyline met torens van silhouet Zutphen. Verpesting van ons Nederlandse landschap. 

Zie Flevopolder, Friesland etc. Stop subsidie gelden in beter ontwikkeling van andere energiebronnen zoals water turbines in Ijssel of bij sluis Eefde. /// verstoring 

van het mooie ijssellandschap, horizonvervuiling /// geen goede financiele onderbouwing! /// Horizon vervuiling, overlast omwonenden, slagschaduw, geluid? 

/// Een verloedering van het Ijssellandschap en veel schade aan de leefomgeving doo rslagschaduw, schittering, geluid, uitzicht enz. We worden t.a.v. 

Energieopwekking geregeerd door emoties i.p.v. Kennis en verstand /// Nadeel, groot nadeel: horizonvervuiling, lawaai, je zult ze maar in de buurt van je huis 

krijgen: die dingen trekken altijd te aandacht /// lelijk en kost veel subsidie (bedruipt zichzelf niet) /// - Verdere schending van ons nog maar schaarse, mooie 

landschap.- Als het doorgaat, zal ik bedanken als lid van Natuurmonumenten en van Gelders Landschap en Kastelen, want het heeft toch geen zin. /// 

horizonvervuiling /// Overlast /// Overlast: geluid, zicht /// Bederf van het landschap van de Uierwaarden aan de ijssel, grenzend aan natura zooo ravenswaarden 

onrust van de lichten, bij turbines > 150m /// lelijk en bedruipt zichzelf niet /// geluidsoverlast, vogels, energieopwekking te duur /// Overlast /// 

Horizonvervuiling, storend vanwege de bewegingen /// landschap/ horizonvervuiling, windenergie grootschalig aanpakken bij voorkeur op zee indien economisch 

haalbaar windenergie is aanbodgestuurd terwijl electriciteitsgebruik vraaggestuurd is altijd backup nodig die zeer kostbaar is /// Ze zien er niet uit. Zet ze lekker 

in Lochem, waarom bij ons in Eefde. Er staan al drie van die ondingen (horizonvervuilers) in Zutphen waar we tegenaan zitten te kijken. /// Vervuiling van de 

omgeving, er staan al 3 molens dit is meer dan genoeg. /// Windmolens ontsieren het landschapGevaar voor vogels /// Nutteloos! Vreselijk om aan te zien en 

om aan te horen! Andere vormen van pure energie hebben de toekomst, denk aan bij 6 genoemde zonne ernergie, waterkracht en aardwarmte /// 

Horizonvervuiling+voor mensen in de buurt, eventueel slagschaduw. Geluid. Nederland is te klein, veel bebouwing . /// Er is geen ruimte in onze omgeving. 

Objecten van zo een grootte horen op zee /// Horizon vervuiling /// Te dicht bij woonkernen zoek naar alternatieven bij Panelen op daken van industrie gebied, 

kantoren en gebouwen in  kernen van dorpen/steden /// Plaatsing van deze molens, of ze nu 150 of 170 meter wiekhoogte hebben zijn een onaanvaardbare 

aantasting van het landschap. Lopend over de dijk van het twentekanaal in noordwestelijke richting levert een totaal verrommeld beeld op als je naar links over 

het kanaal kijkt. Kijk je naar rechts en ben je de nieuwe brug over het kanaal door, dan ontvouwt zich een prachtig landschap dat met recht één van de mooiste 

plekjes aan de IJssel oplevert. Bij plaatsing van de drie molens plus de molen die het waterschap wil plaatsen ontstaat een industrieel landschap met in totaal 

maar liefst 7 windmolens. Dit is uniek in het Gelders landschap, ook bij grote steden als Apeldoorn, Arnhem en Nijmege /// Weinig wind dus ook weinig productie 

in dit gebied Horizon vervuiling Overlast omwonenden en onverkoopbare woningen  in de buurt van de windmolens /// Te dicht bi j kwetsbaar,bebouwd 

gebied.Goederentrein,tweede sluis,rondweg en berminderde natuurwaarde. En er staan al drie windmolens /// gaat ten koste van natuur /// Veel te duur voor 

de opbrengst /// Ik ben tegen windenergie op welke plaats dan ook.Economisch alleen werkzaam met zware subsidies, die de consument via de belastingen 

betaald.Bovendien vereist het veel afspraken om energie op te slaanen ontbreken voldoende afspraken m.b.t. de overmaat van Duitse windenergie.Ten slotte 

ben ik voorstander van gesmolten zout-reactoren als veel beter alternatief. /// Ik ben tegen windenergie, ecologiesch onrendabel, horizonvervuiling, negatief 

milieueffect. /// Slagschaduw, Geluidsoverlast, verpeste omgeving. /// de overlast en de vermoedelijk sterk tegenvallende opbrengsten /// Nodeloze(!) 

aantasting van onze leefwereld.M.b.t. vraag 6: Het woord "duurzaam" is misleidend. Kernenergie is volgens mij ook duurzaam. /// Er zijn betere alternatieven. 

Vogels vliegen zich dood tegen de masten. Milieu wordt blijven sterk aangetast. Windenergie op land is niet rendabel gebleken. Is bovendien zeer lelijk. /// 

zichtvernietiging (ontsiering van het landschap) de molens zijn veel te groot! Geluidsoverlast. Minder opbrengsten dan geschetst. Windmolens horen aan de 

kust, daar waait het harder en vaker /// Komen er teveel, staan al drie windmolens. ///Het plaatsen van windmolens remt de ontwikkeling van andere betere 

vormen van duurzame energie. /// GELUIDSOVERLAST . Het geluid van de wieken van windmolens kan een gebied in het brein triggeren datwordt gelinkt aan 

emoties. Specifiek het gedeelte dat gelinkt is aan gevaar. Dit is wetenschappelijk ontdekt in Berlijn.Laagfrequente geluiden van de windturbines worden NIET 
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gehoord maar WEL opgepikt door het brein.Dit is gebleken uit hersenscans dat deze geluiden worden opgevangen door dat deel van de hersenen waar 

geluidsprikkelsworden verwerkt. Mensen die in de buurt van windmolens wonen klagen over slaapproblemen en andere negatieve effecten.Hoeveel bewijs moet 

er nog geleverd worden?????? Deze mensen zijn toch ook het levende bewijs??De universiteit van München heeft ontdekt dat he /// Eefde wordt doorsneden 

door wegen en spoorlijnen. De recente aftakeling door de nieuwe sluis die komen gaat, zorgt ervoor dat er in Eefde niets lelijks meer bij komt. /// overlast voor 

omwonenden, als bewoners uit Zutphen, Brummen, Voorst Lochem zo rgaag windmolens willen, waarom niet in die woonplaatsen? Bovendien steken de 

initiatiefnemers de subsidie in eigen zak - dat is niet echt van deze tijd /// Overlast slagschaduw en geluid. Tiphoogte 150 meter verlichting verplicht  Rendement 

zal veel lager zijn dan voorspeld.  Waardedaling omliggende huizen. Het wordt gesubsidieerd, dat is dus al ons eigen geld. winstberekening ten bate van de 

omwonenden is nihil /// Visuele overlast en geluid overlast! /// Verpesten van het landschap. De hoogte van de molens /// Aantasting van woongenot en 

leefklimaat, incl. Waardedaling van woningen. /// ontsierend voor het landschap, te kleinschalige opzet, alleen grotere parken a.d. Kust zinvol, liefst in combinatie 

met zonneparken. Nadelig voor vogels in het gebied /// Vekeerde plek /// wind bespaart nauwelijks broeikasgas. Geluidshinder. Zonlicht wordt onderbroken 

door draaiende wieken, waardoor het licht blikkert. Ik kan daar een epilepsie-aanval van krijgen. Lichtvervuiling door continue brandende lampen, 

horizonvervuiling, sterfte onder trekvogels. /// Storend in de omgeving (We hebben ook al scheve bomen te dulden) Geluidsoverlast + duur en al achterhaald! 

Weinig rendabel, wat is nou 25% v/d bev. Zet in op zonne energie!! /// lawaai, uitzicht, plaats waar ze komen te staan /// Veel te dicht bij de stadsbebouwing, 

buitengewoon negatief effect op het  silhouet van de stad, proportionaliteit geheel zoek. /// Ontsierend van de omgeving te weinig rendement /// 1. totaal visie 

op regionaal en landelijk duurzaam energiebeleid ontbreekt. We is sprake van ad hoc beleid. D.i.s. Taak v.d overheid. 2. Wie zijn de cooperaties van Ijsselwind? 

Particulieren of energiebedrijven of overheid? Dit wordt niet duidelijk in de begeleidende brief. 3. de gekozen locatie heeft al 3 windmolens. dat is genoeg, méér 

is landschapsvervuiling en meer overlast. /// De locatie /// overlast omwonenden in ruime omtrek, windmolens moeten op zee /// geluid - slagschaduw - brengt 

relatief te weinig op - gevaar voor de vogels - commercieel initiatief --> onduidelijke verantwoordelijkheid t.a.v. Onderhoud onduidelijk of het de inwoners ten 

goede zal komen. /// Verkeerde plaats /// De zoveelste aanslag op een "groen" gebied (landbouw, veeteelt, natura 2000, vogelrichtlijngebied), na de aanleg van 

de N348, een pijpleiding etc  met een industriele vorm van energieopwekking die zonder subsidie meer geld kost dan het oplevert. /// Er staan al 3 windmolens, 

als er nog drie bijkomen wordt de horizon nog meer verstoord. Ze worden groter hoger, en er komen lichten op. Past helemaal niet in deze omgeving, en als het 

dan ook nog rendabel zou zijn, maar dat is het ook nog niet!Als wij hier naar buiten kijken hebben wij het totale uitzicht van IJssel tot en met de boog van de 

Nieuwe brug. Die derde molen wordt wel zo hoog dat hij ook boven het bos uitsteekt! Zet ze ergens neer waar meer rendement is dan op deze plek. /// 

Windmolens zijn naar mijn mening achterhaald. Bovenal is het hoe dan ook horizonvervuiling. /// Allereerst de afstand tot woonbebouwing. Er is geen goed 

onderzoek naar nadelige effecten van windmolen op de mens. 2e De molens worden geplaatst in de vliegroute van zeer veel trekvogels, juist op de hoogte 

waarop ze vliegen. 3e Vanuit landschappelijk oogpunt, verstoren deze molens over vele kilometers de landschappelijke kwaliteit en het vergezicht. Daarnaast 

blijven bewoners de netkosten van Liander betalen, een soort verkapte belasting. /// landschap wordt verpestkleinschalige opwekking van elektriciteit zoals dot 

plan veroorzaakt onevenredig grote milieuschadewaardedaling van onroerend goed in de omgevingdaling van inkomsten onroerend goed belasting 

gemeentegeluidsoverlast bewoners in omgevingoverlast van slagschaduw van wiekendit soort opwekking van elektriciteit is alleen maar een schijnoplossing /// 

horizonvervuiling, aantasting gebied/ uiterwaarden, overlast omwonenden, onverkoopbare woningen. /// Veroorzaken overlast, horen niet in het landschap, 

sterk ontsierend, horizonvervuiling,  Eefde is al kwetsbaar gebied vanwege spoorlijnen, kanaal, ligging t.o.v. industriegebied. /// Landschapsvervuiling /// 

lelijkheid, Rijdt zonne energie onderzoek- toepassing in de wielen, overlast omwonenden /// (verdere) aantasting van het landschap. + overlast voor 

omwonenden + excuus voor steeds verdere uitbreiding industrie richting Eefde /// Schade aan milieu en overlast omwonenden en horizonvervuiling /// 

LandschapsvervuilingTe weinig wind in dit gebied. Windmolens horen in gebieden met meer wind zoals de polder en op zee.Te weinig windmolens om een goede 

bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame energieopwekking maar wel de nadelen van landschapsvervuiling. /// er zijn veel betere alternatieven voor het 

opwekken van duurzame stroom, bv zonne-energie. De plaatsing van windmolens zorgt tevens voor een onacceptabele aantasting van het (mooie) landschap en 

(ernstige) overlast voor de omgeving. /// Horizon vervuiling in onze mooie regio. /// te dicht op woongebied gevolg --> overlast! Totaal geen win situatie voor de 

burger /// geluid, slagschaduw, landschapsvervuiling /// 1) er staan al drie, op de minst beroerde plek. 2) volgens het overzicht komen 2 van de 3 geplande 

molens niet op het industrieterrein maar op een mooi, groen weideland!! Bedenk wel, dat we ook al last hebben van de stank van het industrieterrein en het 

verkeer van de nieuwe rondweg. /// Overlast /// Minimaal rendement met drie molens in het binnenlandMolen parken horen in windstreekgebieden  ,kust, 

polders en op zee /// Windmolens zijn zeer gezichtsbepalend en kunnen alleen draaiende gehouden worden met subsidie. Het zou belangrijker zijn om eerst 

naar goede opslagmogelijkheden van de opgewekte stroom te kijken en vervolgens pas naar de, in dit geval, windmolens. /// Zeer veel nadelen. Volstrekt 

achterhaald concept, dat zorgt voor veel overlast en nooit kostendekkend wordt, dus waarop altijd uit de gemeenschappelijke middelen- die wel  voor betere 

doelen aangewend kunnen worden en waarmee zeer zuinig omgegaan dient te worden omdat dit via belastingheffing van burgers wordt verkregen- zeer veel 

toegelegd dient te worden. Dit is een onacceptabele gang van zaken voor een achterhaald concept. /// Dit is zeer belastend voor mensen die in de (ruime) 

omgeving wonen . Uitzicht ontsierend en door de continue beweging intimiderend. Totaal niet passend in onze natuurlijke woonomgeving.  Ik moet dan vanuit 

mijn woonkamer continue naar die draaiende molens gaan zitten kijken, belachelijk!Plaats op dezelfde plaats een weiland vol zonnepanelen en dit probleem is 

veel minder groot. Windmolens is juist niet de oplossing voor het verstedelijkte Nederland, waar natuur al schaars is. /// de effecten op de omgeving/ landschap 

als de direct omwonenden. De energievoordelen wegen daar niet tegenop. Het industrieterrein breidt zich zo uit boven het kanaal. NB Ik ben niet een direct 

omwonende van de voorgestelde locatie! /// landschapsvervuiling /// Eefde West is al overmatig belast door de rondweg. Eefde in het algemeen heeft ook al de 

toename van het goederenverkeer over het spoor en de uitbreiding van het sluizencomplex. Als in het gebied van de gemeentes Brummen, Lochem, Voorst en 

Zutphen windenergie opgewekt moet worden, dan kan dit zeker op locaties anders dan Eefde West!Daarnaast is windenergie niet erg efficient in het oosten van 

het land. Veel logischer is langs de kust en op zee windenergie op te wekken. /// Waanzin om paar windmolens op deze prachtige natuur en recreatieplaats te 
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ontwikkelen.Qua wind is de rivierdelta een slechte locatie met lagere windverwachtingen dan op hogere of kustplaatsen met veel wind ( zie Deventer waar de 

opbrengsten ook tegenvallen ).Het kost maatschappelijk veel meer dan het het gaat opleveren.Verspilling van veel geld, want met deze middelen hadden op 

andere plaatsen aan de kust of in een echt windpark op zee veel betere resultaten kunnen worden bereikt.Deze windmolens gaan de natuur en het 

recreatiegehalte van Zutphen geen goed doen. ( Strategische blunder van openbaar bestuur dit te steunen ). /// te hoog, te dicht bij bebouwde gebied, geringe 

rendement, geluidsoverlast, slagschaduw /// de effecten op de omgeving/ landschap als de direct omwonenden. De energievoordelen wegen daar niet tegenop. 

Het industrieterrein breidt zich zo uit boven het kanaal. NB Ik ben niet een direct omwonende van de voorgestelde locatie! /// AANTASTING LEEFOMGEVING, 

REALISATIE ALLEEN MOGELIJK MET ENORME SUBSIDIES (BELASTINGGELD) OP ANDERE LOCATIES ZOALS OP ZEE VEEL MEER RENDEMENT. WINDMOLENSE ZIJN 

EIGENLIJK AL VEROUDERDE TECHNIEK EN ACHTERHAALD. BETERE NIEUWE TECHNIEKEN KOMEN ER AAN, IK PLEIT VOOR ZONNE-ENERGIE IPV WINDMOLENS /// 

Horizonvervuiling over groot , dichtbevolkt gebied /// Het zicht op de bijzonder lelijke molens /// Ze komen bij mij in de achtertuin te staan. Ik kijk er dus elke 

dag tegenaan.We hebben al genoeg overlast van het spoor bij ons aan de overkant van de weg, tegenwoordig (ook nu ik dit opschrijf) steeds meer 

goederentreinen.Bovendien staan er al drie molens, dat is genoeg.Zet ze maar aan de andere kant van Zutphen, bv Cortenoever. /// HORIZON VERVUILING /// 

Vanaf de westkant van de IJssel is het een afschuwelijke aantasting van het landschap.Locatie te dicht bij  natuurgebied, woongebied aan westkant van de IJssel, 

het prachtige zicht op natuurgebied, de stroom van de IJssel. Dat waar de IJssel beroemd om is, wordt afgrijselijk aangetast. Ook van belang voor de recreatie, 

toerisme. Verder geluidsoverlast en waardedaling van het onroerend goed!!!Met het gebied aan de westkant van de IJssel wordt GEEN ENKELE rekening 

gehouden. Gezien vanaf de westkant van de IJssel doen NOG MEER windmolens een totale afbreuk aan de natuurlijke waarden van het gebied.  Helemaal als de 

molens ook nog eens hoger worden dan de al bestaande.Duidelijk voorbeeld v /// De hoogte van de windmolens. Het geluid wat ze produceren. 

Horizonvervuiling. /// Overlast, zowel geluid als slagschaduw. Lelijk. Waardedaling woning. Windmolens zijn niet erg rendabel. Plaats veeeeel liever 

zonnepanelen. Het kost meer aan investering dan het oplevert. /// Windmolens in deze hoedanigheid laten zien dat wij als samenleving niet met energiebehoefte 

kunnen omgaan. We steunen het met miljarden subsidie en noemen het duurzaam. De windmolens staan aan de ijssel die gratis stroomt. Daar doen we niks 

mee. Vreemd, misschien een onderzoekje waard. /// Horizon vervuiling /// Landschapsvervuiling, geluidsoverlast en bovendien zijn windturbines niet duurzaam! 

/// De plek! Zo dicht bij een woongebied! 400 meter is de grens, maar vlak daarachter komen al de eerste bewoners. In Duitsland is de grens 2 km waarbinnen 

geen woningen mogen staan, heb ik mij door de tegenstanders laten vertellen. Dat komt mij veel acceptabeler over en is er ook niet voor niets. /// Overcomplete 

levensduur incl. productie en afbraak niet groen/rendabel. /// Horizonvervuiling /// horizonvervuiling, waar ligt het eind. Dat die drie daar staan is al erg genoeg. 

Leg alle fabriekshallen en veestallen maar vol met zonnepanelen. /// te dicht op bebouwing /// Het verpesten van het landschap /// Landschapsvervuiling /// 

Horizonvervuiling. Daarnaast is het gemakkelijk voor alle gemeenten om voor te zijn als je de windmolens niet in je eigen achtertuin krijgt. Effecten op 

gezondheidsrisico's zijn nog veel te onbekend. Wil de gemeente op langere termijn dat risico lopen en realiseren zij zich dat ze aansprakelijk gesteld kunnen 

worden voor eventuele gezondheidsrisico's? /// De locatie is niet geschikt, te veel nadeel voor iedereen die dichtbij woont, horizonvervuiling, natuurschade, de 

windmolens inclusief wieken zijn te hoog, plaats de windmolens langs de A1 maar niet in dit gebied /// zie vorig antwoord /// horizonvervuiling, geluidsoverlast, 

landschapsvernietiging /// Lawaaioverlast, gecombinneerd met horizonvervuiling en slagschaduw door draaiende wieken /// LAWAAI, WAARDEVERMINDERING 

WONINGNIET TBV DE BEWONERS IN DE DIRECTE OMGEVINGZONNEENERGIE VEEL ELEGANTER EN BETER /// Verstoring van het uitzicht en de relatief lage 

opbrengst van windenergie in het binnenland waar de wind relatief laag is. Molens worden ter compensatie extra hoog waardoor verstoring van het landschap 

nog groter wordt! /// Door het gebied De Mars Twentekanaal is inmiddels al een rondweg gelegd, ook staan er al windmolens. Het lijkt steeds makkelijker te 

worden om dit eens zo mooie gebied steeds meer te gebruiken voor commerciële doelen. Reden voor plaatsing lijkt voornamelijk dat er al molens staan. Ik 

voorzie de volgende stap al; zonnecollectoren rondom de windmolens. /// horizon vervuiling en de hoge afbraak en productiekosten. Doorgerekend gaat het 

ons heeeeel veel kosten.  straling /// enorme horizonvervuiling, lawaai /// De horizon vervuilingdie dit met zich mee brengt. Er staan al drie windmolens in dit 

gebied, dit zijn er al drie teveel /// Landschapsvervuiling, Geluidsoverlast, Rendementsverlies door omzetting transformatie  en transport en beduidend minder 

vollasturen. Instabiele capaciteit, sterke fluctuatie door wisselende windkracht, kans op lokale storingen van E-net. (kan fluctuaties niet volgen). Projecten worden 

uitgevoerd onder overspannen verwachtingen van de opbrengst. /// Horizonvervuiling, overlast door geluid en zicht.Windmolens leveren niets op. /// 

landschapsvervuiling  en overlast van geluid /// LANDSCHAPSVERVUILING /// De molens komen te dicht bij het dorp te staan en zijn te opzichtig. Horizon 

vervuiling.En de eventuele nadelen die het met zich mee brengt in ons woongenot. /// Horizonvervuiling, plaatsing in natuurgebied, m.n. 

trekvogels.Geluidoverlast, ijsselwind zegt gemiddeld 47 Db tegeneren maar spreekt nergens over een piekgeluid terwijl dat de hinder geeft.Slagschaduw wordt 

onderkent maar bij overlast wordt de molen gestopt tot de slagschaduw weg is, haha geloven ze het zelf? /// Windturbines kunnen zonder structurele subsidie 

niet exploitabel gemaakt wordenWindturbines kosten cradle-to-grave- meer energie dan ze opbrengenWindturbines op zee zijn te prefereren boven die op 

landGeluidsoverlastLichtoverlastLandschapsvervuiling /// Zie boven omschreven + kosten, onderhoud versus opbrengst. Dit gaat ten kosten van natuur mens en 

dier /// Aantasting van het landschap, horizonvervuiling, geluidsoverlast. /// Vervuiling van het landschap, vervuiling van min directe utizicht, 

waardevermindering van mijn huis. /// Een geld verslindend project, waarbijnde burgers een rad voor ogen wordt gedraaid?Dit kan nooit geld gaan opleveren.het 

is pas /// Door de grote hoogte veel impact op nabijgelegen woongebieden, alsmede stukje natuur. Veel subsidies naar personen die daar alleen een commercieel 

belang bij hebben. /// De locatie waar deze molens geplaatst worden!!Te dichtbij woningen en de bewoners in de directe omgeving hebben sinds een korte 

periode ook al te maken gekregen met een rondweg.En wat gaat er nog meer in dit gebied gebeuren, omdat de gemeente Zutphen als doel heeft om er lichte 

industrie te ontwikkelen. ///Horizonvervuiling! /// Horizon vervuiling, lawaai te laag netto rendement commulaties in opgewekt vermogen dode vogels /// 

Blijvende aantasting van het unieke Ijssel- en uiterwaardenlandschap! Schande. Plaats de windmolens veel veder buiten de bebouwde kom op locaties in NL 

waar d ewind veel meer rendement oplevert en het geen aantasting van waardevol landschap geeft. /// te veel vogels die komen te overlijden. N.a.v. De berichten 

over windenergie in Duitsland ben ik totaal niet eens met de stelling dat het ''duurzame energie'' is, doch slechts een subsidieslurper! /// Het geluid wat de 
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molens maken /// horizonvervuiling /// Verstorend in het landschap . We wonen nu in een prachtige omgeving en gaan ze in de verte zien. /// Landschap 

vervuiling,waarde vermindering van mijn woning wat niet vergoed wordt,en dat ik uit mijn raam die molens zie staan......ook die er nu al staan. /// Overlast /// 

rendement /// ernstige verstoring ijssellandschap. te dicht bij woongebied /// Horizonvervuiling, niet rendabel, middelen kunnen dan niet voor andere duurzame 

energiewinning worden aangewend. /// Vervuiling van uitzicht. Past niet in landschap. /// Vreselijk uitzicht molens! Er staan al 3 in deze regio. /// 

Horizonverpesting, terwijl er zoveel mooie alternatieven zijn.  Waardevermindering huis, slagschaduw, geluidsoverlast, productie neodymium is heel slecht voor 

mens en milieu. /// Ontsierend voor het landschap /// Alle vormen van overlast /// landschapsvervuiling. Bij duisternis het geknipper van de contourverlichting. 

Het belangrijkste nadeel is dat er geen duidelijkheid  is over de effecten van de schoorsteen, die erstaat en zijn afval in dezelfde lucht laag uitstootwaar de molens 

ook in draaien, krijgt eefde meer stank? /// horizonvervuiling, te klein gebied, waardedaling onroerendgoed van ''naaste'' bewoners /// Te dicht bij huizen 

(bewoond gebied) Veel te hoog. /// Windmolens zijn zeer inefficiënt in het produceren van energie. Te afhankelijk van weersomstandigheden. Een zeer slechte 

ERoEI en alleen levensvatbaar met subsidies oftewel gemeenschapsgeld. Daarnaast zijn het zeer lelijke objecten. Verstoren ze vogels, zeker langs de IJssel. /// 

Nogmaals, wat doen drie windmolens? Zet geen zoden aan de dijk... Ontwikkelingen gaan snel.. Waterstof? Is dat niet een ontwikkeling die meer aandacht 

verdient? /// Achterhaalde techniek binnen 10 jaar! /// Overlast voor omwonenden /// geluidsoverlast, slagschaduw, waardeverlies woning, niet passend in 

omgeving, bederft het uitzicht /// Horzonvervuiling. Er staan er al 3 kort bij. /// Wederom vervuiling van het beeld van uiterwaarden omgeving Gorssel na 

plaatsing 2 stuks bij Deventer + er staan er al 3 in Zutphen. /// horizon vervuiling /// horizonvervuiling, vogelschade /// Te hoog, horizonverlichting, eventueel 

geluid. Deze hoogte behoort thuis op zee. /// Leuke veronderstelling dat ze geld gaan opleveren. Waarom zou dit project afwijken van de algemene trend dat 

windenergie meer kost dan opleverde? /// landschapsvervuiling, zijn totaal niet winstgevend, windenergie wordt overschat! Mensen worden hier verkeerd over 

voorgelicht. /// Het is pure horizonvervuiling. Het bezorgt zeker voor de nabije bewoners erg veel overlast al wordt dat door zogenaamde onafhankelijke bureaus 

tegengesproken. Waarom moeten molens in het midden van het land? De wind waait aan de kust veel harder. Een veel beter alternatief zou zijn een weiland 

vullen met zonnepanelen met daaromheen een blijvende groene haag. Daar heeft niemand last van. /// aangezicht en geluid + slagschaduw /// 

landschapsvervuiling /// Landschapsvervuiling, gezondheidsklachten, bromtoon, slagschaduw, subsidieverspilling /// lawaai uitzicht /// Ze zijn enorm 

horizonvervuilend en maken  veel herrie. Tevens wegen de fabrikage en plaatsingskosten alsmede het onderhoud en afbreekkosten na gedane arbeid niet op 

tegen wat het op zou moeten opleveren. /// Aantasting van de natuurlijke omgeving en overlast door het geluid van de wieken. /// Landelijk gezicht /// het 

aanblik en de industrialisering van een mooi gebied /// Horizon vervuiling /// Geen efficiente vorm van groene stroom, zonde van gemeenschapsgeld. Graag 

andere vormen! /// Horizonvervuiling, geluidsoverlast, daling huurprijzen, en beperkt rendement energie in de directe omgeving. /// lelijk en geluid /// 

Windmolens zijn achterhaald is stedelijk natuurgebied. De technologie verandert zo snel in ons voordeel dat die bovengrondse electriciteitspolen zijn van 2030. 

Het concept van windmolens op land is nu al achterhaald. Bedenk iets beters. /// Lelijk, vervelend voor omwonenden en niet nuttig genoeh /// 

HorizonvervuilingGeluidsoverlastBeperkte opbrengstverkeerde voorstelling van hoe het geld terugvloeit naar de regio, dit is niet de regio maar de 

energiecooperatie /// We ondervinden nu al overlast van de huidige windmolens, daarvoor was er al de slibverbranding die geregeld enorme stank produceert, 

dus drie nog hogere windmolens erbij is voor ons absoluut onaanvaardbaar. /// Horizonvervuiling /// Er staan al 3 windmolens, meer hoeft van mij absoluut 

niet!!! /// Veel te hoge "landschaps vervuiling" ten opzichte van de hoeveelheid KWH opwekking /// Overlast, vertoebeling van het beeld, het is daar al te vol, 

de lasten wegen niet op tegen het rendement.Er zijn veel betere plaatsen voor veel meer windmolens waar het niets of niemand schaad. /// horizonvervuiling, 

lawaai /// Uitzicht verlies /// Veel te dicht bij allerlei bebouwing en bewoning. Daarnaast staan er al drie windmolens. Verhuis, de geplande molens meer richting 

de uiterwaarden tussen Voorst/Gorssel ook een meer eerlijke spreiding over de verschillende deelnemende gemeentes. /// De 3 die er al staan zijn er meer dan 

genoeg. Meer zou zeker storend zijn. /// geluid, slag schaduw, vervuiling van landschap /// veel uitzicht bederf,  waarde daling van huizen, verkeerde keuze van 

het plaatsen van de turbines, slecht energie rendement (slechte opbrengst), er gaat veel subsidie aan verloren,  veel overlast voor omwonenden, /// Vervuiling 

gebied. Vordeel nooit bewezen, ook voldoende tegengeluiden mbt rendement etc. /// te dicht op de woonhuizen. In dit gebied is er al een sterke landschappelijke 

achteruitgang geweest door het aanleggen van de n348. daardoor al veel extra overlast. Het lijkt me wel voldoende zo. Daarnaast wist ik al voordat ik van dit 

initiatief hoorde van vrienden die in de energiesector werken dat dit gebied weinig wind heeft en daarom niet geschikt is voor het rendabel maken van een 

windmolen. /// vervuiling van het gebied, gleuidsoverlast, niet mooi, natuurschoon moet het ontgelden /// geluidoverlast, slagschaduw en waardedaling huizen 

in de omgeving. /// Verpesten van het uitzicht, geluid en schaduwoverlast voor omwonenden en de honderden mensen die er dagelijks wandelen, fietsen etc. 

Tevens merk ik vanuit mijn werk dat heel veel mensen absoluut niet dichtbij een windmolen willen wonen of er tegen aan willen kijken. Het is dus ook zeer 

schadelijk voor de waarde van de woningen die nabij liggen. Komt bij dat in het gebied al diverse grote "minpunten" liggen waaronder het Mettraycomplex, het 

Hungerink en een spoorlijn die regelmatig op de politieke agenda staat betreft intensivering (gevaarlijk) goederenvervoer. De gemeente Zutphen heeft een aantal 

jaren geleden dit stuk grond overgenomen van de gemeente Gorssel/Lochem en nu lijkt dit de /// De windmolens zijn erg aanwezig omdat het een open gebied 

is. Er staan teveel woningen die hinder ondervinden van de windmolens. /// overal zijn de molens zichtbaar of je nu wel of niet ''profiteert van de opbrengst'', 

het is beter om heel veel molens te concentreren in één gebied zoals op zee! En er zijn veel meer en betere mogelijkheden om energie op te wekken /// Hoge 

rendement achterhaald, bederf in mooie landschap, zaken verstoord, Lawaai, geknoei met atmosfeer, duur een actie die u vast zelf niet betaald, Laat de natuur 

met rust - die regelt het zelf wel. /// Lelijk in het landschap, willen natuur behouden en niet nog meer beton wij willen groen en geen molens /// te dicht in de 

buurt van bewoond gebeid /// Mooie gebied is al verpest door de omlegging van de 348 waardoor het veel overlast leefbaar van het verkeer en vooral van de 

vrachtwagens. /// Alleen maar nadelen /// 1. TE DICHT BIJ BEWONING  2. LANDSCHAPVERVUILEND.Dit is voormalig EEFDES grondgebied dat Zutphen heeft 

gekocht?/genomen? een aantal jaren geleden.Eventueel nieuwe "nodige" molens plaatsen bij de andere 3 in Zutphen aan overkant van Twentekanaal /// Het 

gebied wordt teveel belast, met name Eefde. Kost veel te veel subsidie, onrendabel. /// Moet niet in open gebieden maar ook in een bos, als die windmolens 

170m hoog zijn. /// Windturbines zijn niet verenigbaar met de natuur en de omliggende bewoning van het betrokken gebied - ver in het binnenland en in de 
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luwte van de Veluwe. De opbrengst qua energie en financieel rendement kan niet opwegen tegen de schade, die wordt toegebracht aan het milieu en de 

bewoners in dat gebied. Het hele project geeft de indruk uitsluitend te zijn gericht op de commerciële belangen van de investeerders - onder het mom van de 

duurzaamheid. /// Storend, horizonvervuiling voor bewoners van Eefde ten noorden van het Twentekanaal. Hoe dringend is de noodzaak om deze hier te 

plaatsen? /// nog meer leiden voor mens en dier! /// horizon vervuiling, lawaai, slagschaduw /// Pas rond windkracht 6-7 bereiken de turbines hun max. 

rendement (zo'n 27 - bron CBS) De info in de Ijsselwind-brochure over wat ze opleveren (mw) is onjuist - veel te optimistisch. Verder is het een onnodige 

verpesting van dit natuurgebied. /// Plaatsing in een gebied waar onvoldoende wind is, geeft teveel overlast aan bewoners in dit gebied, plaatsing ligt binnen 

bebouwing op basis van Europese normen. Voordelen zijn te postitief voorgesteld en de nadelen zijn door middel van gemiddelden afgezwakt. /// Het betreft 

hier een gebied met landschappelijke waarde dat de afgelopen jaren al genoeg te voorduren heeft gehad met een weg en brug er doorheen, 

stankoverlast.Bovendien waren op het deel aan de kant van eefde nooit windmolens gekomen wanneer er geen rondweg was gekomen omdat er dan geen 

grondgebied van Zutphen was geweest. /// Horizonvervuiling, landschapsverloedering en grote impact om omwonenden. Het plaatsen van windmolens van deze 

grootte in (a) de directe omgeving (straal 2 km) van woonhuizen zonder 100% instemming van alle omwonenden zou niet moeten kunnen en (b) het betreffende 

gebied (verbinding IJssel en Twentekanaal) waar een rijke vogelstand aanwezig is (incl. vele ooievaars) is een serieuze aanslag op wat wij, als Nederlanders, een 

prettige en mooie omgeving vinden. Helaas wordt dit gebied al ontsierd door de foeilelijke schoorsteen van de voormalige vuilverbranding en de drie lagere 

windmolens. Het moet niet nog erger worden. Waar ik woon noem ik aan mijn vrienden 'op vakantie in eigen dorp'. Da /// Zolang de lokale bewoners niet geheel 

gecompenseerd worden voor de schade die zij ervaren alleen al door de plannen is er geen voordeel. Bovendien dragen de turbines niet of nauwelijks bij aan de 

energiebehoefte: de simpele weergave in huishoudens per molen doet geen recht aan het feit dat de industrie 80% van het verbruik voor zijn rekening neemt. 

Ook de CO2 productie neemt niet af agv windmolens om de eenvoudige reden dat er altijd inefficiente bachup aanwezig moet zijn die windstille periodes (80% 

van de tijd staat een molen domweg stil) moet opvangen. De dr ie moelsn zijn dus een hele dure druppel op de gloeiende plaat en hoofdzakelijk geldmachines 

voor de energiecooperaties ten ko /// aantasting van het landschap. Horizonvervuiling het gebied rond de Ijssel vormt een uniek leinschalig lanschap. Gemeente 

en provincie afficiëren zich hier mee maar door plaatsing van lelijke windturbines zijn ze bezig de "kip met de gouden eieren"te slachten /// Landschapsvervuiling, 

geluid, lichtsignaal in de nacht, gevaar voor rondvliegende projectielen, slagschaduw. /// Ons uitzicht is al belemmerd door drie molens, wij zien geen voordeel 

van dit alles. De gemeente Zutphen is de enige die er baat bij heeft (zo voelt het).Wij Eefdenaren zijn niet gebaat bij molens, wij doen het liever met zonnepanelen 

. /// te dicht bij woonwijk , overlast /// Ernstige aantasting van de leefomgeving /// Aantasting landschap en natuur (IJsselstroom), horizonvervuiling /// Nog 

meer visuele milieuvervuiling.  En waarom hier? Zutphen heeft al windmolens die het stadsbeeld vervuilen.Zet additionele windmolens maar ergens anders neer. 

/// Te dicht bij het stedelijk gebied /// lawaai, wijziging van de natuur, constant slagschaduw op zonnige dagen. /// men moet geen windmolens inland plaatsen, 

met uitzondering in erg hoog gelegen gebieden, maar die hebben we niet in NL /// SlagschaduwNiet rendabel Gevaar voor vogels /// Je gaat geen windmolens 

plaatsen in de buurt van woningen of bedrijven. Ook niet op een industriegebied waar toch woningen in de buurt gelegen zijn. Ook daar zijn 5 of 6 dagen per 

week mensen. De overlast komt er voor de omwonenden. Met alle gevolgen van dien. Deze molens zijn bedoeld om ergens in grotere getale neer te zetten daar 

waar mens en dier er geen last van heeft. Die slagschaduw is heel vervelend. Daarnaast maken die molens behoorlijk veel kabaal. /// Landschapsverzieking /// 

Plaatsing van elementen in de natuur die er niet thuis horen /// kosten,variabele belasting elektriciteitsnet waardoor grote  investeringen in het net, horizon 

vervuiling. /// Dat er geen geluiden vrij komen, eventuele storingen! /// neutraal /// veel te dicht bij woonhuizen en Eefde. Door de westenwind is de kans op 

geluidsoverlast groot. De verspreiding over een prachtig gebied is negatief. Zet ze allemaal op de mars waar weinig mensen er last van hebben. Ook de overlast 

voor de natuur (mn. vogels) is veel groter door de spreiding over het gebied. het is ook lelijk om ze zo te plaatsen. /// Voor de direct aanwonende zal het minder 

fraai gezicht zijn. /// Mogelijk horizonvervuiling, geluidsoverlast, vogelsterfte. /// Geen nadeel /// Mogelijk geringe waardevermindering van de woning. /// 

gevaar voor vogels /// Omwonende kunnen er hinder van ondervinden. Ik heb er geen hinder van het is niet in mijn achtertuin /// vraag over kosten t.z.t. Van 

sloop en of vervanging /// Horizonvervuiling, maar de horizon is reeds vervuild door 3 turbines. En de omgeving (de Mars) is niet fraai /// ik zie eigenlijk geen 

nadeel /// Geen /// Geen nadeel /// Geen echt groot nadeel /// Van het uitzicht verstoren /// Visueel enigzins storend /// geen /// Geen. /// Geen. /// nvt /// 

weet ik niet /// enkele mensen zullen het geen mooi gezicht vinden /// horizonvervuiling /// Geen nadeel, behalve als er vogels door kunnen worden gedood. 

/// Klein nadeel: Visueel verslechtering landschappelijk aanblik vanaf Eefde. /// Omwonende /// dat de direct omwonenden er misschien last van hebben en/of 

waardedaling van hun huizen. In die hoek is ook al de rondweg gekomen en is De Mars vlakbij. Maar schone energie kunnen opwekken vind ik van groter belang 

/// GEEN IDEE /// Indien overlast zoals aangegeven in brochure binnen de normen blijft, zie ik geen nadelen. /// Ik zie geen nadeel. /// horizonvervuiling voor 

bewoners /// 1. De schaduw die steeds voorbij komt2. Het geluid3. Windmolens zijn niet mooi /// De 3 bestaande molens geven een mooi herkenningspunt, de 

3 molens op lijn zien er van een afstand mooi uit (wat mij betreft zijn windmolens niet per definitie landschapvervuiling, maar kan het ook wat toevoegen in deze 

moderne tijd). Dat beeld kan verloren gaan. /// De verkeershinder tijdens de bouwwerkzaamheden /// Eventueel geluidsoverlast voor omwonenden. /// 

horizonvervuiling /// Waardedaling van de woningen in de nabijheid van de molens. /// Belemmering van vrij uitzicht van Eefdenaren /// Heeft nadelige invloed 

op de 'sfeer' van de uiterwaarden natuur. Mogelijk nadeel/risico voor vogels.Lichtvervuiling door de knipperlichten 'snachts. /// Windmolens zijn zwaar 

onderhevig aan slijtage. Dus minder duurzaam dan andere vormen van groene energie. /// aanzicht. /// Het lijkt ons een plek met relatief weinig nadelen voor 

omwonenden. /// als mensen er écht last van zouden hebben bv vanwege het geluid (en dus niet vanwege koudwatervrees, bekrompenheid, verzet omdat het 

nieuw is etc!) /// aanzicht zuthpen verandert /// Dit gebied krijgt al veel voor de kiezen. Het was een rustig, landelijk gebied - wel met spoorlijn en instellingen. 

Inmiddels is de rondweg erdoor aangelegd en heeft de gemeente Zutphen plannen voor (zware) industrie aan de Eefdese kant van het kanaal. Ik vind het vooral 

vervelend de mensen die er dichtbij wonen, zoals de familie Lubberding die er een boerderij heeft. /// Dat de direct omwonenden, die zich ook al gedupeerd 

voelen door de bestaande windmolens op De Mars, de vuilnisbelt en de ringweg, er nu weer iets bij krijgen wat ze niet willen. Hun gevoel een 'afvoerputje' te 

zijn. /// Plaatsing te dicht op de bebouwing /// Gezicht vanaf open landschap, vooral vanaf de richting Voorst /// Aantasting van het landschap door de drie hoge 
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bouwsels. /// minder fraai uitzicht /// Het zijn lelijke objekten en het landschap wordt er niet mooier op. /// Geen nadeel /// op het bankje gezeten met prachtig 

uitzicht over de ijssel in het kanaal, toch mogelijk verstoring van de rust /// Dat het toch zicht vervuilend is. /// de aantasting van het natuurgebied, het 

ijssellandschap, de bewoners van Eefde West komen te wonen in de schaduw (fig. Gespr.) van deze enorme windmolens. /// Misschien toch wel rustverstorend 

/// Eventueel overlast voor omwonenden /// het benadeelt het zicht op de natuur /// Verpsten schaars landschap in een reeds overbevolkt land. /// Het 

belangrijkste nadeel is een matige horizonvervuiling, samen met de drie albestaande windmolens /// dat omgevingsbewoners er last van kunnen of menen te 

hebben: lawaai mn en veronderstelde waardevermindering woningen. /// Er zou sprake kunnen zijn van horizonvervuiling richting de IJsselvallei. /// Het geluid 

van de windmolens voor de bewoners dicht bij de geplaatste windmolens. /// uitzicht en nadelige gevolgen voor de natuur /// Horizonvervuiling /// Geen nadeel 

/// Weet ik niet /// gevaar voor vogels /// Het zicht /// Overlast buren /// weet ik niet /// Vervelend voor de mensen, die er overlast van hebben 1 lawaai 2 lelijk 

uitzicht 3 Vol onbekende / onbedoelde effecten /// er is een algemeen nadeel verbonden aan het plaatsen van grote windmolens in het vlakke nederlandse 

polder landschap,de reden hiervoor heb ik in de vorige vraag aangegeven en  is genoegzaam bekend.Er is in nederland de keus gemaakt meer electriciteit op te 

wekken met grote windmolens,het lijkt me voor de hand liggend dat deze apparaten dan ook worden geplaatst in de buurt van de gebieden  waar de 

energieconsumptie het hoogst is.Om de eerder genoemde redenen lijkt me dit gebied een betere keuze voor plaatsing. /// geen /// Horizonvervuiling rust voor 

natuur wordt verstoord /// Geluidsoverlast /// Het uitzicht /// Overlast voor de omgeving in ruimte en geluid /// Beinvloeding van de skyline v. Zutphen. Wie/wat 

bepaalt de hoeveelheid windmolens? Wat ons betreft is er wel een limier aan de hoeveelheid. /// Horizonvervuiling /// geen /// De onontkoombare 

horizonvervuiling /// Landschapsontsiering /// horizonvervuiling, overlast bewoners, ligt in vogeltrekgebied /// Horizonvervuiling /// Horizonvervuiling /// ik zie 

geen nadeel /// eventueel lawaai voor directe omgeving /// De mogelijke overlast voor de bewoners dichtbij de molen (geluid, schaduw werking en mogelijk 

visuele hinder) /// Zijn geen mooie machines /// als ze maar niet te hoog worden en geen lampen op zitten. Zoals bij deventer /// In de toekomst minder 

mogelijkheden voor natt industriie. Bij plaatsbepaling van de molens wel de natt industrie mogelijkheden. /// Het gebied is een interessant wandelgebied; de 

plaatsing zal dit niet ten goede komen. /// geen /// Mijn inziens geen /// horizonvervuiling /// Geen mening: te weinig op de hoogte v/d situatie /// De eventuele 

consequenties die plaatsing met zich mee brengt zoals in informatie A4 van 'Eefde tegen- wind' genoemde argumenten. /// mij niet bekend /// geen /// geen 

nadelen, sommige mensen vinden windmolens ontsierend, ikzelf vind ze eigenlijk wel mooi. /// geen /// 1.eventueel geluidsoverlast, vreemde fluittoon b.v. 2. 

Enige horizonvervuiling. /// Geen nadeel /// Zicht /// Molens, zeker de grotere met extreem fel rode verlichting, zijn niet direct een aanwinst voor het silhouet 

van de stad. Maar omdat we de energie nodig hebben kan ik er, geconcentreerd op een industrieterrein, kan ik er wel mee leven.  Over het lawaai kan ik nog 

niet oordelen, van de slagschaduw heb ik geen hinder. /// Niet mooi in het landschap, potentieel gevaar voor vogels /// Enige overlast voor omwonende en 

horizon vervuiling /// overlast voor direct omwonenden, waardedaling van de huizen /// Dat dat aanleiding kan wezen om in de toekomst nog meer windmolens 

daar te plaatsen. /// Huizen worden minder waard /// betreft traditionele molens, vraag me af of een turbine met verticale as niet minder verstorend is (zicht) 

cq risico vormt voor vogels etc /// Geen /// Visuele afbreuk aan IJsselland schap /// Ik vind zelf de plaatsing van twee turbines  op  de noorderlijke oever van het 

kanaal niet gewenst, wat mij betreft zouden deze twee molens beter op de zuidelijke kant kunnen staan en dan meer naar de IJssel  toe. Bijv. in de bocht tussen 

de IJssel en het kanaal. Op die plek hebben nog minder mensen last van de molens. Het uitzicht voor de bewoners van Eefde wordt dan minder belast, /// Verdere 

ontsiering van het landschap. /// Verstoring voor vogels /// Jammer van het vrije uitzicht. /// Veel mensen vinden de windmolens vervuilend voor de horizon /// 

mogelijke geluidoverlast voor omwonenden en de mogelijke risico's voor trekvogels /// Omgeving vervuiling /// Vervelend voor directe omwonenden /// 

aantasting landschap, doch dit zal van tijdelijke aard zijn (op lange termijn goede vervangende technieken) /// Lelijk en overlast voor omwonenden /// Ze 

domineren het landschap. Wie zit dagelijks tegen de windmolens aan te kijken. De molens in Deventer zijn op grote afstand storend in het landschap. Deze 

molens ook? /// het uitzicht wordt niet mooier of beter /// overlast voor aanwonenden /// Mogelijke overlast directe omgeving /// Landschap vervuiling. /// 

horizon 'vervuiling' /// Misschien voor omwonende? /// Geen. /// Horizonvervuiling door veel te hoge windmolens. /// Het blij ft toch weer een ingreep in dit 

gebied, dat al zo doorsneden is door allerlei infrastructuur. /// mooi is anders, mogelijke gevolgen omwonenden? Geluid? /// Het hoogste formaat molen is wel 

erg groot in het landschap, maar deze levert wel aanzienlijk meer rendement op.Dit landschappelijke argument weegt niet op tegen de energieopbrengst. We 

gaan graag naar Duitsland op vakantie en we zijn inmiddels al gewend aan molens in het landschap:-) /// Er zullen een aantal bewoners die in de buurt wonen 

niet blij mee zijn. Ze zijn niet mooi in het landschap. /// omwonenden meer hinder/horizonvervuiling. /// te weinig oplevert mbt groene energie /// landschap 

verstoring, overlast /// horizonvervuiling /// Geen, eventuele hoge investeringskosten die doorberekend zullen worden naar de afnemers van de energie. /// 

geen /// Het is een beschadiging van het landschap / uitzicht.Er is geen voordeel te merken aan het plaatsen van deze windmolens: financieel niet!!!!! /// Geen 

landschapsverfraaing /// Tja echt mooi zijn ze niet. /// Geen nadeel /// Uitzicht en mogelijk geluid. /// Er zijn bij elke oplossing wel gedupeerde omwonende /// 

De plaatsing van 2 windmolens in het gebied Eefde en niet alles op De Mars. /// geluid, uitzicht. /// Nog grotere aantasting van het landschap. /// horizonvervuiling 

/// Niet heel ver van bewoond gebied, dus mogelijk hebben mens en dier er hinder van door geluid, slagschaduw of botsingen (dieren). /// 3 molens is wel erg 

veel en de nadelen worden geheel bij Eefde gelegd, terwijl de voordelen naar (vele) andere partijen vloeit /// Weet ik niet. /// Geen /// Voor de direct 

omwonenden, daling in waarde huis etc. /// Geen /// eluidsoverlast voor omwonenden /// geluidsoverlast, horizonvervuiling /// Mogelijke overlast voor direct 

omwonenden. BV Geluid, slagschaduw etc /// Ik zie zo geen nadelen /// Landgebonden turbines kunnen imago duurzaam aantasten. Waarom als Ijsselwind geen 

3 turbines adopteren op zee? /// impact natuur/ hinder van natuur /// Minder mooi uitzicht voor direct omwonenden+ misschien geluids/schaduwoverlast /// 

Andere energie cooporaties hebben welde lusten, niet de lasten. Delen mee in het voordeel maar hoeven er geen ruimte en dus horizonvervuiling e.d. voor in 

te leveren/te krijgen. /// Ik heb mijn twijfels over windmolens in het algemeen. Volgens mij is het gebruik van zonnepanelen, zeker nu de opbrengst per paneel 

toeneemt een betere. De energie om te produceren is lager en het onderhoud is goedkoper en eenvoudiger.Voor wat betreft concreet deze drie molens voor 

deze locatie zie ik geen nadelen. /// Het uitzicht voor de direct omwonenden /// Het ziet er niet heel mooi uit voor het uitzicht. /// Mogelijke overlast voor 

mensen die er erg dichtbij wonen. /// Effect van windmolens op omwonenden, waarbij met name de schaduwen van de draaiende bladen vervelend kunnen zijn 
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voor mensen in Eefde (eind van de dag bij ondergaande zon). /// Horizonvervuiling /// Dat er op molens van boven de 150 meter  een signaallamp op moet 

(wettelijk verplicht) Zeer waarschijnlijk kan ik de windmolens zien en een knipperende lamp hoog boven in de lucht zal ik als storend ervaren. /// De windmolens 

zijn niet erg mooi om naar te kijken. /// Lelijk! /// horizon pollution /// horizonvervuiling /// Door dat het afgelegen ligt wellicht lastig met onderhoud. /// Geluid 

/// Verpest het landschap. /// De extra belasting voor de direct omwonenden. /// Dat de maatschappij nog minder zonnepanelen plaatsen en de vuilste 

energiebronnen openhoudt. /// mogelijke koppelverkoop. Rare poging om het te 'verkopen' aan bevolking.mij gaat het om meer duurzame energie in Nederland, 

dus ook hier. /// geen nadeel, wellicht overlast als er nog meer molens geplaatst worden dan deze drie /// Lichte vorm van Horizonvervuiling /// Overlast voor 

direct aanwonende, van mij mogen die financieel gecompenseerd worden /// Geen /// Geen mooi gezicht in het landschap /// Dat ze te klein worden voor de 

locatie , waar door delocatie niet goed benut wordt , waar door er nog meer molens nodig zijn. /// neutraal /// voor het landschap vinden wij het minder mooi 

/// Voorkeur gaat uit nara gezamenlijk project zonnepanelen, bij voorkeur Deventerweg /// de beoogde locaties staan niet op voldoende afstand van de 

bebouwing /// Windmolens plaatsen in een rustig gebied is niet aan te bevelen. De rustbanken bij het Twentekanaal-Ijssel worden door de plaatsing van de 

windmolens zeer verstoord /// Je zal er maar vlakbij wonen. Lijkt me niet ideaal /// Vervuiling van het IJssellandschap, verstoring van de weidsheid van het 

rivierenlandschap /// vervuiling van het gezichtsveld /// Windmolens zijn niet mooi /// landschap ontsierend /// geen /// Geen mooi uiterlijk in de natuur /// De 

molens gaan draaien op subsidies en niet op wind /// Horizonvervuiling /// Het maakt lawaai en het is geen gezicht die hoge palen. /// Vervuiling van het 

landschap /// Horizonvervuiling, lawaai. Het waait daar niet zo hard. /// DE ANGST DAT ER NA DEZE 5 NOG MEER GEPLAATST GAAN WORDEN. /// evt. overlast 

voor de bewoners in de buurt . /// zonne energie is veel meer duurzaam/ effectief, dan wind energie /// Geen /// Horizonvervuiling /// Horizonvervuiling /// 

enorme horizon vervuiling /// Gevaar voor vogels en vogeltrek. /// Gezicht en geluid /// Ik zie ze wel /// Ik woon in de buurt en heb mogelijk last van het geluid. 

Daarnaast vind ik het lelijk. Zet de windmolens in een ruim gebied zonder huizen in de buurt. /// Horizonvervuiling en schaduwhinder voor omwonende in een 

ruime kring /// HORIZONVERVUILING /// Landschaps vervuilend/ontsierend /// Horizonvervuiling en slagschaduw /// Landschap vervuilend /// Horizonvervuiling 

/// Niet om aan te zien. De molens lijken lukraak zomaar ergens neergeplept te zijn. Zit geen structuur in. /// Het zicht op het gebied. /// Horizonvervuiling /// 

Lelijke uitstraling van de windmolens. Gebied wordt er niet mooier op. /// horizonvervuiling /// Vooral aan de Eefdese kant is de druk op het landschap in de 

laatste jaren groot geworden met de tweede brug en de rondweg.  Dit heeft grote invloed op de bewoners, de landbouwbedrijven en de natuur. /// Geen. /// 

Geen /// Horizon vervuiling /// Beperkte rendement, als je kijkt naar de investering en opbrengst ten opzichte van andere energiebronnen. /// Horizonvervuiling 

/// Landschap Ijssel verder aangetast. /// gebied tussen kanaal en eefde heeft landschappelijk mooie delen /// Horizonvervuiling /// Te dicht bij bewoonde 

gebieden /// Er staan twee windmolens in een gebied waar veel vogels huizen en waar mensen recreeren in een bijzonder stukje waterlandschap waar Twente 

- kanaal en Ijssel samen komen. Door de windmolens wordt de natuur verstoord. Ik vind het onbegrijplijk dat de windmolens in dat mooie stukje natuur worden 

geplaatst. Eerst een lelijke lawaaiige weg, en als overtredende trap kan dat er ook nog wel bij? Waarom niet op een toch al lelijk industrieterrein als de Mars alle 

windmolens te plaatsen? /// lelijk /// Het is goed zichtbaar ook vanaf een grote afstand /// de plaatsing binnen korte afstand van woningen zoals gepland nu. 

Aan de ijssel of twentekanaal kan prima. Maar nu krijgen mensen deze letterlijk grenzend aan het achtertuin of erf, mét de negatieve effecten (zonder voordelen) 

zonder dat daar wat tegenover staat. /// Geluidsoverlast? Uitzicht/aanzicht. /// restwaarde windmolens, afvoer kosten molens, energie die nodig is voor 

produceren en plaatsen van windmolens, overlast voor direct omwonenden, waardedaling huizen directe nabijheid. /// Mogelijke overlast voor (direct) 

omwonenden. /// vermindering van het uitzicht /// Huidige bewoners kunnen last ondervinden van de nieuwe molens. /// Landschapsvervuiling /// Overheersing 

windmolens aan de kant van het landelijk gebied(noordzijde twentekanaal) /// Horizonvervuiling /// Landschapsvervuiling /// uitzicht belemmering /// Lawaai. 

/// Vervuiling van uitzicht van de natuur. /// Dat ze overlast veroorzaken voor omwonenden. /// Landschapsvervuiling /// windmolens draaien op subsidie, ook 

nu nog /// Anders dan dat ik me afvraag of het loon, kan ik me geen nadelen bedenken /// evt. Overlast voor direct omwonenden /// De plaatsing van de 

windmolens. Vooral degene het dichts bij Eefde. Slaglicht is niet fijn ivm visuele problematiek van mij /// De verpesting van de omgeving en het ontsieren daarvan 

voor het Ijssellandschap /// geluidshinder /// Lucht/horizonvervuiling. Onbekende gezondheids impact. Lawaaioverlast. Vogeloverlast. /// Nog meer horizon 

vervuiling in een al onevenredig daarmee belast gebied. /// Horizon vervuiling in een behoorlijk dichte bebouwing /// over 10 jaar is windenergie helemaal 

achterhaald en dan zitten wij met landschapvervuilende windmolens opgescheept. /// Meerdere punten: Op nog grotere afstand te zien door de enorme hoogte. 

(2x de hoogte van de Walburgiskerk (70m)) knipperende lichten ivm vliegverkeer. Verstoring en aanvaring met vogels (Rv State: 2003023 11/1) Er wordt nu te 

weinig gedaan om energiebesparing en het plaatsen van zonnepanelen op woningen/bedrijven/kantoren. Plaatsing = dus onnodig. Met de huidige windmolens 

wordt al energie opgewekt voor 20% van de inwoners van Zutphen (Wethhouder A van Oosten in Trouw 22-7-2005) /// Hoizon vervuiling /// Deze vorm 

windmolens brengen optisch schade aan een fraai landschap. Dit i.t.t. molens in de vorm van een boom bijv! /// Het Ijsseldal is een van de mooiste gebieden in 

Nederland en nog grotendeels ongerept. Megomane windmolens ruïneren dit landschap. Zeker de meest oostelijke molen zal (na realisatie) zoveel overlast 

blijken te geven dat onteigening/sloop van een aantal woningen (te beginnen met de nu te koop staande woonboerderij) noodzaak c.q. de enige eerlijke oplossing 

zal blijken te zijn. Laten we niet de Groninger aardgaswinning nog een keer overdoen. /// horizonvervuiling /// Te dicht op het dorp Eefde. /// dat het verdwijnt 

in 't energienet.. Dan liever inde noordzee ipv in ons zicht /// Ik denk dat windenergie niet de oplossing is voor duurzame energie en zeker geen 3 windmolens. 

De molens vindt ik horizon vervuiling. Als je echt een verschil wilt maken moet het aantal veel groter zijn. Die kunnen wat mij betreft beter in de Noordzee 

worden geplaatst of aan dijken worden gezet. /// de hoogte van e windmolens en te dicht bij de bebouwde kom /// Nadeel voor de omwonende i.v.m. 

slagschaduw. Het bederft natuurlijke ver gezichten. Het is niet optimaal voor vogels. Kosten baten verhouding (TCO) is niet geweldig. /// Geluidsoverlast en niet 

passend in de omgeving, lelijk/storend beeld /// De slagschaduw en invloed op de omwonende (geluidshinder en horizonvervuiling) /// Andere locaties die 

minder storend in het zich zijn /// Ijsselwind suggereert in haar brochure de klimaatproblemen op te lossen met windenergie. Het feit dat een trubine een grote 

chemische fabriek is doordat er levensbedreigende stoffen in verwerkt worden tevens het feit dat er andere, mindere schadelijke alternatieve oplossingen 

betsaan wordt neit genoemd en is voor mij een reden er niet voor te kiezen. /// Aantasting natuurgebied, weinig innovatieve oplossing: Stuw in Eefde zou met 



Bijlage 2: Open antwoorden 29 

 

Draagvlakonderzoek Initiatief IJsselwind  

 

waterkracht ook veel kunnen bereiken /// horizon vervuiling /// horizonvervuiling, weggegooid geld, hoge heren gaan alleen voor subsidie /// Vernieling van de 

waarde van het gebied; zowel toeristisch als voor de bewoners. /// Aanzicht en overlast (Geluid) /// Gebied te klein voor zoveel windmolens. Deze omgeving 

krijgt weer de lasten, waarvan vele anderen profiteren! Er is daar al zoveel vernield bijvoorbeeld die N348 en het beekdal en de fauna. /// Dergelijke dominante 

obstakels zijn daar grote dissonanten, die echt niet thuis horen in dit landelijke gebied met zijn prachtige ruimtelijke waarden.Het authentieke IJssellandschap 

wordt onherstelbaar verstoord en van karakter veranderd. De molens, en met name die eerste vlak bij de N348, domineren het gehele gebied en veroorzaken 

tot in de wijde omgeving een wezenlijke horizonvervuiling. Ook zal het beoogde effect van het "Witte lint" langs de N348 ernstig worden verminderd en krijgt 

het een onwezenlijk omgevingsvreemd karakter. /// Het hele landschap word verpest door al die hoge stalen/betonnen uitstekkels geen gezicht! Onnatuurlijk 

/// Gigantische economische schade,nu al zeker 50 millioen€ plus jaarlijkse kosten hogere energierekening en hogere waterschapslasten. Groot gebied minimaal 

3,5 km rond molens moet ontruimd i.v.m.veiligheid. Energie"probleem" niet opgelost maar vergroot door onbetrouwbare net van lage energiedichtheid.wat als 

er geen wind en zon? Respect voor bestuurders,die zich laten leiden door op oostduitse leest geschoolde manipulatoren is beneden nul gedaald.2deling 

bevolking1)de profiteurs(doordrukkers) 2)betalers d.w.z.de omwonenden /// Aan de plannen is nog teveel onduidelijk. N.a.w. Enquete is te vroeg /// Waarom 

niet langs de snelwegen. Wij hebben al windmolens in Eefde /// Horizon vervuiling /// Ontsiering van het landschap. Horizonvervuiling.  Verstoring van de 

beleving van het unieke landschap. /// Aantasting van uniek landschap in windluw gebied. Waterschap houdt je bij leest. /// Horizonvervuiling, lawaai overlast 

/// Verstoring van de natuur, vreselijk lelijk in dit stuk mooie natuur, /// Horizonvervuiling. Geluidsoverlast. Slagschaduw. En het idee dat Brummen en Voorst 

groen iwllen zijn over de rug van een ander (Eefdenaren). /// Er staan al 3 windmolens! Plaats u ze maar in Lochem nabij het Twentskanaal en/of op de Revelhorst! 

/// Overlast /// Visuele hinder en verrommeling van het landschap /// De dicht op omwonenden /// ik wil alle redenen die de actiegroep "tegenwind"beoogt 

hier neerzetten.het meest vervelende vind ik dat de procedures niet gevolgd worden zoals ze behoren te gaan, dat er tevens onvoldoende bewezen is dat dit 

rendabel is. te groot deze molens en vervuilend in alle opzichten voor de omgeving. /// - wij zijn sterk tegen omdat de woonfunctie in dit gebied al onder grote 

druk staat (het is een bundelgebied).- de opbrengst van molens in dit gebied  al veel minder (45%) is dan in andere gebieden (bijvoorbeeld zee) /// verrommeling 

van het mooi landschap 2 wanstaltig grote molens, heeft niets te maken metde wenselijke maat 3 absurd dat zo'n stel arrogante managers onze woonomgeving 

ruineert 4 het lijkt nu alleen te gaan om de prjoect realisatie. Hoe zit de exploitatie in elkaar? En wat als de SDESubsidie wegvalt? De regering kan daar grillig in 

zijn. /// Geen windmolens in de buurt van bebouwde kom, geluidsoverlast is nooit te voorkomen en continu, gaat ten koste van de volksgezondheid. /// Zie de 

inhoud van de bijgevoegde brief + www.eefdetegenwind.nl /// Zijn lelijk /// Overlast voor mensen en vogels doden, lawaai, afschuwelijk uitzicht, vernietiging 

van prachtig stukje natuur. Verkeerde plek. Ze horen in zee. Hier alternatieven gebruiken als zonnepanelen en waterkracht (kans bij sluis Eelde en Ijssel (stroming) 

/// Rendement is op de lange termijn is te laag! /// Landschappelijke aantasting van uniek uiterwaarden /// Landschap vervuiling! Suisen van de wieken. 96 

decibel. T ziet er toch niet uit /// Horizonvervuiling, geluidsoverlast /// Veel te dicht bij woongebied, windmolens kunnen alleen met subsidie draaien, 

horizonvervuiling, geluidsoverlast, slagschaduw, dat de windmolens van de gemeente Brummen, Zutphen en Lochem allemaal bij Eefde geplaatst worden. /// 

Dit gebied is al sterk belast met hinderlijke voorzieningen. Extra windmolens zijn onacceptabel. /// Dit is een gebied waar wat mij betreft deze windmolens niet 

passen. Er staan woningen en bedrijven in het gebied die hinder zullen ondervinden. Onder ander schaduw, geluid en uitzicht!. Verder ben ik van mening dat 

Eefde met de 2e sluiskolk en het veel te drukke spoor al hinder voldoende heeft. Een andere plek waar geen mensen wonen lijkt  me geschikter. /// Aanzicht 

wordt sterk beinvloed. Molens hebben laag rendement. Slag schaduw. Geluid overlast. /// zie vraag 9, de cumulatie van allerlei ontwikkelingen, de hoogte van 

de te bouwen molens, het feit dat de gemeente Lochem alles pikt in dit gebied, zonder dat de nadelige gevolgen voor de omwonenden daar voldoende in 

betrokken worden. Het democratisch begrip wordt misbruikt omdat de mensen die verder weg wonen er voor zullen zijn vanwege het feit dat zij geen of weinig 

hinder zullen krijgen bij deze plaatsing. omwonenden zijn getalsmatig in  het nadeel. /// Ik heb nog nooit inzage gehad of gehoord waarom dit de beste lokatie 

is. Wind-technisch is het een zeer onstabiel gebied, met veel natuurlijk relief en een hoofdwaterstroom die altijd verstorend is voor wind. Ook de huidige 3 

windmolens draaien vrijwel nooit met gelijke snelheid. Zie ook hoe verschillende de beide molens in deventer draaien of liever niet draaien. Het is en blijft juist 

in dit hoog-gekwalificeerde gebied een stevige horizonvervuiling en dus een nadeel voor het IJssellandschap. /// Windmolens in het algemeen kosten meer dan 

ze opbrengen, ze zijn lelijk en bederven het landschap. /// twijfel aan bijdrage op dergelijk kleine schaal. Opmaat naar verdere initiatieven die voor versnippering 

zorgen (toekomstbeeld: in iedere tuin een windmolen, vergelijk jaren 50/60 op ieder dak een tv antenne) /// De windmolens zouden te dichtbij d bebouwing 

komen  te staan. Nu al zijn er klachten van de directe en minder directe omwonenden. M.i. dienen windmolens geplaatst te worden langs snelwegen e.d. Op 

plaatsen waar geen mensen wonen. /// Het mooie Ijssellandschap zal definitef aangetast worden. Dijkverhoging met alle gevolgen. Eerst rondweg van Zutphen 

om Eefde, en de windmolens. Ze moeten veel dichter tegen bedrijven terrein de Mars staan of wellicht erop. /// geen. /// geen nadeel /// Zie geen nadelen /// 

Als terdege rekening gehouden wordt met (geluids)hinder voor direct omwonenden zie ik geen dadeel. /// Verstoring van de vogeltrek /// Vervuiling van de 

horizon /// geen idee /// Het zal even wennen zijn in het zicht. /// 1. het zal even wennen zijn aan het zicht. 2. geen. /// Zicht van veraf voor enkele bewoners. 

/// overlast voor omwonenden /// geen /// Horizonvervuiling, gevaarlijk voor trekvogels /// Ik zie direct geen nadeel. /// Geen. /// n.v.t. /// Het zijn geen mooie 

dingen om te zien. Maar functioneel, daar draait het ook om /// Mogelijke geluidsoverlast.Vogelrijke omgeving. /// Mogelijk dat naburige inwoners de 

windmolens storend om te zien vinden. /// Totale verandering/aantasting van het aanzien van dit gebied. Maar dat moeten we voor lief nemen. Bovendien: het 

went. /// Beperk me voor vogels om vrijuit te vliegen /// Horizon vervuiling en de rust die het gebied uitstraalt verdwijnt. Drie is genoeg /// bewoners die zicht 

hebben op de molens hebben minder fraaie uitkijk /// n.v.t /// Horizonvervuiling. /// lichte verstoring leefomgeving /// waarom niet allemaal op het 

industrieterrein de mars; aan één zijde van het twentekanaal. Niet in agrarisch gebied. Windmolens liggen te ver uit elkaar. /// Niets /// weinig tot geen nadeel. 

er zijn al drie molens en al wandelend door het IJsseldal ervaar ik deze als passend onderdeel van het landschap, net als de gewone molens dat ook waren in hun 

tijd. /// dat mensen (dieren) er last van hebben, vooral geluid en drilling. /// horizon vervuiling, geluidsoverlast /// Landschapsverandering /// tijdelijke 

horizonvervuiling? Men moet wennen aan het idee en uitzicht /// Zie weinig nadelen. Mijns inziens wonen er relatief weinig mensen in de directe omgeving, De 
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3 windmolens die er al staan vindt ik ook niet storend. /// Ik vind de kleuren vaak zo lelijk, kan er niet een kunstenaar op gezet worden? /// Lanschapsvervuiling 

bij teveel geplaatste windmolens. Eventueel geluidsoverlast voor omwonenden. Schade aan vogelpopulatie. /// Mogelijk nadelig voor weidevogels, te weinig 

informatie om dit te kunnen beoordelen, verder zie ik geen nadelen. /// Niet te dicht bij woonhuizen /// Geen. Er staan al windmolens - wij vinden het geen 

probleem. /// Minder mooi /// Geen /// Geen /// De aanblik van de entree van Zutphen zal veranderen. Dat zal wennen zijn. Maar veel lelijker kan het er niet 

van worden ... /// Eventuele horizonvervuiling /// Als maakt het geluidsoverlast voor de inwoners. /// Die aan de noordkant van het kanaal steekt net buiten een 

logische barrière. Dit nodigt uit om aan die kant ook andere industriële uitbreiding te situeren. Terwijl op de mars al zo veel leeg staat. /// Geen. /// mogelijke 

overlast voor recreanten of omwonenden /// Dat het er niet mooi uit ziet, maar naast de drie anderen die er al staan is dat wel de beste plek. /// Wat er met de 

mogelijke winst gaat gebeuren. Als dit weer geïnvesteerd wordt in andere duurzame en groene voorzieningen dan ben ik voor. Daarnaast vind ik een witte 

windmolen niet mooi. Misschien een groene past meer bij het thema en bij de natuur. /// Zichtbaarheid t.o.v. Landschap /// Eventueel geluidsoverlast /// Geen 

nadeel, mits direct omwonenden het acceptabel vinden, en niet hen voorbij wordt gevaard /// Er is helemaal geen nadeel aan de plaatsing van drie 

windmolens!!!Denk aan alle winst in dit gebied! /// geen /// Ik zie geen nadelen. /// Dat het alternatief - oa van Tegenwind - van meer kleinere en lagere 

windmolens niet of onvoldoende is onderzocht, omdat die de horizon mogelijk minder vervuilen, minder slagschaduw hebben en minder lawaai maken. /// 

Omdat er al drie molens staan wordt het extra plaatsen niet veel nadeliger. /// geen /// Slagschaduw voor direct omwonende /// - waar je de windmolens ook 

neerzet, er zijn altijd bewoners die er hinder van hebben, dat is vervelend. Daarom ruimhartig zijn naar deze mensen. /// geen /// Geen optimaal rendement, 

tast natuurlijke omgeving aan en het gebied Eefde-West heeft al veel negatieve veranderigen gehad. /// Rondom windturbines is wonen minder prettig; het 

ontwikkelen van (toekomstig) woongebied is in deze omgeving dus niet of minder mogelijk. /// Vanaf het recreatieve gebied ten noorde van de molens staan ze 

erg in het zicht, wat voor sommige recreanten en bewoners als storend kan worden ervaren. /// landschapsverontreiniging /// Overheersend in het natuurgebied. 

/// Hinderlijke obstakels van de vogels aantasting van het landschap /// n.v.t. /// gevaar voor vogels /// Horizonvervuiling /// Geluidsoverlast en investering! /// 

Windmolens tasten de horinzon aan. Mooi is het niet, wel nuttig. /// Horizon vervuiling /// het ontsieren van het rivierenlandschap /// Tot op dit moment ( het 

project is  nog maar net in de beginfase ) kan ik geen direct nadeel noemen.  Het zijn tot op heden plannen en er zal nog wel  e.e.a. aan gesleuteld worden. /// 

Het staat te dicht op enkele woningen, dit moet zeker 2 a 3 km van woonhuizen verwijderd staan. /// geen /// aanwezigheid van woningen /// Het zicht van de 

molens in het landschap /// landschapvervuiling /// Er is al een weg aangelegd --> voor omwonenden onplezierig + grote ingreep in natuur --> nog meer ingreepin 

uiterwouden /// Horizonvervuiling en mogelijke geluidsoverlast voor omwonende /// Geen direct nadeel zover ik het kan overzien.Maar, plaatsing dicht bij een 

woonwijk is onacceptabel. Voor veel bewoners zal dat een doorn in het oog zijn. Vervolgens treed er een grote waarde vermindering van het onroerend goed 

op! Zeer slecht verkoopbaar. /// Windturbines zijn vanaf grote afstand te zien. /// Milieubelasting, auditief en visueel /// Voor mij geldt dit niet, maar er zullen 

altijd mensen zijn die het uitzicht op windmolens horizonvervuiling vinden. /// Afstand tot woningen veel te klein! /// Geen nadeel /// Nadeel voor direct 

omwonenden, op enkele honderden meters afstand. (Niet voor degenen wat verder weg of voor mensen die er vaak langs fietsen of autorijden, zoals ik zelf. Die 

moeten niet teveel klagen. Beter "horizonvervuiling" dan niet-zichtbare ongezonde lucht e.d.) /// geen /// Horizonvervuiling /// eefde draagt al genoeg bij aan 

algemene voorzieningen, centrale overheid moet beleid ontwikkelen, géén lokale initiatieven ontwikkelen /// Overlast voor mensen in de direkte omgeving /// 

Geen, zolang er geen sprake is van geluidsoverlast voor bewoners.  Horizonvervuiling: daar moeten we toch een keer aan geloven, als we de fossiele brandstoffen 

in de toekomst niet meer kunnen gebruiken. /// vogels, verder geen /// Horizonvervuiling /// Weer een plukje natuur weg.  Zet ze langs de snelweg; op een 

industrieterrein.De plaatsing van windmolens lijkt ten koste te gaan van de natuur terwijl het juist een aanwinst voor de natuur zou moeten zijn. /// 

Horizonvervuiling /// Overlast en horizon schade naaste bewoners. /// toch wel erg zichtbaar /// beetje een vervuiling van het uitzicht /// Horizon vervuiling /// 

Verschrikkelijk ontsieren voor zo'n prachtige stad als Zutphen. Maar dat leed was al jaren geleden geschied met de huidige molens /// Horizonvervuiling /// 

jammer dat er mensen zijn die tegen plaatsing zijn. /// Geluid en zichtoverlast /// Slagschaduw /// landschaps- en horizonvervuiling, de uiterwaarden van de 

ijssel aldaar en de aangrenzende omgeving worden zo onherstelbaar verpest. /// Er zouden er teveel kunnen komen omdat er al wat staan. Met 3 erbij is wat 

mij betreft het maximale behaald. /// Lelijk, overlast voor omwonenden /// Uitzicht op de molens /// Windenergie op land heeft niet mijn voorkeur gezien het 

feit dat nu ook oplossingen op zee heel rendabel zijn. /// dat de molens van heinde ver te zien zijn, voorbeeld: vanaf oude brug zie je zelfs de molens in Deventer. 

Zal kwestie van gewenning zijn. /// Horizonvervuiling /// bewoners dicht de molen, ivm geluid en uitzicht /// WELKE GEVOLGEN HEEFT HET PLAATSEN VAN 

WINDMOLENS VOOR VOGELS. AAN DE IJSSEL KOMEN JAARLIJKS VELE GANSEN OVERWINTEREN! /// Geen nadeel /// Geen nadeel /// Geluidsoverlast /// Horizon 

vervuiling v.h. Landchap. En voor de bewoners die er tegen aan kijken; denk aan bewoners Zuthpen, Eefde etc. /// De horizonvervuiling en de slagschaduw waar 

mensen last van kunnen hebben /// Horizonvervuiling /// last door direct aanwonenden /// Enigszins horizon vervuiling. /// dat er ook gekeken moet worden of 

er dan op dezelfde plek een zonnepark gerealiseerd kan worden . /// Dat het veel gedoe oplevert. Het kost veel mensen energie (zowel voor- en tegenstanders) 

terwijl het energie zou moeten opeleveren! =) /// Uitgaven voor de gemeente en dus de belastingbetaler. /// Het visuele aspect, skyline, lawaai. /// Aanblik van 

de grote turbines in het landschap /// Horizonvervuiling /// horizonvervuiling /// Wat minder natuurlijke aanblik voor wandelaars langs het kanaal. /// Toch nog 

wel mooi landelijk gebied waar de horizon wordt 'vervuild'. /// last voor omwonenden /// Geluidsoverlast, het zwiepgeluid. /// Het zijn en blijven lelijke en 

landschapontsierende dingen /// De mogelijkheid dat inwoners er overlast van hebben. Het moet natuurlijk niet ten koste gaan van het woongenot van mensen. 

/// horizonvervuiling / last voor aanwonenden / met zon of licht het blijven knipperen van licht door de wieken. /// te hoge molens /// Horizon vervuiling /// 

mogelijke overlast van bewoners in dit gebied /// hoewel dunbevolkt zal er toch overlast ervaren worden /// Het financiële voordeel krijgt in mijn ogen teveel 

de aandacht. De wil moet er zijn om zelf de eigen schone energie op te wekken en niet afhankelijk willen zijn van andere landen en daar de rotzooi achterlaten. 

/// Horizonvervuiling minder belangrijk, slagschaduwen is wel een aandachtspunt. /// overlast voor omwonenden /// Het gaat dan om zowel de ruimtelijke 

waarden (cultuurhistorisch landschap met hoge landschappelijke waarden) en om sociale waarden (de leefbaarheid van het dorp Eefde wordt nog verder onder 

druk gezet). Geen enkele (financieel) vergoeding kan dit verlies aan waarden vergoeden. /// De inwoners van het gebied hebben de laatste jaren veel voor hun 
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kiezen gehad. De rondweg, goederenspoor, nieuwe bestemming vuilnisbelt, nabijgelegen gebied kan in gebruik worden genomen voor industrie. /// Overlast 

van de buurtbewoners /// Geen /// Het landelijk gebied wordt rommeliger /// Te hoog, geen info over eventuele nadelen van deze hoogte!! Geluid? /// 

Horizonvervuiling /// Er moet wel iets tegenover staanWaardevermindering  huis /// Gebied wordt eigenlijk voor andere zaken afgeschreven /// Horizon 

vervuilend /// het landschap wordt meer aangetast /// Te dichtbij woon/leefgebieden zie ze liever op zee geplaatst /// Het is  lelijk beetje horizonvervuiling / 

uitzicht minder mooi /// Geluidshinder en horizonvervuiling /// Horizonvervuilend /// Blijft minder fraai in het landschap. /// locatie! /// Windmolens staan vaak 

stil, hebben vaak panne. De buurt is ook bang voor geluidsherrie van de roterende wieken. /// Zicht vervuiling (molens in duidelijke zichtlijnen) Beer bij elkaar 

dan ruim verspreid /// Ze zijn erg opvallend in het landschap (je ziet ze van ver) Zie liever een andere mogelijkheid. /// Ivm de bewoning v ind locatie niet goed 

gekozen. /// horizonvervuiling /// Is locatie wel optimaal gezien wind/bewoningoverlast geluid Ik zie meer voordelen bij bijv. Project met zonnepanelen /// Ook 

nogal duidelijk namelijk overlast voor omwonenden /// Het aanzicht. /// Ik vind 't kleinschalig. Ik zie meer in een grootschalige waterkrachtcentrale /// Aanzicht 

vanuit landelijke omgeving /// Het blijven toch lelijke dingen, ergens ben ik meer voor grote parken buiten zicht. Ben bang dat het prachtige IJssellandschap er 

minder aantrekkelijk van zal worden. Maar ik denk dat er weinig last van de molens zal zijn op deze plek. /// horizon vervuiling /// Windmolens ontsieren het 

landschap en het kost veel en verhoudingsgewijs weinig rendement. De verwachting is dat windmolens over 30 jaar achterhaald z ijn. Windmolens geven 

geluidsoverlast. /// Wanneer stopt het? Ik wil ze ook niet voor mijn neus. /// dit gebied is door de rondweg al genoeg aangetast ,door er nog meerwindmolens 

neer te zetten wordt het gebied helemaal verpest. /// Ik ben tegen de ontsierende windmolens in het landschap. Ermee door en hedendaags is er veel aandacht 

voor milieu, energie neutraal en ons mooie Nederland. /// leelijk! Schaduw geluid /// Horizonvervuiling (de verstedelijking komt steeds dichterbij) (Het land 

wordt visueel steeds kleiner) /// Het is een sterke horizon vervuiling De huidige molens zijn op de 348 in dorp gorssel aal te zien .anderzijds van af de 

cotenhoeverbrug in zutphen ook te zienvoort  zie ik het nut niet van de kosten bate analyse. /// Horizon vervuiling/ en vooral schaduwslag en het lawaai tijdens 

het draaien vd wieken /// Eefde is al zo opgesplitst door wegen, spoorlijnen en het Twente kanaal,hier passen de windmolens niet meer bij. /// Horizon vervuiling, 

geluidsoverlast. /// GEEN GEZICHT EN LAWAAI /// Ik vind het enorme horizonvervuiling. Ben heel erg tegen deze afzichtelijke dingen. /// Ik vind windmolens in 

een landschap ontzettend lelijk, storend en landschapvervuilend. Kies voor andere locaties? /// Windmolens vind ik niet mooi in het landschap. Het meest ben 

ik tegen door de constructie van de coöperaties. Ik kan niet genoeg gezamelijke doelen voor de 4 regio's waardoor de belangen verschillen problemen geven 

met de besteding van het "verdiende" geld. Meer negatieve dan positieve effecten van deze manier van aanpak. /// Op het industriegebied de mars staat al een 

slibverwerking, met hoge schoorsteen en bij westenwind stankoverlast is Eefde. We plannen voor een bio vergasser op die plek. En ook nog windmolens, 

bezorgen ons wel veel overlast. Een andere plek verdient aanbeveling. /// Het aanzicht /// Geen mening /// Er staan er al drie. Beeldvervuiling. Zet ze maar in 

Brummen of Lochem. Zet maar een centrale op waterkracht in de Ijssel. /// Geluidsoverlast, gebiedsontsiering /// Horizonvervuiling + rendement veel te laag. 

Andere moglijkheden onderzoeken b.v. Aardwarmte /// Groot landschapvervuiling. /// Landschapsvervuiling, onnodig lawaai, gevaar voor vogels. /// Horizon 

vervuiling en geluids-overlast. /// Horizonvervuiling. Er zijn ook plekken waar de molens minder in het zicht staan. Waarom wordt er geen gebruik van de stroming 

van de IJssel gebruik gemaakt. Een zijtak waar geen scheepsverkeer door mag.Waar geen aandacht aan besteed is, is hoeverre de opbrengst van de molens is. 

Er wordt altijd gesproken over 1 molen die 1500 huishoudens kan voorzien. Ik twijfel er sterk aan of dit gehaald wordt. /// Horizonvervuiling. /// horizonvervuiling 

en onrendabele energievoorziening /// De plek zie hierboven. Verplicht zonnepanelen voor elke woning vind ik logischer. /// Twee windmolens komen in een 

mooi uiterwaarder gebied, landschap met veel bijzondere vogels. Door de twee molens wordt de rust verstoord. /// Te hoog + dichtbij woongebied /// overlast 

omwonenden /// Windmolens zijn duur en relatief inefficiënt. De investering heeft zich gemiddeld pas na 10 jaar terug verdiend waarbij onderhoud niet is 

opgenomen. /// het verpest het natuurlandschap en de hinder voor mensen in de buurt van de masten. /// De argumenten van eefde tegen wind, deze hebben 

hele goede punten. /// het geluid en de slagschaduw /// horizonvervuiling /// Horizonvervuiling naast een drukke N348 en rotonde voor de deur en een steeds 

drukker wordende spoorlijn in de achtertuin en een druk bevlogen luchtruim.De luchtverontreiniging is enorm door de rotonde, onze ramen aan de ene kant 

van het huis zijn viezer dan aan de andere kant, door uitstoot van uitlaatgassen van auto's. /// Milieuvervuiling, waardedaling onroerend goed /// te duur in 

onderhoud kosten alleen maar geld en schadelijk voor het milieu /// slaap- en gezondheidsproblemen voor mens en dier, overlast van het geluid en de 

slagschaduw, horizonvervuiling, negatieve effecten voor het ijssellandschap. /// Windmolens hebben geen rendement. Er is hier niet genoeg wind. 

Waardevermindering voor het ontroerend goed. /// zonder subsidie kan geen enkele windmolen geld opleveren. Er wordt veel beloofd, maar wat is de opbrengst 

zonder subsidie?? Veel toezeggingen geen enkele garantie, net Rutte en zijn meelopers!! /// Het ontsiert de omgeving, Er moet naar andere duurzame energie 

worden gezocht op dit soort plaatsen, bijv. zonnepanelen, ook als dat wat minder oplevert. /// Het gebied is totaal niet geschikt. De molens op de mars draaien 

bijzonder weinig. Dit gebied is geschikt voor zonne energie. Project Benning doen me aan mee, (zonneenergie collectief), prima, Wij doen ook mee met de 

windmolens op de noorzee, is wat duurder in aanleg maar minder storend in de omgeving. Gun iederéén de plek waar het meeste energie opbrengt. Iedereen 

doet hetzelfde (voelt als prestige) /// Horizonvervuiling tussen Voorst en Brummen is plaats genoeg /// in mijn optiek gaat dat niet rendabel worden en ontsiert 

het de omgeving. /// lawaai uitzicht wordt belemmerd /// Weg met die achterhaalde dure windstroom /// horizonvervuiling, landschap vervuiling, vogel 

moordenaars, geluid hinder /// Verpest het prachtige gebied! Nachtrust wordt verstoort! /// Stoppen met het bouwen, dan wel gebruiken, van windmolens /// 

De huizen gaan in prijs omlaag. Nieuwbouw plannen lopen gevaar. Een toekomstige bewoner die niet in de stad wil wonen en een plekje in een dorp wil zal 

afschrikken als ze tegen die molens moeten aankijken. Slecht voor de Efdese ontwikkeling! Sleccht voor de ondernemers, scholen etc. /// Windmolens zijn niet 

duurzaam geproduceerd -Landschappelijke vervuiling -Windmolens moeten eventueel voor de wind naar de kustprovincies -Subsidie op Windmolens is veel te 

hoog -Waterschappen moeten zich niet bemoeien met branchevreemde zaken omdat ze dan weer de verliezen omslaan over de ingezetenen /// visuele 

verontreinigingwindenergie heeft geen toekomst /// Het is geen goed alternatief. Kost alleen maar geld en bederft de natuur en het aanzicht /// geen! Plaats 

windmolens in open zee/ water. Dit is totaal niet in het belang van inwoners, doch uitsluitend tbv commercieel gewin voor de deelnemers. Tevens verpesten 

windmolens de natuur. /// Landschapvervuiling /// Visuele vervuiling /// Uitzicht /// Gezondheidsschade /// Nog meer lawaai door die wieken. Nu leeft Zutphen 
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al met een laag frequente bromtoon waar vele mensen van wakker liggen. Nu dit er nog bij dan is de nachtrust helemaal verstoord. Lekker die molens in de zee 

plaatsen en eerst een goede opslag zoeken voor de energie die teveel geproduceerd word overdag. Dan hoeven de centrales ook niet meer zoveel bij te springen 

in de nacht. /// Horizon-vervuiling en verstoring van de visuele rust (met gevolg: stress, ongezond, etc.). /// Het bederft het uit zicht over de IJssel ,en volges mij 

hebben de vele vogels die er vliegen last van.Plaats dan de molens bv op de Revlhorst daar zijn minder water vogels dan langs de ijsel. /// Plaatsing te dicht op 

woonkernen beidt te veel horizonvervuiling en vooral geluidsoverlast /// Ligt in een gebied dat al erg belast is. Er staan al drie windmolens. Geurbelasting GMB.  

En mogelijk een bio massa centrale. Die wat betreft de hoogte sowiezo niet samengaat met de windmolens. /// Geluidsoverlast, Horizonvervuiling. /// De regio 

is slecht uitgezocht weinig windVeel belasting voor de plaatselijke bevolking en weinig baten Baten gaan naar een verkeerde gemeente /// Dat de kosten niet 

opwegen tegen de baten, het lawaai dat ze produceren, landschapsvervuiling /// Nog meer overlast in dit dorp, nog meer horizon vervuiling, lijkt meer 

industriegebied dan mooie natuur in deze regio. Kost een vermogen aan subsidie anders draaien die krengen niet.Bromtonen in de omgeving, nog meer dan nu, 

er staan al 2 van die vreselijke ondingen. /// Veel te dicht bij bebouwing. /// Lelijk slagschaduw /// ontsiering landschap, geluidsoverlast, gevaar voor mens en 

dier (wieken kunnen losgaan; vogels vliegen er tegen) grote slagschaduwen, waardedaling van woningen, lage rendement, hoge kosten. /// De mogelijkheid tot 

utibreding tot een windmolenpark in het Eefdese gedeelte aan het twente kanaal 2. horizonvervuiling /// lawaai, uitzicht, horizon vervuiling /// Dat je constant 

lawaai hoort van de windmolens /// lelijk! Een turbine is een grote chemische fabriek lawaai. Er is een grote kans op slaap- en gezondheidsproblemen voor 

omwonenden. Het is statistisch bewezen dat het gebied het meest windluw is in nederland. /// Geluids overlast bewoners! Laat de bewoners spreken met 

bewoners uit andere regio's met zelfde slechte (!) ervaringen! Hier gaat actie tegen gevoerd worden en alle mogelijke processen/middelen zullen worden ingezet. 

Tot de hoge Raad! /// Te dicht op woonwijken. /// over grote afstand doet de plaatsing van drie windmolens sterke afbreuk aan het landschap (beeld). Tevens 

gevaar voor mens en dier (bij botsing van objecten op windmolen) /// Geluid en horizonvervuiling. staat ongeveer in mijn achtertuin! /// Horizonvervuiling. 

Productie van de molen gaat meer geld kosten dan het  opbrengt. /// Horizonvervuiling, Subsidie vreters, inefficiënt, geluidsoverlast, vogels gehaktmolen, Antie 

reclame voor Eefde en Zutphen /// Belasting voor het milieu /// lawaaiachtig, zicht verstoring. /// Zicht, geluid. Er is al genoeg overlast door de molens. /// Er 

valt weer ontzettend veel natuur weg, je kijkt tegen die grote dingen aan terwijl er ook water is, waar ook energie mee opgewekt kan worden. En wie zegt dat 

wij er profijt van gaan hebben. /// Dat er nieuwe windmolens bijkomen /// Te weinig wind in deze regio /// Horizon vervuiling, waardevermindering onroerend 

goed, geluid, slagschaduw, dieronvriendelijk /// Te dicht op de dorpskern /// geluid en constante beweging /// Afzichtelijke beeldvervuilende subsidiemachines 

die betaald worden met belastinggeld. /// Aanzicht, talloze andere oplossingen om schone energie op te wekken. Lawaai die er afkomt. /// Het plaatsen van 

windmolens is een achterhaalde technologie. Deze vorm van energie-opwekking bestaat slechts bij de gratie van subsidie. Tot op heden is het budget neutraal. 

Slechts 30% van de tijd is de windmolen rendabel. De rest staat het stil. Op de wind is te weinig of te hard. Dit gesteld to de overlast van de omwonenden, dieren 

en leefomgeving levert windenergie in het binnenland niets op. Behalve dat er weer een aantal bedrijven aan verdienen.Windmolens moet je plaatsen op plekken 

waar het rendement meer dan 70 % is. Een discussie over het aantal windmolens is dus helemaal niet relevant. Het zal alleen maar meer overlast veroorzaken. 

/// Vervuiling van het landschap/uitzicht /// Horizonvervuiling /// Twisten/geharrewar/Andermans beslissingen. Persverrijking van bestuursleden en ontiegelijk 

gebruik van middelen. Fraude. Er staan al drie, waarom nog drie windmolens erbij? Is 6, waar gaat dat naartoe? /// Waarom geluidsoverlast bij bebouwing? Er 

zijn toch genoeg open plaatsen bv. Niterwaarden cortenoever /// Geluid en ontsierlijk landschap /// Geluid van de wieken. /// Het zicht op 3 extra windmolens 

/// Opdrukkende landschapsvervuiling in het landelijk gebied. Ga naar de Mars! /// Geen nadeel /// Dat een aantal mensen er last van heeft. /// geen /// Geen 

/// Ik heb geen idee. /// Weet ik zo niet. /// Geluidshinder voor omwonenden. Moet goed onderzocht worden. /// geen specifiek nadeel /// Last voor 

omwoneneden /// geen /// Het geluid. /// Zie boven. /// Geluidsproductie /// Dode vogels /// geen idee /// De bezwaren van de omwonenden. /// lelijk in het 

landschap /// ik zie geen nadeel, kan ook zijn omdat ik de molens niet zie en niet hoor /// last voor mensen die in de buurt wonen /// Horizon verder vervuild /// 

Direkte omgeving? /// Landschapsvervuiling /// Zie ik niet /// weet ik niet /// Zij staan altijd in de weg /// Misschien heel hoge windmolens /// De hoogte van de 

molens. /// uitzicht /// Geluidsoverlast direct omwonenden en ''horizonvervuiling'' /// plaatsing van de molens levert beperkingen op voor de ontwikkeling van 

de directe omgeving /// geen nadeel /// Neutraal /// Als het industrieterijn blijft dan heb ik geen bezwaar. /// nvt /// Dit is niet het meest windrijke gebied. 

Voorkeur deelname aan windmolens in zee /// Geen nadeel /// Wellicht de vogens, die in dat gebeid leven /// widmolens verstoren het landschap, waar ze ook 

staan, en het is al van verre te zien. /// lelijk als ik roei op het kanaal /// geen /// Misschien is het voor de mensen die er vlakbij wonen, storend o m steeds dat 

geluid van de molens te horen. /// De weerstand bij omwonenden in Eefde. /// Horizonvervuiling /// N.V.T. /// Horizonvervuiling /// Ik ben voor duurzame 

energie maar wil graag dat de situatie van vogels grondig bekeken wordt. Windmolens mogen geen vogels doden. /// Vogels raken misschien bekneld in deze 

situatie /// Weet ik niet, misschien geluid en slagschaduw voor de mensen die er wonen. /// X ///Uitzicht, natuurlijke omgeving aangetast. /// het aanzicht /// 

Skyline vervuiling. /// skyline ''vervuiling'' /// Landelijk uitzicht wordt er minder mooi van. Hebben vogels er last van? /// geen /// Overlast /// Aanzicht horizon 

minder fraai /// wandelpad langs het kanaal minder aantrekkelijk /// geen mening /// De natuur, omgeving, dieren, bomen, moeten er niet onder leiden /// 

natuur /// Geen /// onderhoud en mankementen, de kosten hiervan en de gevaren /// Overlast door geluid, hinder voor de dieren. /// Vervelend voor direct 

omwonenden /// geen nadeel /// blanco /// Het verstoort het natuurbeeld. /// Geen /// Het waait hier amper; voelt om die reden als slechte plek /// geen /// 

Mogelijke overlast voor omwonenden door geluid of schaduw. /// Geen probleem /// Overlast door geluid /// Het mooie uitzicht van het platteland wordt 

overheerst door molens. /// De zichtbare aanwezigheid voor directe bewoners, zicht op. /// Geluidsoverlast, eventueel. /// Geen /// Te dicht op bewoond / 

bebouwd gebied /// Mogelijk geluid overlast voor directe bewoners. /// Geen (maar mogelijk niet dusdanig goed op de hoogte) /// Geen. /// Zicht, uitzicht voor 

omwonenden. /// Nog meer windmolens /// geen - evt vogels! /// Horizon vervuiling, geluidsoverlast in de nabijheid van de molens /// Ligt wederom aan de 

overwegingen voor deze locatie. /// geen /// Landschap verziekt /// Nog niet bekent /// verstoring van het ruimtelijk uitzicht van het land /// lelijk gezicht /// 

geen idee /// Geen oordeel gezien mijn leeftijd /// Geen idee /// Dat bewoners in dit gebied er geen last van  hebben /// niet in de bewoonde gebieden /// Zie 

8 /// Overlast? Opisch, geluid /// Nadeel is, dat ik niet kan overzien en beoordelen , welke gevolgen de plaatsing heeft voor de natuur in de omgeving. Hoeveel 
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overlast is er voor de bewoners? /// geen /// Weet ik niet /// bewoners in directe omgeving kunnen er mogelijk last van hebben /// Horizon vervuiling ,dat de 

kosten van het plaatsen van deze masten ,natuurlijk betaald moet worden door alle bewoners van de drie gemeenten. /// Verstoring van het open karakter van 

de IJsselvalei. /// mogelijk overlast voor mensen die dichtbij (eefde) wonen /// horizonvervuiling /// Lawaai + schaduw /// Alleen voordeel ver van mijn huis. /// 

Ze domineren het landschap te veel /// Niet fraai in het landschap. /// geluidsoverlast /// geen mening /// verstoring vogeltrekLandschap vervuilingVervuiling 

door rond vliegen stoffen en gassen in zuid-westelijke  richting /// geen /// Het gebied is bewoond. Wonen met windmolens in de buurt is niet te doen. Ik ben 

voor zonne-energie. /// geen idee /// geen /// Hoogte /// Lawaai van de windmolens storen in het landschap /// Horizonvervuiling, maar beter dan velden met 

zonnepanelen. /// Geen mening /// het landschap ontsiert, maar dat zal wel wennen /// Investering is veel beter tbv zonnepanelen. Zonnepanelen zijn persoonlijk 

te plaatsen en windmolens leveren te weinig rendement. M,i, verkeerd gebruik van subsidie. Uiteidelijk zullen drie molens te weinig blijken. De volgende stap is 

16 stuks. Sterk tegen, plotseling in een gebied dat nog een mooie horizon heeft. /// Geen nadeel /// hinder voor bewoners, waaronder geluidsoverlast en 

horizonvervuiling /// Horizonvervuiling /// aantasting van landschap /// Wellicht de horizon vervuiling /// Dat een van de drie molens te dicht op de bebouwing 

van Eefde staat, namelijk ten oosten van de N348 /// als ik hoor hoeveel dit soort dingen kosten en hoe kort ze mee blijken te gaan, en als alle subsidies hier af 

worden getrokken, vraag ik mij af of het financieel wel zin heeft. /// aanzicht! /// Ervaren van overlast door direct omwonenden. /// Lelijk. /// Uitzicht minder 

mooi /// Vind het niet mooi staan. /// geen mening /// het bederft het uitzicht /// Storend in het landschap, ik vind ze niet mooi en erg groot. /// Niet perse een 

mooi gezicht van die hoge windmolens /// De overlast voor de betreffende bewoners in het gebied. /// Erg lelijk in het landschap. Bromtoon? /// Dat dieren last 

kunnen hebben van die windmolens /// Ik vind ze zeer lelijk, ik zou er neit bij in de buurt willen wonen /// verstoring IJssellandschap /// Denk dat het niet 

voldoende energie zal opleveren /// De hoogte! Max 100m. Waar zijn de alternatieven /// Het uitzicht /// Waarde vermindering woning in het mooie landschap 

/// Windmolens zijn veel te hoog /// horizonvervuiling /// HORIZON VERVUILING /// lawaai, aangezicht /// Woongenot /// windenergie is in mijn beleving niet 

de beste manier om duurzame energie op te wekken /// aangezicht, en het geluid/trillingen dat er bij vrij komt /// Verschrikkelijk aanzicht. /// Verstoring van 

het natuur/wandelgebied /// Windmolen energie is in de praktijk qua rendement tegen gevallen, daarnaast vervuilt het het landschap en hebben omwonenden 

last van de trillingen die ze veroorzaken. /// Horizonvervuiling-windmolens in zee + langs snelwegen is beter /// het geluid en de horizonvervuiling /// Nadelig 

voor natuur /// Belangrijkste nadeel is de ongeschikte locatie,het horizon vervuilende aspect ,de baten wegen in dit geval niet op tegen het negatieve effect op 

het aanzien van dit prachtige stukje IJssellandschap. /// Overlast voor omwonenden. Horizonvervuiling Ijsselvallei. Er ontbreekt objectieve informatie over kosten 

en baten. De info is te veel afhankelijk van of je voor of tegen bent. /// overlast voor omwonenden, horizonvervuiling IJsselvallei, er ontbreekt objectieve 

informatie ove kosten/ baten. De info is te veel afhankelijk van of je voor of tegen bent /// Een heftige horizon vervuiling /// lawaai uitzicht en geen voordeel 

voor bewoners Eefde /// iK VIND HET EEN NLELIJK GEZICHT TE ZIEN, OOK VOOR DE VOGELS LIJKT ME DIT GEEN GOED PLAN /// Er staan al 3 grote molens in 

Zutphen nog meer van deze molens tast het beeld van de regio te negatief aan /// De straling, het lawaai, het gebied, geen tot weinig voordeel voor 

dichtstbijzijnde burger, weinig voordeel - resultaat van de opbrengst molens /// Horizonvervuiling. /// te dicht bij bebouwing /// Plaatsing heeft alleen maar 

nadelen in financieel opzicht, de zgn. regio heeft er absoluut geen voordeel/baat bij en het tast het karakteristiek van het uitzicht/omgeving aan! /// 

horizonvervuiling, verstoring van de natuur! Bijv. Vogels die weg moeten/ blijven /// Veroorzaken van overlast /// landschapsvervuiling,  geluidsoverlast en 

waardevermindering eigen huis (en huizen op de plek van beoogde vestiging) /// Ontzettend lelijk /// Doet afbreuk aan de natuur /// Bang dat het hier niet bij 

blijft, als het hek van de dam is, en dadelijk meer komen. /// Ben al het mooie van de plaats kwijt. /// door het draaien v/d wieken ontstaat een storend geluid 

/// geen nadeel /// Zie hierboven, te weinig informatie. /// Aantasten skyline en natuur /// Angst voor het feit dat er straks - als ze niet meer worden gebruikt - 

als oud ijzer staan weg te roesten. Dan is er geen subsidiekraan die opengaat om de boel op te ruimen. /// overlast /// Voor lucht balloons is voor te gevaarlijk. 

/// te onbekend mee, maar niet duidelijk of het echt zoveel voordeel oplevert voor de  natuur en financien of dat het meer een prestige project is /// Dat het 

aangezicht van het stadsbeeld veranderd. En ik hoop dat de oude woningen op de mars wel kunnen blijven staan /// De molens zijn van afstand goed zichtbaar 

en bepalen deels gezicht zutphen-eefde /// nie wiem 
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 Open vragen antwoord 11 
Ze horen op het industrieterrein de Mars te staan. /// nvt /// Zonneenergie /// Zet ze midden in een industriegebied of plaats ze in zee. /// Plaatsing op zee! /// 

Laten de 3 energiecooperaties subsidie dan vragen voor plaatsing van 3 windmolens op zee /// goed dat er geluisterd wordt naar direct betrokken bewoners en 

dat er iets gedaan aan overlast /// Niet /// Strak langs het kanaal, niet te hoog, geen verlichting 's nachts /// molens niet te hoog /// weet niet /// Geen idee. /// 

het hoogste rendement /// Door de baten rechtstreeks naar de bewoners te laten vloeien. Niet in onzichtbare potjes! Nee, direct profiteren /// n.v.t. /// Niet 

naar de mislukkelingen luisteren /// n.v.t. /// N.V.T. /// Dat er betreffende mensen eventueel gecompenseerd zouden worden /// N.V.T. /// probeer er eens één 

met een leuk kleurtje. /// is acceptabel /// Meer dan drie plaatsen /// Plaatsing dichterbij de reeds bestaande molens, dus op het mars terrein. /// Op zich is het 

een prachtig voorstel!! /// Bewoners in de omgeving mogen geen geluidshinder van de wieken ondervinden. /// Als er een onderzoek komt mbt 

gezondheidsproblemen voor omwonenden met betrekking tot geluid. /// x /// Zie vorig antwoord /// nvt /// Meer windmolens en ook zonnepanelen /// Weet 

niet /// Binnen de gegeven omstandigheden is deze keuze verantwoord. /// nvt. /// Weet ik niet /// nvt /// Nvt. /// NVT /// geen idee /// Opbrengsten deels 

laten terugvloeien naar lokale bewoners en middenstand/bedrijven helpt. /// NVT /// N.V.T. /// Alle bestaande windmolens(3) in Zuthpen verplaatsen naar 

Deventer. Daar komen er al een aantal langs de A1. En daar staan er ook al een aantal. Windmolens concentreren op 1 plek in deze regio /// Niet nodig /// Geen 

idee. /// Ik ga al akkoord /// sowieso acceptabel /// nvt /// Realiseer onafhankelijkheid van energie transport en inkoop van buitenaf. Ga voor ambitie die een 

brede impuls (economische, sociaal en qua duurzaamheid) realiseert. Laat de wereld zien dat het kon, kan en zal blijven kunnen. /// Goed ingepast in het 

landschap. /// Is nu prima. /// nvt /// nvt /// zo geluidszachte windmolens plaatsen /// molens even hoog als de al bestaande molens /// Zorg dat we zelf onze 

stroom op kunnen wekken via de gratis wind, die we toch al hebben. /// overleg, een proefplaatsing van verschillende type molens. /// bekijken of er meerdere 

plekken zijn in alle openheid. Ik woon in de zuidwijken dus is het makkelijk praten. Mensen hebben de mond vol over duurzaamheid, behalve in de eigen voortuin. 

/// nvt /// N.v.t. /// Het voorstel is voor mij prima zo. /// Niets, voor ons is het acceptabel dat daar op de Mars/Twentekanaal windmolens komen. Niets. /// 

n.v.t., ik ben sterk voor /// nu al zeer acceptabel, dus niet nodig /// niets /// Zover mogelijk van de bebouwing plaatsen. /// Zo goed /// N.v.t. /// Ik ben al 

voorstander. Ik woon zelf in hartje Gerssel, maar daar mogen ze wat mij betreft ook komen! /// Dat duurzame energie niet via waterkracht zou gaan daar het de 

visstand aantast. Wind en zonnen energie zijn wat mij betreft het enige wat voor mij zou kunnen. Misschien dat minder afhankelijk wordt van het buitenland 

voor stroom en gas . Ofwel gas afschaffen en alles op stroom. /// Meer windmolens en combinatie met zonnepanelen. /// Doen: plaatsen /// nvt /// Nvt /// Het 

voorstel is voor mij acceptabel. /// Geen /// Meer rendement voor de aandeelhouders ipv weg geven aan de dorpsraad /// Geen geluidsoverlast /// nvt /// Nvt 

/// N.V.T. /// Nog meer windmolens en zonneenergiepark. Zuptheners energie afnemen /// Zekerheid dat omwonenden geen geluidsoverlast hebben /// Ben 

sterk voor maar het lokale. Je kan instappen voor een goed rendement. Het liefst zou jij natuurlijk stroom inkopen zoals bijv. bij een postcoderoos. /// prima zo, 

er staan er toch al 3 /// realistische nadeelcompensatie. Kan ook in de vorm van voordelige aandelen in de molens. /// Zelfde hoogte windmolens als die er nu 

al staan. /// nvt /// Acceptabel genoeg. /// een compensatie of een levering van gratis stroom voor de omgeving van de windmolens /// nvt /// NVT /// Meer 

windmolens. /// Het voorstel moet in de prullenbak. Zonnepaneel velden zou een optie kunnen zijn. /// N.V.T. /// opbrengsten rechtstreeks te goede van de 

bew. Laten komen via korting op energie nota /// Belangrijk vind ik dat mensen lokaal, die nadeel kunnen ondervinden, op de een of ander manier ook direct 

profijt hebben van de windmolens. Denk aan leverantie van groene stroom tegen gunstige voorwaarden, winstuitkering ten gunste van een maatschappelijk doel 

of iets soortgelijks. /// net /// Ik zou graag willen dat directe omwonende extra financieel voordeel hebben. Dus niet alleen genieten van een mooiere omgeving 

maar ook een voordeel persoonlijk /// dan moet ik mij meer verdiepen, ben sowieso positief /// Voorstel is acceptabel voor mij /// geen mening /// windturbines 

meer laten opgaan in de omgeving /// NVT /// geen idee. Wat voor de een een plus is is voor de ander wellicht een min. Goed voorstel, niet zeuren! /// Niets /// 

Combinatie met zonnepanelen /// nvt /// Niet meer dan 5 a 6 windmolens in totaliteit op die hoek Twentekanaal Ijssel /// N.V.T. /// Mogen er wel meer worden 

/// Garanties betreffende het onderhoud. /// geen idee /// Het lijkt mij een goed voorstel qua plaats en er gaan revenuen naar de streek. /// N.V.T /// N.V.T. /// 

Financiële tegemoetkoming /// Het inperken van geluid hinder en slag schaduw. /// Weet ik niet /// Nvt /// geen voorkeur /// als er meer draagkracht is /// Nvt 

/// Moet in het landschap passen. /// het is prima zo. /// . hogere opbrengst per windmolen /// zodat iedereen gebruik kan maken van schone en goedkopere 

energie!!!! /// Geen mening /// Als buurtbewoners er mee akkoord zijn. /// Molen kunnen de ringweg verplaatsen zie vraag 9 /// Er nog een plaatsen /// 

misschien zo hoog mogelijk /// niet van toepassing /// minder zichtbaar /// Door de hoogte op 150 m te houden. /// ZOVEEL MOGELIJK MOLENS /// Geen hoge 

molens. /// nvt /// nvt /// zo min mogelijk geluidsoverlast /// financiele compensatie voor huishoudens die meer last hebben van dit project /// Weet niet /// 

n.v.t. /// Zonnepanelen op de hand van de stortplaats ivp windmolens /// Verwijdering van de windmolens wanneer er voldoende alternatieven zijn. Te denken 

aan zonnepanelen in de vorm van dakpannen, panelen op grote gebouwen, aardwarmte, e.d. /// N.v.t. Zie mijn antwoord hiervoor. /// nvt /// Geen mening. /// 

geen uitgesproken mening /// Dat er goed met de natuur wordt omgegaan. Want het blijft een mooi stuk natuurgebied. /// voorstel is goed /// Betere informatie 

over effect op horizonvervuiling en positie en hoogteverschil t.o.v. de 3 bestaande molens. Zo kun je je er namelijk geen goed beeld van vormen. /// Overlast  

zoveel mogelijk beperken /// NVT /// Leg eens uit wat het voordeel is voor de omliggende bewoners.Gaan ze het merken in de portomonee? /// IS AL PRIMA 

VOORSTEL. DOORGAAN! /// windmolen 1 dichterbij de andere 4 te plaatsen /// zonnepanelen park /// Niet nodig /// Geen idee /// wat meer kleur /// niets /// 

Ik ben voor. Het voorstel hoeft voor mij niet meer acceptabel te worden. /// Als het daar bij blijft maar dat zal wel niet. Hier in NL weten we het altijd weer beter 

op kosten van de ander. /// NVT /// cceptabel genoeg. /// Weten /// N.v.t. /// Nvt /// Weet ik niet /// Geen idee /// N.v.t. /// nvt /// Als de opbrengst van de 

windmolens ten goede komen aan de omliggende bewoners /// nvt /// Is het al /// Als ik 100% zeker weet dat direct omwonenden er echt geen last van hebben. 

Wat dat betreft hebben ze, wat mij betreft, het laatste woord. /// gelijktijdig initiatief om met zonnepanelen op daken energie op te wekken. Liever nog: in plaats 

van /// Kunnen bewoners ook financieel meedoen? Mijn (ook persoonlijke) ervaring is dat de gemeente Zutphen moeitlijk doet over zonnenpanelen op daken, 

zeker bij huizen met bepalend stadsgezicht (wat overigens onzin is). Naast burocratie en gemeentelijke kosten voor de aanvraag, maakt dat bewoners dan maar 
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geen zonnenpanelen plaatsen. Dat is een gemiste kans, dus het zou mooi zijn als bewoners ook financieel zouden kunnen participeren in groene energie en dan 

wel gebruik kunnen maken van een fiscaal voordeel. /// Hetzelfde project op een andere plaats. /// Dat er dus ook maatschappelijke organisaties van andere 

gemeenten delen in de opbrengsten. De lokale energie verbonden moeten dan maar inschikken. Het is wel reeel dat maatschappelijke organisaties van de direct 

betrokken gemeenten meer krijgen dan de rest. /// nvt /// ik vind het acceptabel /// Verlagen van de energie kosten. /// Buurtbewoners moeten tevreden zijn. 

/// Molen 1 niet plaatsen iig niet op die plek /// dat de molens alleen geplaatst worden in industriele omgeving en niet midden op platteland /// gewoon doen 

/// Windenergie is binnen  jaar een achterhaalde manier van energieopwekking. Acceptabel, want het is tijdelijk. /// Aandelen kopen en dan energie nota omlaag 

/// zo min mogelijk overlast voor omwonendenDan heb ik het niet over hoe het er uit ziet maar over bv geluidsoverlast /// Optie is: bezoek de molens /// Ontwerp 

windmolens en plaatsing laten opgaan in de omgeving /// Toekomst voor de volgende generaties /// Er zou een prijsverschil moeten komen tussen groene en 

gewone stroom bv door het heffen van hogere milieu-belasting /// Dat het er drie worden en drie blijven. /// Prima ZO /// Lagere molens, waarbij er meer 

kunnen worden geplaatst ter compensatie mindere rendement /// Zou ik niet weten /// Nvt. Is al acceptabel /// Alles is prima /// niets /// ik weet niet zeker wat 

de hoogte van de 3 bestaande windmolens zijn. Is dit 120m? De nieuwe mogen niet veel hoger zijn om het een beter geheel te laten lijken. /// Verlaging 

energienota /// Dat inwoners van Zutphen en Eefde direct groene stroom kunnen afnemen. /// Het is al acceptabel /// Compenseren met glasvezel en extra 

groen is heel mooi. Zorgen dat bedrijven profiteren waarvoor Zutphen interessant wordt/blijft. /// Prima zo /// geen specifieke veranderingen /// Dat ik er 

financieel van kan profiteren. /// N.v.t. /// geen idee. Korting? /// zie bovenstaand /// Nvt /// Ik ben niet op de hoogte van de omvang en capaciteit van de 

turbines, maar ik ben van mening dat de capaciteit groot genoeg moet zijn om de omwonende met overlast te kunnen compenseren indien nodig. /// Niets, ik 

vind dat het er moet komen. /// Ook molens aan de andere zijde van de Ijssel op grondgebied van gemeente Voorst. /// Een heldere regeling voor een financiële 

compensatie voor door de windmolens ondervonden hinder. /// aandacht voor inpassing landschap, overleg met omwonenden over 'compensatie' /// geen idee 

/// nvt /// Dat de plaatsing van de windmolens voor zowel de mens als de natuur zo min mogelijk gevolgen heeft. /// Meer duidelijkheid geven wat er met het 

financiele resultaat gaat gebeuren. 100% /// Geen mening /// Er is zoveel mogelijk om het landschap en het uitzicht te sparen. /// nvt /// Luisteren naar kritiek 

en niet ten koste van alles dingen erdoor drukken. /// meer zonnenpanelen /// Geen mening /// geen mening /// geen idee /// dat er zonnepanelen op de oude  

stortplaats zutphen zouden komen /// geen mening /// Als er geen enkele andere mogelijkheid zou zijn en duurzame energie op te wekken /// Dat iedereen in 

de betreffende gemeentes mee kan profiteren /// Zie 10. /// mijn keuze is meer zonne-energie /// zet alle windmolens in de noordzee /// plaats bv zonneenergie 

dmv het water die constant energie doorgeven. Bij de sluis loopt het water gewoon weg, doe daar wat mee /// Ten westen van de N348 2 molens plaatsen van 

ongeveer hetzelfde formaat als van de molens die er nu al staan. /// Het meer te integreren in het industriële gebied. /// dat wij als burger ook gebruik van kan 

maken als dat kan.daar hoor ik niets over /// Hoogte windmolens beperken tot die van de drie bestaande windmolens. /// als de winst voor gemeenschappelijke 

goede doelen wordt gebruikt. /// Het omlaag brengen energie /// geen idee /// Als de bomenpartij bij het station Voorst - Empe uitgebreid wordt en daarmee 

het zicht op de molens beperkt. /// n.v.t. /// Kleine molens. Plaatsing op het huidige industriegebied /// ergens waar er geen huizen vlak in de buurt zijn /// Geen 

mening. /// hoogte en geluidsbeperking /// Omwonenden moeten er geen last van hebben /// verder van de dorpskern plaatsen (Eefde) Waarom niet aan de 

andere kant v/d Ijssel? /// n.v.t. /// Tja, die dingen lijken nodig te zijn. Dat maakt het acceptabel. Ik heb wel een voorkeur voor zonne-energie. /// plaatsing meer 

richting kruispunt IJssel/Twentekanaal /// Wanneer blijkt dat geluidsoverlast mee zal vallen /// Het gaat om de huishoudens die gebruik kunnnen maken van 

duurzame energie. Dit gebeurt te weinig. Zit een te hoge kostprijs aan voor de huishoudens. Collectief zou goedkoper moeten zijn en dat zijn ze niet. /// Afstand 

tot de bebouwing vergroten, waarbij ik minder moeite heb met industriële bebouwing.Maar de afstand tot woonhuizen zou echt groter moeten zijn. /// vraag is 

niet relevant  voor ons   omdat we tegen zijn /// Meer gratis energie /// Direct voordele/compensatie aan de direct omwonenden > het zicht op de molens vanuit 

huis/tuin /// Eerlijker communicatie als inwoner /// Gegarandeerd niet meer schaduwslag en zeker geen geluidsoverlast. /// Verantwoorde keuze m.b.t. de 

hoogte van de windmolens en inpassing in het landschap door toevoeging van groenvoorzieningen rondom. /// op een plek waar niemand er last van krijgt, dus 

waar in de directe omgeving geen mensen wonen.of er moet een goed onderzoek komen waardoor ik overtuigt ben dat ik er geen hinder van ondervind /// 

Andere oplossing voor duurzame energie i.p.v. uitzicht verpestende molens. /// Lagere molens, nog verder van de bewoonde wereld. De mensen mee laten 

participeren in de opbrengsten. /// Niet plaatsen en deze energie besparen, wachten tot het wel rendabel is /// niks /// Het is acceptabel zoals het is /// nneer 

ik er lagere energiekosten van krijg /// In overleg gaan met nabije instellingen en hun mening hierover serieus nemen. /// als de windmolens minder opvallen, 

wellicht iets te doen met kleur /// Lager dus geen 150 of 170 meter zonder verlichting. /// Vergelijkbare molens als die er al staan. Straks zitten we tussen de 

hoge molens van Zutphen en Deventer, met storende rode of witte lampen. /// Een andere locatie zoeken /// Als het belang niet commercieel is geen 

achterliggende belangen /// Niet hoger dan de bestaande drie molens /// Windparken in zee en niet op het land. /// Er ligt veel ongebruikte grond in Noord en 

Oost Nederland. Ontwikkel een project voor plaatsing van zonnepanelen e nplaats windturbines op zee! /// Weg! Het voorstel is onacceptabel /// geen plaatsing 

van windmolens op deze plaats. /// De windmolens van 't Waterschap westelijker te projecteren /// niets /// Géén windmolens erbij! Zonnepanelen in 't veld 

bv, alleen ook daarvoor is Eefde te klein. /// windmolens langs snelwegen plaatsen /// het plaatsen van de iwndmolens aan de westkant van de Ijssel in meer 

open gebie dzoals Cortenaever of Voorsker klei /// blijft aantasting landschap /// Een andere manier om duurzame energie op te wekken zijn zonneparken. De 

voormalige vuilstortplaats in Zutphen is daar geschikt voor. /// Weet ik nog niet, kan ik nog niet over oordelen. /// Zonne-energie! /// Zie punt 10 /// Zie punt 10 

/// Niet /// Hopelijk komt niemand op hetonzalige idee een ''beroemde'' lokale kunstenaar in te schakelen, die voor veel geld, en daardoorook veel inspiratie, 

met het idee komt de palen in frisse kleuren te spuiten. Naiviteit is er al voldoende. /// Als de windmolens allemaal op de mars zouden komen /// Alle molens 

aan de Zutphense kant van het kanaal plaatsen /// Overeenstemming met de direct omwonenden /// Geen windmolens -> maar zonneenergie /// Zoals gezegd: 

maak plaats voor de windenergie op 't bedrijventerrein van de Mars zelf. /// Ben voor windmolens. Parken op zee daar heeft niemand last van en er is altijd wind 

/// zonne-water energie /// geen voorstel. Andere alternatieve energiebronnen gebruiken en ontwikkelen. De zonnepanelen bieden nog vele mogelijkheden. /// 

Geen. /// geen /// De besturen van de gemeenten willen zelf zo weinig mogelijk last van de molens hebben, dus worden ze zover mogelijk weg gezet. Waarom 
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niet op de Lochemseberg. Dan hoeven ze ook niet zo hoog te worden en kan ook Lochem er van 'genieten' /// Als het dan moet, zet ze dan op zee waar niemand 

er last van heeft. /// windmolens verder van bewoond gebied plaatsen /// als er geen licht op geplaatst wordt /// Niets, weg ermee, reeds bestaande molens 

afbreken. /// Geen windmolens /// geen verlichting bovenin/ zichtbaar vanaf de grond. Hoogte zelfde als de drie die er al staan /// Geen flitslichten. /// Geen 

windmolens, zonneenergie. /// 1 molen van en voor Eefde. Hiervoor is beter draagvlak te krijgen.Mensen in de buurt waar de molens gepland zijn hebben al 

overlast van de huidige 3 molens en de rondweg.Zet de molens van Zutphen, Voorst en Brummen op een plek waar ze er zelf op uitkijken. /// N.v.t. /// 

Zonnepanelen /// Meerdere maar kleinere windmolens /// Geen drie extra molens plaatsen. /// Niets, windmolens horen niet in woon en leefgebieden. /// Niets, 

mijn keuze zou niet voor windmolens zijn. /// Kijken naar alternatieven die het landschappelijk beeld minder beïnvloeden. /// Andere plaatsMee investeren in 

windmolenparken op zee of leeg poldergebied /// Ben meer voor zonneenergie /// Windmolens op zee. /// niks /// deze 3 windmolens op zee plaatsen of zeer 

dun bewoont gebied /// Windmolens op andere plek. /// Geen windmolens, liever subsidie op zonnepanelen. /// Graduele verhoging voordeel ( rendement op 

lening) naar mate huishouden dichter bij de molens ligt.Tegelijkertijd meerdere locaties verdeelt over de diverse gemeentes gebruiken voor windmolens. Alleen 

gebruik van industrieel gebied. /// normale afmetingen /// geen idee /// Andere energiebronnen gebruiken /// geen mening /// ipv. windmolens , een zonnepark 

maken op de Mars. Dak en Ruimte genoeg. Naast de bestaande molens en mooie aanvulling om toch aan de duurzaamheid te werken!!  /// Plaats ze in één lijn 

en gebruik daar 1 type molen. Met andere woorden voor u start met bouwen breek de bestaande molens af. En bouw de te plaatsen molen in 1 lijn. Het mogen 

er 10 zijn wat mij betreft. Maar denk aan het landschap verrommel het niet!!!!Zorg er voor dat er nooit slagschaduw komt op woningen. slagschaduw is wat mij 

betreft onacceptabel. Dit gebied wordt onevenredig veel belast.BMC (zicht en risico) GMB ( stank en smeerpijp) Aurubis (licht en geluidsoverlast) 

rondweglaanbomenEtc ect Verder heb ik grote moeite met deze enquete aangezien voor de meeste geënquêteerde uit zutphen dit gebied slechts de achterkant 

van het industrieterrein is. Voor ons is het onze leef omgeving. /// I.p.v. windenergie gebruik maken van andere vormen van duurzame energie zoals bijv. 

zonnepanelen of hergebruik van restwarmte uit de industrie. /// Indien door een onafhankelijk onderzoeksinstituut op basis van reeds bestaande vergelijkbare 

situaties een reeële berekening wordt gemaakt van de kans op vibroakoestische ziekten/aandoeningen en de daarbij horende gevolgen. (Bijv. eiwitten verstoring 

+ kans op hartklachten) De resultaten moeten dan zichtbaar en duidelijk bij een onderzoek als dit vermeld worden. /// maak er  een zonnepark van /// x /// De 

maximale hoogte van 170 dan al niet 150 meter vind ik te hoog. Lagere windmolens (max. 120 meter) maakt het voor mij meer acceptabel. /// Andere vormen 

van energie opwekken dan via windmolens. Zonnepanelen, windkracht en aardwarmte zijn voor mij betere opties. /// Eigenlijk niets.Ik vind de oprichting van 

een eigen energiebedrijfje geen goede aanpak van de vraag "Hoe komen we van fossiele brandstoffen" /// allerlei vormen van duurzame energie, behalve 

windenergie of windenergie op de schaal van dit landschap. Bijv. Heel veel kleine windmolens tot 15 meter hoogd /// Investeren in wind op zee en zonne energie 

/// Andere vormen van energie opwekken stimuleren /// Zie genoemde alternatieven. En ze hebben een park met zonnepanelen op de voorn als je stortplaats 

om zeep geholpen. Omdat ze er meer geld aan over wilden houden. Laat ze dat plan nieuw leven inblazen. /// 1. Plaats 3 windmolens verspreid onder de gehele 

gemeente Lochem! 2. Geef eerlijke voorlichting. In eefde is nauwelijks wind, het rendement zal niet worden gehaald(zie resultaat windmolens bij Deventer) 3. 

Fatsoenlijke compensatie waardevermindering huizen in Eefde-West /// Zonnepanelen weilanden /// zonneenergie /// niets /// Locatie op zee, in bossen, 

onbebouwde gebieden. /// Niets /// niets /// geen /// Gewoon niet plaatsen, is mijn voorstel /// Geen enkel voorstel is acceptabel te maken. Het is niet verstandig 

het landschap met winidmolens te vermarkten en vooral niet het prachtige Ijssellandschap. /// Probeer eens zonne energie /// de hele wereld moet zich meer 

op kernenergie richten. Kernenergie is nu al veilig en het onderzoek zou zich moeten richten op nog veiliger kerncentralens (thorium) waarvoor bijna onbeperkt 

brandstof beschikbaar is. /// Het is en blijft niet acceptabel. /// zonnepanelen op daken /// Op zee plaatsen, meer rendement en minder storing /// meer 

aandacht voor kernenergie /// Alleen plaatsing ver van bewoning is acceptabel, niet dit voorstel. /// Als windenergie economisch haalbaar is dus EROI75 (geen 

subsidie) /// Geen enkel voorstel maakt het voor ons acceptabel. Niet plaatsen die vogelmoordenaars. /// Niets /// Niets /// Geen windmolens. /// Zonne energie 

is niet horizon vervuilend /// Geen windenergie, maar alle andere vormen van duurzame opwekking /// Geen /// De molens vervangen door zonnepanelen op 

alle daken van de mars, de voormalige vuilnisbelt etc.Een veel stringenter beleid voor het plaatsen van zonnepanelen. Verplicht bij nieuwbouw bijvoorbeeld. /// 

Het geld zou beter geïnvesteerd kunnen worden in andere projecten op terrein van duurzame energieopwekking. Bijvoorbeeld isoleren van woningen en 

overheidsgebouwen, plaatsen van zonnecollectoren op openbare gebouwen en woningwetwoningen. Subsidie voor huiseigenaren om hun woning beter  te 

isoleren en plaatsen van zonnecollectoren. Energie opwekking door windmolens is erg duur en mensen die in de buurt van een windmolen wonen hebben  veel 

overlast en hinder. /// Geen windmolens op betreffende plek /// Geen molens /// niets /// n.v.t. /// Geheel afzien en investering doen in zonne energie /// veel 

kleinere windmolens, maar dat is niet rendabel. Kies voor zonne energie zou ik zeggen /// Andere plek. Op zee /// niets /// WINDMOLENS ZIJN NIET ACCEPTABEL 

OP DEZE PLEK. /// Het zou acceptabeler zijn wanneer die molens ver vn Eefde geplaatst zouden worden. Niet nog meer lelijks dus. /// geef de subsidie voor 

mensen die zonnepanelen op hun dak willen, ik heb zelf ook een dak vol zonnepanelen, geeft geen overlast en zeer veel voordeel!! /// Geen windmolens plaatsen 

maar een serieuze studie doen naar Thozium centrale /// Niets. Drie stuks nu, is genoeg /// Wij wijzen dit voorstel af !! /// Andere locatie /// de plaatsing van 

windmolens in dit gebied  met weinig wind is niet rendabel. Plaats zonnepanelen op de daken. Er zijn veel platte daken in de mars. Er bestaan ook kleine 

windturbines zonder wieken. /// Als alle kracht en geld wordt ingezet op verdere ontwikkelingen van zonne energie /// niets /// Windturbines in de maat van de 

huidige exemplaren. /// Waterval energie zonne energie /// een samenhangende visie van landelijke en regionale overheid mbt duurzaam energiebeleid. 

Energiebeleid is een beleid voor algemeen nut en geen zaak van de profit bedrijven. /// Andere plek /// niets! /// nvt /// andere plaats /// windenergie kost op 

dit moment meer dan het oplevert en is alleen met subsidie rendabel te maken. Dat zou ik voor onderzoek naar een nieuwe methode van energieopwekking 

zonder fossilele brandstoffen aanvaardbaar vinden. Deze methode is echter al uitgekristalliseerd en kan alleen maar meer opleveren door nog hoger en groter 

te bouwen en is zonder subsidie verliesgevend. Niet doen dus, het kost de BV Nederland (waar ik aandeelhouder van ben) in feite alleen maar geld en levert 

industriele bouwers van windmolens of verkopers van grond alleen maar winst op. /// Niets! /// Windmolens plaatsen is voor mij hoe dan ook onacceptabel. Ik 

ben voor een alternatief.In veel landen zijn zonnepanelen op velden langs de snelwegen geplaatst. Grond langs snelwegen is onaantrekkelijk, behalve voor een 
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enkel industrieterrein. Het is in het algemeen 'niemandsland'.  Met middelhoge dichte groenstroken om de velden heen heeft niemand last van horizonvervuiling 

(behalve vanuit de lucht). Dit is een prima alternatief voor windmolens op land. /// Geen enkel. Waarom geen andere energiebronnen, die 24/7 energie leveren. 

Waarom sluiten we Zutphen niet aan op een stuwmeer in Noorwegen , of maken gebruik van de natuurlijke stroming van de IJssel. /// Plaatsing van windmolens 

en andersoortige opwekking van zonne-energie daar waar grootschalige opwekking van elektriciteit wel mogelijk is, zoals op zee en in de Sahara. Dit in combinatie 

met opslag van energie. Ik ben er van overtuigd dat alleen deze vormen van zonne-energieopwekking zullen overleveren. /// nvt /// NVT /// Niets denkbaars /// 

Niets, zet in op zonne energie /// Niets: windmolens horen niet in bewoond gebied /// Geen alternatief /// Niets /// niets. Niet plaatsen van de windmolens /// 

Niet plaatsen in groen omgeving. /// plaats het geheel in een ander gebied. Er is zo veel ruimte in Nederland waar geen huizen staan. Denk toch een aan het 

belang van je medemensen, het draait altijd maar weer om de knikkers /// geen plaatsing in dit gebied /// hooguit 1 turbine op het industrieterrein van zutphen. 

Dat is toch al spuuglelijk, het stinkt er vaak en er is al geluidsoverlast en horizonvervuiling. /// Niets /// Geen aanpak op deze wijze maar deelname in een groter 

windmolenplan zoals boven omschreven /// Indien er goede opslagmogelijkheden zouden zijn voor de teveel geproduceerde energie op momenten dat de vraag 

laag is.Een correcte kosten-baten analyse  van een  windmolen(project) waaruitblijkt dat het rendabel is zonder subsidie /// Niks. Er moeten andere moderne 

manieren worden aangewend. Denk daarbij aan folie toepassing die ook  in de huizen van de burger voor een habbekrats - desnoods met een kleine eenmalige 

subsidie- aangebracht kunnen worden en waardoor iedereen zijn/haar eigen energie kan opwekken i.p.v. een geldverslindend project waaraan ik niet wens mee 

te betalen , ook niet uit de gemeenschappelijke middelen. /// Plaats die zelfde windmolens midden in het IJsselmeer dan heeft vrijwel niemand daar last van op 

de manier zoals wij dat gaan krijgen. /// Niet investeren in grote windturbine die infrastructuur nodig hebben, maar in kleinschalige energiewinning op veel 

plaatsen, zodat er minder afhankelijkheid is van infrastructuur/ eigenaars. /// Niets /// Dit voorstel is niet acceptabel te maken.  De leefkwaliteit in Eefde West, 

zeker in het buitengebied, is al fors gedaald. De extra windturbines zouden dit nog meer verergeren.De planschadecompensatie bij de aanweg van de westelijke 

rondweg heeft mij al duidelijk gemaakt dat er meer geld gaat naar de schadeprocedure, dan dat ik als gedupeerde uitgekeerd kr ijg. Werkelijk een 

aanfluiting.Wanneer onverhoopt de plannen wel doorgaan dan is zowel een eenmalige forse uitkering voor waardedaling van het onroerend goed, als een 

jaarlijkse compensatie voor de blijvende overlast een absolute voorwaarde. /// De investering inzetten op echte windparken aan de kust of in zee en daar de 

groene stroom van betrekken. /// niet plaatsen /// Niet investeren in grote windturbine die infrastructuur nodig hebben, maar in kleinschalige energiewinning 

op veel plaatsen, zodat er minder afhankelijkheid is van infrastructuur/ eigenaars. /// HELEMAAL NIETS! /// Lager die dingen! /// Geen molens /// Als ze in de 

achtertuin komen van alle bestuursleden van de betreffende energiecooperaties. /// NIETS!!!!! Wij zullen er alles aan doen om deze plannen niet door te laten 

gaan. Tot aan de Raad van State.!! of wat verder nodig is. /// Verwissel windmolens door zonnepanelen. Voorstel is niet acceptabel met windmolens. /// 

energieopwekking onder het oppervlak, stroming van het water de ijssel. /// Bestaat niet ///  Niets /// 400 meter grens voor zonder woningen is veel te weinig. 

2 km is in Nederland misschien wat veel. Industriegebieden is minder erg, daar zit je niet in de tuin, heb je geen weekend om te ontspannen. Zo een zwaaiende 

jongen voor je eigen veilige woonplek kan je niet maken. Dus; kies een betere plek.Zelf verwacht ik geen last te hebben, ik woon op 1,2 km van de dichtsbijzijnde 

molen, met wegen en huizen daartussen. /// niets. Gewoon niet doen. In voorst mag de rondweg niet oostelijk om het dorp gelegd worden ivm beschermd 

dorpsgewicht maar we zetten er wel gewoon windmolens neer. /// Veel lagere windmolens, zonnepanelen ipv windmolens. /// Niet /// Zet in op zonne-energie. 

Daar heeft niemand last van en daar zit geen enkel risico aan. /// Geen enkele windmolen plaatsen in dit gebied /// investeer off shore /// niet. /// groene stroon 

door lage, ronde windturbines in combinatie met zonnepanelen. /// ALLEEN ZONNEENERGIE /// Als ipv windmolens de daken van vele bedrijven werden vol 

gelegd met PV installaties en kleinere windmolens /// Het voorstel is niet acceptabel in dit gebied. /// kiezen voor "vrije energie" . zoals de Magrav power unit 

of een Kapagen http://jnaudin.free.fr/kapagen/  of https://www.youtube.com/results?search_query=kapagen  of  https://www.youtube.com/watch?v=CcCYvr-

jQuQ deze energie is vrij beschikbaar en is gebaseerd op resonantie en implosie technieken. Bij atelier Peredur houden we ons hier mee bezig. dit is werkelijk de 

toekomst. Windmolens maken ook nog eens vele slachtoffers en natuurrampen bij de winning van neodinium. /// Molens op zee zetten /// Geen plaatsing van 

nog meer windmolens /// Geen. /// Ondergronds /// plaats de windmolens aan de andere kant van de ijssel op de oude stortplaats of in brummen en voorst als 

ze mee willen profiteren moeten ze ook de lasten er van dragen. en er niet een dorp als Eefde mee opzadelen . /// In z'n dicht bevolkt gebied en een natuur 

gebied met historische waarden hoort geen windmolens. /// Niets gewoon niet plaatsen! /// Een slecht voorstel blijft een slecht voorstel /// Zonneenergie /// 

Geen windmolens maar eventueel zonnepanelen. /// Not in my backyard /// Het is voor mij pas acceptabel als het plan in de papiervernietiger verdwijnt. /// 

Andere vormen, bijvoorbeeld een grote zonneweide. /// De windmolens in een gebied plaatsen waar geen woningbouw is en indien nodig voor andere vormen 

van duurzame energie kiezen. /// Niets. Geen extra windmolens erbij! /// Niets. TEGEN PLAATSING /// Nooit acceptabel /// geen /// meer in de richting van de 

Ijssel, richting Gossel /// Niets /// Dit valt niet acceptabel te maken /// participeren in een park op zee /// Meer bij elkaar bundelen van de molens op locaties 

waar er al heel veel van staan. Bijvoorbeeld op zee.Molens hoeven echt niet te staan op plekken waar de afnemers wonen. /// Niets, niet mogelijk, zie eerdere 

opmerkingen bij nadelen. /// Niet plaatsen. Of op Noordzee plaatsen. /// Niet. /// Niets. /// er komen hele goeie innovatie projecten aan b.v. Kleinere molens 

met een zeer hoog rendement. Op de waterzuivering kan een gasmotor draaien van het gas wat vrij komt, dit is veel schoner als je de totale installeringseffecten 

bekijkt (graafmachines, kranen etc) /// als Deventer ze uitruilt met plaatsen voor het schakelstation in Gorssel/ Oorssel. Daar hebben bewoners geen stem gehad 

op deze manier /// Niet. /// Geen. Ik zie windmolens niet als een alternatief voor schone/groene energie. Eerder kleine lokale energiebronnen, zoals  

zonnepanelen op daken (overigens ook nog steeds een slechte ERoEI), warmte wisselaars, enz. /// Ik ben voorstander van windmolenparken in zee. /// lagere 

molens, opbrengst komt ten goede van de mensen woonachtig in zutphen en eefde (niet lochem en brummen). Mensen die molen zien. /// Windmolens plaatsen 

in die mooie omgeving vind ik zonde. /// Andere kant van van Zutphen of langs rondweg bij Ziekenhuis? /// andere energiebronnen aanspreken zoals zonne-

energie of waterkracht (IJssel), geen windmolens /// niet. /// Verlagen naar Max 70m /// Het enige wat voor mij acceptabel zou zijn is een weiland vol 

zonnepanelen of de daken van bedrijfs- en overheidspanden te vullen met zonnepanelen. /// Plaatsing van de molens elders, ver weg van Eefde eo /// GEEN 

windmolens, maar zonnepanelen /// geen windmolens maar zonneenergie /// Niets /// Geen windmolens plaatsen /// Zonnepanelen /// zonne energie gebruiken 
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of veel kleinere molens toepassen /// Geen mogelijkheid, geen windmolens in de Achterhoek !!!! Zet ze maar op zee neer, daar kunnen coöperaties of bewoners 

van de Achterhoek ook in investeren , en heeft niemand er last van /// Geen windmolens, maar ga creatief aan de slag met bijv zonnepanelen op huurhuizen, 

bedrijfspanden etc /// geen /// Niets /// Als het onderdeel is van een groot windmolenpark in de Noordzee. Niet op land. /// Afstappen van windenergie, en 

gaan voor zonne-energie. /// Alternatieve duurzame energie (GEEN WINDMOLENS) /// n.v.t. /// Lijkt mij onmogelijk, beter elders de beste oplossing voor beide 

partijen /// Geen windmolens /// Eigenlijk niets.  In het uiterste geval als voor een vastgelegde jarenlange termijn, direct geld werd uitgekeerd enkel op basis 

van adres  (en niet van inkomen oid) op aflopende schaal van nabijheid. Een fonds voor 'investeringen in de buurt' is te vaag en compenseert op geen enkele 

wijze het dalen van de verkoopwaarde van de woningen. Daarnaast zouden er allerlei extra windmolens geplaatst moeten worden in de gemeentes zie zo graag 

investeren in windmolens als Brummen en Lochem. Uit analyse van de leden van Lochem blijkt dat deze zo ver weg wonen dat ze er op geen enkele wijze last 

hebben van de molens. Dan zo ik ook stemmen voor windenergie in bv. Apeldoorn... /// maak gebruik van zonnepanelen, de oude vuilstortplaats van Zutphen is 

daarvoor een goede gelegenheid. tevens zou een beter gekeken kunnen worden naar de mogelijkheden van bio massa. /// Dat ze op de mars vanuit ons gezien 

achter de huidige molens worden geplaatst. /// zonnenergie op ander locatie /// geen windmolens /// Windmolens langs optimale locaties, bijvoorbeeld aan 

zee. Zutphen heeft andere kwaliteiten waarmee zij zich kan profileren. En kan zich bijvoorbeeld ook richten op de leeg lopende/staande 

kantoor/bedrijventerreinen, wellicht uitbreiding Vrije School en spin-offs. Of het te kort aan appartementen opvangen en realiseren in leegstaande panden.  Met 

harde cijfers bewijzen wat het op gaat leveren en de baten dan ook terug laten vloeien aan inwoners Zutphen, of nog beter aan degenen die er tegenaan moeten 

kijken.  Compensatie voor iedereen die plots in de buurt van windmolens komt te wonen en iedereen die er op uit kijkt. /// In dit gebied onacceptabel. Plaats ze 

maar op zee dan is het rendement eens zo hoog. Nederland is te vol voor windmolens op  het land. /// windmolens alleen plaatsen in open, onbewoonbaar 

gebied. /// Niets /// Niets! /// Voor het rendement zouden twee molens van een lagere hoogte bijv. 50 meter ook goed zijn? /// Zo er in het aangegeven gebied 

al voorzieningen voor energie-opwekking zouden moeten ingericht verdient het de voorkeur te kijken naar minder storende en milieu-vervuilende technieken 

zoals zonnepanelen.M.b.t. de volgende vragen: de stellingen zijn tendentieus. Geen enkele hoogte is acceptabel maar dat kan ik niet aangeven; door 150 m aan 

te vinken geef ik niet aan dat die hoogte mijn voorkeur heeft maar dat ik 170 m nog erger vind dan 150 m. /// Zie vraag 10 /// geen reden denkbaar /// plaatsing 

van de windtribunes op zee /// Niets. De windturbines horen NIET in Eefde West te komen te staan. Laat de energiecooperaties hun geld inleggen in bijv. 

Windparken aan/ op zee. /// Gebruik van andere vormen van schone energie of het gebruik van windenergie via centrales zonder bewegende delen. /// Niets. 

Geen inbreuk meer in een landschappelijk gebied. /// Zoals uit bovenstaande duidelijk moge zijn, zijn mijn vrouw en ik faliekant tegen. Bijvoorbeeld de Duitsers, 

Belgen, Spanjaarden, Amerikanen en Fransen hebben veel beter begrepen waar je windmolens wel en niet kunt plaatsen. Deze landen hebben gekozen voor 

verlaten gebieden. Nederland zou dat ook moeten doen ipv elke provincie met een doelstelling op te zadelen: Met dit soort IJsselwind-initiatieven als gevolg. /// 

Niets: het is een onzinnig plan waar helemaal geen noodzaak voor bestaat. Geld compenseert geen verwoest woongenot, en die paar suffe kilowatt stroom kan 

je binnen een fractie van de tijd uit een mooie, efficiente en moderne electriciteitscentrale halen waar verder helemaal niemand last van heeft. Het milieu wordt 

ook in het geheel niet gediend met deze flauwekul (zie standpunt regering http://climategate.nl/2016/04/11/sharon-dijksma-erkent-dat-miljardeninvesteringen-

klimaat-geen-klimaateffect-hebben/) dus deze molens staan er voor het financiele gewin van de energiecooperaties die over de rug van velen geld gaan 

verdienen.. /// Niets. /// Meer zonnepanelen op daken van de fabrieken leggen, staan daar genoeg leeg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /// Alleen een andere vorm van 

duurzame energie die meer reeel rendement oplevert en minder impact heeft op de leefomgeving. /// Elders binnen de gemeente (Larense 

landbouwontwikkelingsgebied nabij de A1 is een betere lokatie. /// Plaatsing van de windmolens elders. /// Niets /// Het voorstel blijft voor mij onacceptabel op 

deze plek. /// niets /// Wij zijn tegen plaatsing van  windmolens in dit gebied /// Ergens afgelegen waar mens en dier niet gestoord wordt door deze enorme 

machines. /// Niets /// niet acceptabel /// Dat het voor de inwoners iets opleverde! /// weet niet /// plaats zonnepanelen op de mars! /// Niets /// Bewoners 

zonodig schadeloos stellen/ /// Compensatie voor de mensen die dichtbij wonen /// plaats zonnepanelen op/ rondom de plaats van de windmolens /// Ik vind 

het een goed voorstel. /// geen problemen /// Naast wonende laten profiteren bv van lagerer energieprijzen /// als het duidelijk is dat ook sloop / afvoer kosten 

dekkend zijn /// Combinatie met zonne energie /// Niet van toepassing /// Meer Windmolens plaatsen richting de Ijssel, dat is gemeente Lochem /// geen idee! 

/// Meer extra natuur (bijv. Bebos de akkers, vogels, insecten, bloemen) /// N.v.t. /// nvt /// Als omwonende fijn kunnen bli jven wonen, geen overlast ervaren 

/// nvt /// Ik vind het al een goed voorstel, wat mij betreft: doen! /// nvt /// korting op stroomafname /// Maak de molens groen of geef ze een kunstzinnig 

kleurtje. Laat de omgeving meebeslissen welke kleur ze krijgen. Schakel eventueel een kunstenaar erbij in. Maak de molens bijzonder! /// Geen idee, duurzame 

energie /// Dat het gebied zijn kwaliteiten blijft behouden. Het was altijd een heel mooie stille hoek, heerlijk om te wandelen en fietsen. Door de rondweg en de 

windmolens (en zo vlakbij De Mars) kan het een rommelig gebied worden waar mensen liever wegtrekken. Dat zou heel zonde zijn. Als door middel van 

landschappelijk inrichting het gebied zijn aantrekkingskracht kan blijven behouden, vooral voor de mensen die er nu wonen, zou ik dat veel waard vinden. Het 

voorstel voorziet daar ook in, maar hoe het daadwerkelijk wordt vormgegeven, daar moet denk ik heel goed over na worden gedacht. Misschien niet alleen 

landschappelijke ontwikkeling maar ook natuurontwikkeling met aandacht voor toegankelijkheid, zodat het echte kwaliteit houdt. /// GEEN IDEE /// Ik ben 

voorstander! Wellicht is het mogelijk in de toekomst direct stroom af te nemen van IJsselwind met winstdeling? Zoiets als 'direct van de boer!' /// Als de winst 

voor het gebied groter zou worden. /// Niets /// nog meer windmolens! /// Niets voor nodig, ik ben blij met het voorstel /// Het voorstel is wat mij  betreft al 

acceptabel. /// het is al acceptabel, deze vraag suggereert dat je tegen zou zijn. /// Een fatsoenlijke eenmalige compensatie voor de waardedaling. /// Zo dicht 

mogelijk bij het kanaal. /// Financiële participatie van direct omwonenden /// Maak ze groen aan de onderkant. /// Als een deel van de opbrengst geïnvesteerd 

wordt in duurzame vormen van energie. /// Het is al acceptabel. /// het is wmb al acceptabel, maar vooral het aspect dat er niet teveel overlast zal zijn, - en zelfs 

dan, we moeten echt aan de toekomst denken! Dus ''hoe ziet het eruit'' is wmb geen goed argument! Daar kunnen we aan wennen. Schadelijk geluid moet 

worden onderzocht. /// Winsten voor lokale geemeenschap /// Ik vind het essentieel dat een deel van de inkomsten in Eefde-West (leefomgeving) en Eefde 

(ondersteuning verenigingsleven) terecht komt. Overigens moet dit er niet toe leiden dat de gemeenten Lochem en Zutphen daardoor hun verantwoordelijkheid 
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ontlopen en bezuinigen op investeringen in leefomgeving en verenigingen in Eefde /// Ik zou misschien toch ook het industriegebied van Lochem in overweging 

nemen, maar kan niet inschatten wie er daar wellicht gedupeerd zouden worden. /// Is zoals het is /// sterk aanpassen an bestaande kwaliteit uitzicht (bv. Veel 

op industrieterrein, hoogte aanpassen aan reeds bestaande verstoring, dus zo gering mogelijke opvallendheid /// Het is een noodzakelijk kwaad. /// Compensatie 

voor de meest dichtbij wonende!! /// ik denk dat er keuze is dus mee doen. /// Geen idee! /// Het zou meer acceptabel zijn als de windmolens komen in een 

gebied waar minder mensen wonen. /// Een zo goed mogelijke inpassing in de omgeving. /// omwonenden (nog) meer erbij betrekken om zo objectief mogelijke 

informatie en motivatie /// Indien er een plek wordt gevonden, die nog verder van de bewoners in dit gebied (o.a. de bewoners aan de Meijerinkstraat en de 

Mettrayweg) zou kunnen worden gevonden. /// Geen beter voorstel. /// zie 9 /// Plaatsing op enige afstand in noordzee /// niets, er is behoorlijk overwogen 

wat de mogelijkheden zijn /// Dit is goed, meer bomen voor natuur. En wat ruig land laten niet alles maaien, poppen van vlinder zitten in stengels en grond. /// 

Geen idee! /// Maximale inspanning begin overlast buren /// windenergie /// de nadelige effecten zoveel mogelijk beperkt houden /// Geen grotere molens 

plaatsen dan de drie stuks die er al staan. /// nvt /// In zee /// Plaatsing op de Ijsseldijk /// 150m hoogte /// Dat de natuur met rust wordt gelaten (geen bomen 

e.d. rooien.) Dat er een clustering is/komt en niet her en der de molens plaatsten. /// Geen idee. /// nvt /// Onderzoeken van een nog geschiktere locatie, waar 

zo min mogelijk mensen last hebben van de windmolens /// Windmolens een schutkleur geven. Bijv. Verloopp groen beneden en grijs/blauw boven. /// niet te 

hoog, voldoende rekening houden met invloed op omwonenden. Onderzoek doen naar invloed op vogeltrek en pleisterplaats vogels /// Kleur aanpassen aan de 

luchtkleur /// Als de windmolens zo worden opgesteld dat ze vanuit diverse gezichtshoeken een lijn of op zijn minst een geometrische figuur vormen. Anders 

wordt het een rommeltje. /// als er genoeg rekening gehouden wordt met lawaai/ geluidsoverlast /// Voorstel is dus voor mij acceptabel /// Het doel is 

belangrijker, opwekken van "groen"stroom /// Hoogte houden op 150 meter. Meer duidelijkheid over het verdienmodel in relatie tot vraag 14 etc. /// combineren 

met zonne energie /// zonnepanelen ipv molens /// Geen mening /// Te onbekend met materie om daar een afweging in te kunnen maken. /// nog acceptabeler? 

/// is acceptabel /// Geen idee ik heb er geen moeite mee. /// als er géén geluidsoverlast  zou ontstaan.  Horizonvervuiling lijkt me niet uit te bannen. /// Geen 

mening /// Ik ben het er ondanks de nadelen wel mee eens /// de mensen die er ''last' van hebben moeten het meest profiteren van de opbrengsten /// Kijken 

naar andere vormen van duurzame energie. /// zie bovenstaande antwoord /// Directe koppeling van lasten en lusten. Voor mij is het onacceptabel dat ik er als 

bewoner in de omgeving wel last van heb, maar dat het voor anderen geld oplevert.  Als de lusten naar de mensen die ook de last ervan hebben, maakt het de 

plaatsing veel acceptabeler en ik denk dat dat voor veel mensen geldt. /// Rekening houden met vogels en bewoners die vlakbij  wonen, de overlast moet voor 

hen dragelijk zijn, of ze moeten goed gecompenseerd worden /// Geef de mensen binnen redelijke hoorafstand gratis stroom (de wind waait tenslotte ook gratis) 

, de weerstand zal dan verdwijnen (denk ik) /// als deze risico's vooraf voldoende en eerlijk in kaart worden gebracht /// Dat er bij plaatsing rekening gehouden 

wordt met de omgeving en het beeld /// Windmolens op de afsluitdijk /// nvt, het is acceptabel as is /// Omwonenden goed gecompenseerd worden /// Lagere 

molens. /// mede-eigenaarschap of participatie in opbrengst, onafhankelijk van eigen energieleverancier. /// als de molens de kleur van de lucht hebben /// 

Omwonenden meedelen in de opbrengsten /// ik heb geen alternatief /// Iedereen verplichten mee te doen dat de lasten met z'n alle gedragen worden. Bv 

opslag op rekening energie of waterbedrijven /// Windmolens die niet groter zijn dan de 3 al bestaande windmolens. En nog beter: geen windmolens maar 

zonnepanelen, bijvoorbeeld op de oude stortplaats. /// Het gebiedsfonds van IJsselwind is een goed idee. /// zou niet weten /// Ik vind het heel fijn dat deze 

enquete er is. Blijf communiceren. /// Als omwonenden positief zijn en mee kunnen delen in de winst.(goedkoper groene stroom krijgen) /// 1) geluidsarm 2) 

kleuren van (..) aangepast aan omgeving /// Nog meer buitenaf, indien mogelijk /// nvt /// Energiekosten lager aanbieden dan de concurrent. /// Waarom molens 

met enorme draaiende wieken en geen verticaal roterende molens? /// nvt /// Compensatie naar de omwonenden toe: uitzicht is niet fraai, kan leiden tot 

vermindering van de waarde van de woning.Electriciteit die goedkoper moet worden, anders heeft het totaal geen enkel nut.deWindmolens kosten nl veel geld, 

plaatsing, onderhoud etc.Wat is de rekensom, baten tov de kosten. /// Is al acceptabel. /// Is weinig aan te doen. Ik zou zeggen plaats er nog wat meer als je toch 

bezig bent. Lijkt me kosten effectiever. /// aanleg glasvezel /// Geen idee. /// Financiële compensatie voor hen /// Wie is verantwoordelijk voor opruimen van 

molens nadat ze niet meer nodig dan wel afgeschreven/niet meer functioneel zijn maak daar afspraken over /// Alle windmolens plaatsen op De Mars, het minst 

belastend voor omwonenden. /// Dat het grootste deel van het rendement van de molens ook echt ten goede komt aan de leefbaarheid van de bewoners die in 

een straal van 5 km om de molens heen wonen. Bijv. speeltuinene, groen, goedkope stroom etc. /// Maak ze lichtblauw, minder zichtbaar. /// financiële 

compensatie /// Geen idee. /// 1 Molen en dan alleen voor Eefde. Laat Zutphen, Voorst en Brummen hun eigen molen echt op eige n grondgebied plaatsen /// 

Volgens mij is dit een prima plek. Dus meer acceptabel als direct omwonenden akkoord zijn. /// En/en land en zee /// minder mensen in Nl = minder vraag naar 

energie. Geen fucking vluchtelingen, geen grote woningen bouwen, geboortebeperking, elektrische aansluitingen voor electrisch rijden, verplicht 

zonnecollectoren op daken huizen, weg met wegwerpcultuur. /// Niet te dicht bij woningen? /// Grotere opbrengst voor de gemeenten waar de windmolens 

geplaatst zijn. /// NVT /// Goedkoper stroom /// Niets /// Plaatsing op grotere afstand van stad / bebouwing /// Dat de windmolens beneden de 150 meter grens 

blijven en daardoor geen signaallamp hoeven. /// Als de molens niet te groot zijn en onder groen gekleurd zodat ze iets minder afsteken bij het landschap. /// 

Nu al acceptabel /// Garantie dat er geen lawaai overlast is of dat daar tegen praktische maatregelen worden genomen /// verbetering leefomgeving /// Dat 

bewoners uit de regio mee kunnen investeren en mee kunnen profiteren van de opbrengst. Niet zoals nu bij Zutphen energie een magere winst  wordt gedeeld 

(denk aan +- 30 euro over 10 jaar, rente op de bank brengt zelfs nog meer op). /// Ik zou ze liever meer richting stad verplaatsen of andere vorm van groene 

energie kiezen. /// Instemming van het overgrote deel van de direct omwonenden /// Wanneer echt gedupeerden een compensatie krijgen. /// zo ver mogelijk 

van de bebouwing blijven, dus langs t kanaal richting ijssel /// Dit is de beste plek. Andere locaties zijn nog minder geschikt. /// Compenseer direct omwonende 

/// Geen mening. /// Als het geen geluid zou maken /// Zo GROOT mogelijk plaatsen , meest rende ment uit de plek halen. /// Molens dicht bij de Ijssel bij 

Twentekanaal. /// wanneer er ook meer zonnecollectoren plaatst op flats en hoge gebouwen bijv. Ensinkflat /// Zie 10: zonnepanelen /// de afstand tot 

bewoonde percelen vergroten /// De windmolens langs snelwegen plaatsen /// Geen. /// Geen idee /// Nog verder buiten de bebouwde kom, bijv. op zee /// 

Kleinere windmolens /// Andere locatie, maar nog beter aardwarmte of zonne-energie. /// verder van de bewoners af richting voorst. /// nvt /// Geen /// N.V.T. 
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/// Blijf binnen het industriegebied /// goedkope energie rekening /// Zoveel mogelijk rendement. /// Ik zie en hoor ze niet /// As op nabij de locaties ruimte 

komt voor nieuwe technologie en opslag. Dit gekoppeld aan toe-zeggingen tot afbraak van de molens zodra alternatieve vormen van energie qua hinder beter 

passen /// Het blijven grote ontsierende molens /// Laagopgaandgroen om 'zicht' te voorkomen /// Onzichtbare en onhoorbare windmolens /// Minder hoge 

windmolens Geen knipperende lichten 's nachts zoals de windmolens langs de A! bij Deventer (=zeer vervuilend) /// Molens meer richting de Mars plaatsen /// 

Kleinere molens en koppelen aan eigen netwerk (niet landelijk) /// Is er een ander alternatief. /// Plaatsing van de windmolen(s) alleen op het industrieterrein, 

dus in Zutphen, eventueel aangevuld met een zonnepark aan de Eefdese kant (geen slagschaduw, geen geluid, geen gevaar voor vogels). /// Garantie dat er geen 

overlast zal zijn voor buurtbewoners. /// N.v.t. /// Geen /// Geen idee /// Alternatief optimaal benutten. Daken van lelijke industrie vol met zonnepanelen. Wind 

alleen aanvullend. /// dat je als consument zelf iets merkt -> in je energieprijs /// Windmolens alle 5 op het industrieterrein plaatsen /// Weet ik niet /// Zie 

boven: alle windmolens op het industrieterrein ipv de natuur met deze menselijke ingreep te verstoren. Hoe duurzaam is dergelijke energie eigenlijk. /// De 

windmolens niet van te groot formaat /// Gezamelijk met directe omgeving zoeken naar een oplossing die voor álle partijen een acceptabele oplossing biedt 

endie niet alleen de commerciele belangen dient van dit initiatief. /// Windmolens lager met "dunnere" Mast. /// als ik meer zich zou hebben op de 

energiebesparingen die grote bedrijven en organisaties (hopelijk) doen. Ik ben overtuigd dat er met energiebesparing meer te winnen is dan met windmolens. 

/// Als alle omwonenden ook vóór het plan zijn. Het gaat immers om hun direct woonomgeving. /// Molens meer richting IJssel (westelijk) plaatsen. /// N.V.T. 

/// De twee windmolens aan de noordzijde van het kanaal verplaatsen naar de zuidzijde. /// Meerdere lagere molens /// Plan annuleren /// lage windmolens /// 

Dat wij bewoners ons kosten ook kunnen verlagen en met energie kosten flink omlaag gaan. /// Maximale eruit halen kwa opwekken door de maximale hoogte 

aan te houden. Lelijk is het toch al. /// Dat er naar een alternatief gekeken wordt, (zonenergie) /// Genoeg groen ter compensatie /// Een volledig rapport, hoe 

de 3 windmolens die er nu al staan, gepresteerd hebben. Hiermee ook de berekening hoeveel energie het gekost heeft te bouwen in energie en grondstoffen en 

wat het gaat kosten om de molens weer af te breken wanneer ze afgeschreven zijn. /// niets, goed acceptabel /// Meer afstand van de woningen in Eefde, zdeker 

niet hoger dan 150 meter /// Het op te wekken vermogen realiseren door middel van zonnecollectoren . /// Plaatsing dichter naar de IJssel. /// Niets /// Als ze 

onmiddellijk worden weggehaald als ze niet meer renderen /// Lagere masthoogte en wieklengte = niet hoger dan dan en geen langere wieken dan de huidige 

windmolens. /// Windmolens buiten de bebouwde omgeving /// Als er wordt gekozen voor windbomen in plaats van windmolens heb ik geen enkel bezwaar, 

integendeel. /// Lagere molens vergelijkbaar met de huidige. Daarom 'geen mening' bij vraag 13.Plaatsing alleen op de 'Mars', waardoor er zo min mogelijk 

vervuiling van het buitengebied ontstaat. /// Ik vind windmolens alleen acceptabel op lokaties waar geen mensen wonen /// Andere plaats, niet in dicht bewoond 

gebied. /// verder weg buiten zutphen. Zutphen is een prachtige torenstad, geen molenstad /// Ik vind de 3 windmolens die er nu staan eigenlijk wel voldoende. 

Ga opzoek naar andere mogelijkheden van duurzame energie. /// alternatief voor windmolens bv zonnepanelen /// Vervang deze molens voor velden met 

zonneenergie en/of aanvullend met geothermische energie bronnen. /// Ik heb tegenstrijdige berichten gehoord over geluidsoverlast van de molens, een goed 

en eerlijke uitleg hierover zou helpen. /// geen voorstel, de molens in een minder dicht bevolkingsgebied plaatsen) /// Verdwijnen uit de bebouwde kom /// Ik 

denk niet dat er punten zijn die het voorstel meer acceptabel kunnen maken /// In ieder geval alle molens aan de kant van de Mars, zodat aan de rechterkant 

van het twentekanaal het uitzicht "schoon"blijft /// Als ze tevens gaan kijken voor zonnepanelen op alle nieuwbouw appartementencomplexen in het 

Noorderhaven gebied. Er worden in dit gebied de komende jaren nog de nodige hoge appartementencomplexen bijgebouwd met vlakke daken. Op deze daken 

kunnen veel zonnepanelen en/of zonnecollectoren geplaatst worden. In plaats van deze direct aan te sluiten bij de bewoners, kunnen ze ook aangesloten worden 

voor de energiecoöperaties. /// zonnepanelen op fabrieken e.d. /// De gelden investeren in energiewinning uit water: o.a. verval benutten bij de sluis en of 

technologie-experimenten met de stroming van de IJssel (langzaamstromend rivierwater benutten met "vortex-technologie"). /// Zonenergie /// Om de 

windmolens ergens neer te zetten waar de directe omgeving minder last van heeft. Bv. op zee. /// Geen molens aan de noordzijde van het Twentekanaal, maar 

bundeling op het bedrijventerrein "De Mars". Door de verschillende hoogtes t.o.v. elkaar en de bestaande molens zal een gegroepeerde plaats ing toch wel 

mogelijk moeten zijn. Vanaf de IJssel- en kanaaldijk maar ook vanaf de N348 moet het bestaande landschapsbeeld worden behouden en derhalve in tact blijven 

zonder omgevingsvreemde obstakels. /// Energie uit water / aan de kust /// Niets.project is totale waanzin,brengt niets op en kost gigantisch veel.Project zou 

feestelijk in de IJssel gegooid moeten worden en de organisatoren met pek besmeurd op een wagen door het dorp rondgereden.schaamteloze misbruik van 

subsidies. /// Opname van de windmolens in een park op zee. /// Op deze plek geen windmolens (turbines) /// Plaatsing op de Holterberg /// Is niet acceptabel 

in de regio /// Ergens waar de natuur er bijna geen last van heeft en daardoor niet zo zicht bepalend is! /// Een windmolen in Voorst en een windmolen in Lochem 

(dus niet in Eefde, Almen, Ijssel enz maar in Lochem) Zij willen toch groen zijn /// Niet, alleen als u ze elders plaatst! /// niets /// Het voorstel is volledig 

inacceptabel /// Op industrieterrein plaatsen /// Als de gemeentes de procedures beter volgens de regels laten verlopen, als de bewoners allen gehoord worden 

en als ze uitdragen dat deze niet passen in zo'n dichte nabijheid van huizen. Ze zullen nooit geplaatst worden in de nabijheid van gemeenteraadsleden. Zet ze op 

zee. daar heeft niemand er last van. /// Het zou meer acceptabel zijn als:- de windmolens van gelijk formaat zijn als de windmolens die al op de Mars staan- 

plaatsing op een andere plaats; meer centraal op de Mars  (of bedrijventerrein van Lochem) /// Ijsselwind kan haar geld beter steken in participatie in een 

noorzee-windproject. Op die plek hebben deze molens flinke opbrengst /// Zonnepanelen ipv windenergie /// is zoals het nu lijkt niet acceptabel /// Niet plaatsen 

/// Alternatieven bieden. Zonnepanelen parken en waterkracht. /// Geen windmolens plaatsen. Kernenergiecentrales zijn duurzamer /// Alleen extra windmolen 

op de kant van de mars /// Zet ze op blokken in de bocht op t kaartje in de Ijssel verder weg! /// Niets, er zijn veel betere duurzame oplossingen dan torenhoge 

windturbines. Wij als burgers worden niet gehoord, het besluit is al genomen voordat er überhaupt draagvlakonderzoek is uitgevoerd. /// Het verwijderen van 

andere belastende voorzieningen: de bestaande windmolens, de afvoer van GMB of de hoogspanningsmasten bijvoorbeeld. /// Andere locatie aan de andere 

kant van de gemeente bijvoorbeeld ergens langs de A1 /// Geen. Afschaffen en zonnepanelen installeren. Er zijn genoeg grote loodsen in de mars waar die 

geplaatst kunnen worden. /// zet een molen op de levelhorst, op het industrieterrein in Brummen alsmede in Voorst en Lochem. Andere gemeenten denken ook 

NIMBY. /// Als er een harde garantie komt van de Gemeente Zutphen dat er geen BMC komt, geen containerterminal of overslag en geen verdere activiteiten 
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van vervuilende industrie! enals alle direct omliggende huishoudens ( ongeveer 25 stuks) gedurende de levensduur van de molens gratis  energie krijgen  ( hoor 

ik niet bij!!) enals er gestopt wordt met geklets over maatschappelijke potjes. Laat staan idiotie als glasvezel verleidingen. Dat heeft helemaal niets met IJsselwind 

te maken /// en bredere totaalvisie om versnippering tegen te gaan. Ook afweging wat levert meer rendement op dergelijk kleine schaal; windmolens of 

zonnepanelen /// Een vorm van energie opwekking kiezen waarbij vermijding van overlast gegarandeerd is. /// Maak er het middelpunt van de Mars van. Zo 

blijft natuur bespaard en landschapzicht ook. Ze horen niet thuis daar. /// molens in lijnopstelling langs kanaal /// regelmatig - per kwartaal -  via een nieuwsbrief 

de betrokkenen op de hoogte houden van vorderingen c.q. tegenslagen van het project. /// Als het zo snel mogelijk wordt gerealiseerd /// n.v.t. /// Prima zo, 

gewoon verlengen aan beide zijden van de Ijssel richting Deventer. /// prima zo. Mijn inziens gewoon verlengen aan beide izijden v/d Ijssel richting Deventer /// 

Geen idee. /// nvt /// Weet ik niet. Andere vorm zoeken, kleine maat b.v. /// Prima zo /// Misschien meer kleur, dus aanpassen aan omgeving/ groen als gras 

aan de voet. Zie als een groot kunst object /// N.v.t. /// Mogelijkheid tot deelname in aandelen /// Waarom Eefde ook andere gemeente hebben heus wel een 

lokatie waar een molen kan functioneren /// dit is optimaal, omdat het goed is voor het milieu /// zie 10 + dichter bij elkaar plaatsen /// Het is al goed /// 

verbinden met idee van cleantech; verbinden wind en zonne-energie gecombineerd met batterijen voor opslag. Gemengd aandeelhouders van paar professionele 

organisaties en veel burgers en ondernemers lijkt me prima, met storting van een deel van de winst in opbouwfonds Lochem-Zutphen. De aandeelhouders kiezen 

elk jaar uit een aantal aanbiedingen voor ontwikkeling. Belangrijk criterium: is het voorstel op termijn volhoudbaar. /// de doelstelling om de windmolens te 

ontmantelen zodra het opwekken van energie nog vriendelijker kan. /// geen idee /// dat omwonenden die erg dichtbij wonen en overlast ervaren 

gecompenseerd worden /// Er staan al 3 windmolens, door er nog 3 bij te plaatsen veranderd er nie meer zoveel wat betreft landschap (Stimuleren meer 

zonnepanelen?) /// n.v.t. /// Zoals gezegd, maak er een mooi kunstproject van. /// alterntieve energie voorziening breed blijven zien, in hoeverre is een 

zonnecentrale een beter alternatief, zeker in verband met horizonvervuiling. Plaatselijke energievoorziening dus verdelen over de omgeving zodat de 

windenergie niet te dominant gaat worden in de omgeving. /// Eventueel een milieu rapport over de mogelijke invloed in het plaatsingsgebied van deze molens..! 

/// Veel molens bij elkaar als dat mogelijk is. Dan is er een beperkt uitzicht vermindert /// nvt /// Ik vind het al een prima plan. /// nvt /// het nonprofit verhaal 

spreekt me erg aan /// geen idee. /// Als die noordelijke molen wordt geschrapt. ( al is dit wel een heel suggestieve vraag...) /// Nvt. /// Niets, ben zeer 

enthousiast. /// Als de winst weer geïnvesteerd wordt in andere duurzame en groene voorzieningen. /// Nog meer windmolens! /// Als het alternatief zou zijn 

doorgerekend en gesimuleerd. NB Ik vind dat er al voldoende compensatie is voor direct omwonenden.  Er zullen altijd mensen tegen blijven. Laten die mensen 

zich goed realiseren dat anderen het gevolg van de maatschappelijke keuze om asielzoekers op te vangen in een AZC in hun voortuin of achtertuin ook hebben 

moeten accepteren. /// Dit is al een heel mooi voorstel /// nvt /// tijdens slagschaduw-momenten molens stil zetten /// Meer richting de Ijssel verplaatsen /// 

laat zien welke milieu- en sociale winst elders in de wereld wordt behaald: minder kolenmijnen, minder scheuren in woningen, minder teerzandwinning, minder 

bruinkoolwinning, minder dorpen die daardoor verdwijnen, etc /// Goede compensatie direct aanwonenden bv gratis elektriciteit. /// Als duidelijker zou zijn in 

hoeverre tevens geïnvesteerd wordt in zonne-energieparken. Daar zijn in dit gebied ook ruime mogelijkheden voor. /// Als ik de stroom kan afnemen /// Als het 

financiële rendement van de molens ten goede komt aan de directe omgeving en bewoners die overlast ervaren. /// Als de molen bij Eefde in Zuthpen komt te 

staan /// Zie mogelijkheden dicht bij elkaar om de natuur / horizon vervuiling zo klein mogelijk te houden /// Voor het winnen van duurzame energie liever een 

zonnepanelen park, dan deze hoge windmolens /// n.v.t. /// geen opmerking /// Plaats /// maximale hoogte van de wiek ca 150 m waardoor ook geen 'verlichting'' 

vervuiling optreedt /// Zoals het momenteel voorgesteld wordt kan ik er mee instemmen.Het is voor mij niet duidelijk wat de hoogte is van de bestaande 

windmolens. Ik ben voorstander van dezelfde hoogte van de eventuele nieuw te plaatsen windmolens. /// Op het industrieterrein tussen fabrieken. /// n.v.t. /// 

(financiele) compensatie voor de bewoners die er het meeste ongemak van hebben. /// zo onzichtbaar mogelijk /// Compensatie voor direct omwonenden /// 

Niet hoger dan 150m en zo geluidsarm als mogelijk is /// De windmolens voorzien van een schutkleur die past bij de locatie. Dus minder opvallend  c.q. minder 

storend maken. /// Hoewel gesteld wordt dat zonnepanelen een veel groter oppervlak nodig hebben voor dezelfde opbrengst, denk ik toch dat ze de voorkeur 

verdienen. Er zou moeten worden geïnvesteerd voor het fotovoltaïsch maken van snelwegoppervlakken. Verder is er in NL een enorm ongebruikt oppervlak op 

industrie-daken, spoorwegen etc.De inkrinping van de veestapel levert in de nabije toekomst ook een groot ongebruikt graslandoppervlak, hoewel bij dat laatste 

het verlies aan landschappelijk schoon weer belangrijk wordt. En hoe zit het met drijvende zonneparken op zee? Die leveren geen horizonvervuiling.. /// 

Goedkopere energie prijzen voor mensen die vanuit hun woning iets horen of zien van de molens! /// Zie vraag 10 - N.V.T. Wel is het zo dat meeprofiteren voor 

vel mensen (ook voor mij) een belonrijke oorzaak kan zijn voor voorstemmers /// Afstand tot woningen aanmerkelijk groter.  Integratie in een fraaie groen-

natuuromgeving. /// Dat omwonenden-op-korte-afstand enige schadeloosstelling krijgen of beter nog een aandeel in de winst. /// niet aan de orde /// geen 

overlastvoor de mensen die er wonen /// langs de ijssel plaatsen /// Zo ver mogelijk van bebouwde kommen /// Zet ze op een industrieterrein. Volgens mij hoeft 

er geen land voor opgeofferd te worden. /// Opbrengst gebruiken voor zonnepanelen of daken burgers (of kosten verlaging) /// Nog dichter bij de IJssel /// direct 

financieel voordeel /// als het blijft bij 3 windmolens en dat het niet een groot molenpark wordt! wij wonen in Empe aan de Dovenkampweg en kijken al precies 

uit op de 3 andere windmolens, het zou voor ons wel een bezwaar worden als er echt nog meer komen. /// Kleur in passen in het landschap /// Ik ben veel meer 

voor zonne energie of gebruik van de snel stromende rivier, maar als de bestaande molens blijven kunnen er net zo goed nieuwe bij /// ik weet hier niets op te 

zeggen /// Participatie van omwonenden /// Als het voor omwonenden geen overlast veroorzaakt. /// windmolens aan de zuidkant van het twentekanaal op de 

Mars plaatsen /// Met 3 erbij is het maximum bereikt. /// Korte versieMeedelen in de winst /// In hoeverre zijn er geen mogelijkheden dichter naar de IJssel. Nu 

staan ze wel heel dicht op Eefde. /// Openheid wat levert de energie op voor de burger /// weet niet /// niet in verdiept. het is een maatschapelijk iets, dus altijd 

zullen er mensen gedupeerd zijn. /// Dat de winst direct terugvloeit naar de deelnemers, dus lagere energierekening voor de gemeente bewoners. /// DAT DE 

OPBRENGST VAN DE MOLENS WORDT GEÏNVESTEERD IN ANDERE DUURZAME ENERGIEPROJECTEN. IK DENK HIERBIJ AAN HET GROOTSCHALIG  PLAATSEN VAN 

ZONNEPANELEN OF HET GEBRUIK VAN WATERKRACHT (DE IJSSEL IS EEN SNELSTROMENDE RIVIER) VOOR HET OPWEKKEN VAN ENERGIE. /// Transparantie in het 

proces. Dat de uitslag van de vragenlijist serieus genomen wordt. /// Meer windmolens, drie is te weinig /// Niet er staan er al drie! Laat elke gemeente zn eigen 
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broek ophouden /// Wanneer de molens niet hoger zijn dan de molens die er nu staan /// voor mij maakt het niet uit, woon op geruime afstand /// Alle 

windmolens positioneren tussen de N348 en de IJssel. Daarbij in het midden gelaten aan welke zijde van het Twentekanaal. /// zie 10 /// Er is nog gen alternatief 

(waarmee je zo'n groot verschil kunt maken). Tot die tijd is dit het beste alternatief. We kunnen ook niet niks doen! /// Manieren om veiligheid van vogels te 

waarborgen. (lampjes?/kleur) /// Als de windmolens óf meer samenvallen met de omgeving qua kleur óf juist als kunstobjecten worden benaderd /// geen 

subsidies, geen verdienende banken, lokaal gefinancierd + betrokken /// Bij elkaar plaatsen op een klein rijtje /// zo stil mogelijke windmolens plaatsen windgeruis 

ed /// Een continue bewaking en aanpassingen als het om de geluidsoverlast gaat. /// De mogelijkheid om zelf energie van de windmolens te betrekken (al is dit 

misschien mogelijk via de energiemaatschappij) /// Op zich vind ik het een interessant en redelijk voorstel zoals het er nu ligt. /// niet te hoge molens /// Niet te 

hoog /// voldoende draagvlak bij direct omwonenden /// We vinden het al acceptabel, maar mensen die overlast zullen hebben moeten wel goed gecompenseerd 

worden (meedelen in de winst) /// Een heldere afweging van de voors en tegens met bijbehorende risico's/onzekerheden. /// zo laag mogelijke molens /// Dit is 

geen voorstel, dit is een mededeling. Er worden geen alternatieven geboden. Behalve dan kiezen uit 2 kwaden 150 of 170 meter. Advies daarom: Plaats ze maar 

verder naar het zuiden op de Mars of langs het Twentekanaal in Lochem (industriegebied). En natuurlijk vergoed je deze aantasting niet met financieel middelen 

of inpassingsmaatregelen. Simpelweg omdat je deze windmolens niet kan inpassen. /// Dat er duidelijkheid komt voor de inwoners in dit gedeelte van Eefde, en 

de leefbaarheid in het gebied wordt verbeterd. /// Reeds bij 9 vermeld /// Meer zonneenergie. /// De skyline minder aantatsen door bv. Een veld zonnepanelen 

neer te zetten op een plaats die niet storend is in de omgeving /// Wanneer ik meer info zou hebben over dergelijke molens en ervaring van enkele jaren voor 

deze doelgroep.Verwachtingen, berekend in de computer zeggen mij te weinig. /// andere locatie /// Het gebied zo landelijk mogelijk houden, niet nog meer /// 

1 molen voor educatieve doeleinden /// weet niet /// liever meer dicht bij elkaar dan hier en daar één. /// Andere locatie zie antw. 10 /// Een goede balans 

tussen mate van hinder en delenin het resultaat (goedkopere energie) /// Doordat ze geclusterd blijven is het al acceptabel /// Gebruik maken van aardwarmte. 

/// andere locatie /// Wanneer het geluid hier niet te horen is. Wanneer windmolens ook bewijsbaar wat opleveren. /// Op deze locatie niets.Het lijkt mij beter 

om windmolens te plaatsen daar waar er zo weinig mogelijk last van ondervonden wordt. /// windmolenparken op plekken waar minder mensen wonen bv op 

zee of in de polder /// Ik hoor veel tegenstrijdige berichten: 3e molen zou door andere partij geplaatst worden? Overlast geluid en andere gezondheidsproblemen 

- wat voegt Gemeente Brummen toe? /// Geen idee /// als de financiele voordelen terecht komen bij de direct omwonenden ipv de investeerders /// Plaatsing 

in bebouwd gebied (bijv industrieterreinen langs A1 /// Worden de molens aan de onderkant groen? Dan zou ik ze al minder lelijk vinden in het landschap. /// 

meer subsidie zonnepanelen /// Zou het niet weten, windmolens geven geluidsoverlast. /// Meer teruggeven aan bewoners. /// zonnepanelen /// Plaatsing 

alleen op industrie terreinen, en minder hoog /// geen uitbreiding van het windmolen park westelijk van zutphen. /// Plaats de turbines op de vootster-klei = 

minder bevolkt /// Niet doen. /// NVT /// AUB zonnepanelen. /// Meer concrete financiële informatie. Heel duidelijke afspraken over de besteding v/h geld. Dit 

toetst meteen de overeenkomsten van de verschillende regio's. Als ze hier uitkomen met een duidelijk plan dan zal ik het overwegen. /// Teveel, z.g. 

"milieuvriendelijke"energie makers op een plek maar het voorstel onacceptabel. /// Duidelijker tarieven en verdeling gelden en wie betaalt wat en duielijker 

veantwoording afleggen /// Zonde energie /// Stillere molens, kleinere molens, Andere locatie- bewoningsluw gebied- op zee /// Niet /// Niet plaatsen. /// niet 

hier, verplaatsen naar Lochem of andere plaats. Er staan er al drie. /// Niets. /// meer zonneenergie /// Kleiner en op industrieel terrein. /// Het voorstel zou 

voor mij veel aantrekkelijker worden als de verdienste dus wat het gaat opbrengen verdeeld wordt over alle huishoudens. En niet dat de "winst"in een potje van 

een betreffende gemeente. hierover komt gehakketak over waar het geld aan besteed wordt, (en misschien wel gelden die anders uit een ander potje komen) 

Daarnaast het inleggen van een bedrag met daarop een bepaald rendement is alleen voor die mensen echt rendabel als er een flink bedrag wordt ingelegd. /// 

De twee andere molens ook op het industrieterrein. /// Als ze alleen op de Mars-industrieterrein komen. Andere kant twentekanaal vind ik echt belachelijk /// 

zonnepanelen /// Niet alleen de lasten maar ook de voordelen /// Er staan er al drie, dit is al drie te veel. Zet ze maar bij  de burgemeester in Zutphen op de 

stoep. /// nvt /// plaatsing elders, zie antw vraag 10, juiste duurzame bron op de juiste duurzame plaats /// Windenergie is een slechte investering. /// zonder 

subsidie - we betalen al zo veel energiebelasting en btw er zijn andere mogelijke plaatsen of zonnepanelen (ook zonder subsidie!!) /// Ik zou het niet weten. Een 

plek waar windmolens minder opvallen. Lastig in Nederland (op het land) /// noordzee plan /// geen plaatsing her en der in het land maar gecentreerd, bijv. op 

de Noordzee /// geen /// Getijden stroom. kernenergie totdat en beteren alternatieven zijn /// opheffen van die stichtingen /// Geen alternatief! /// Genoeg 

plaats in het midden van de Noordzee /// Zoek een andere locatie b.v. Waterplas Buslo, gem Voorst. Uiterwaarde. Cortenveven /// Stoppen met deze hobbies 

/// niets /// niets /// niets! /// Niet /// Geen windmolens maar zonneenergie /// Zoals ik al zei lekker op plaatsen op plekken die niet zo dicht bevolkt zijn. /// 

Andere design van de windmolens, met gebruikmaking van verticale schoepen.  Ook moet het voorstel veel beter en duidelijker ingebed zijn in de bredere visie 

voor de energietransitie en locale opwekking. /// Op een ander plek en met zonne panelen op de grond of aan de mast zodat je nog meer opbrengst hebt. /// 

Andere kant van de IJssel (waar de andere molens mogelijk geplaatst worden) /// Als het om duurzame energie opwekking gaat kan er ook geinvesteerd worden 

in windmolens op zee. Daar is geen hoogte limiet, en meer wind, dat is beter /// Zonneenergie, aardwarmte, Ev. Horizontale windmolens (met een vraagteken) 

/// Meer opbrengst van de molens Meer baten naar mensen die er last van hebbenBetere spreiding van de molens /// niets wens geen windmolens /// NIET 

plaatsen is alleen acceptabel!!!!!Opblazen die subsidie molens. ///  transparanter maken van alle kosten die nu al gemaakt zijn /// Geen windmolens, andere 

duurzame energie oplossingen /// Dat het niet te dicht bij het bewoonde gebied geplaatst wordt. /// niets! /// Windmolens 5 km buiten de bebouwing /// Binnen 

een straal van 5km van de molen geen huizen. Aan zee/ in zee is prima. /// géén plaatsing van windmolens! /// centraal zetten in een gebied waar bovenstaande 

punten niet relevant zijn. /// nvt /// Annuleren, zijn genoeg alternatieven /// Plaatsen op minimale afstand van 7-8 km van een bewoonde gebied. /// Stroom 

rekening 75euro lager. /// Als er veel meer natuur elders  of eromheen gecreeërd wordt. En mensen hun huis niet uit hoeven. /// Geen windmolens, huidig 

systeem rolering, cv, stroom ombouwen zodat het duurzamer word en hergebruik energie water /// Zonnepanelen op de daken /// Zie hier boven. Geen 

windmolens. /// Ze op zee plaatsen waar wel ruimte is voor windenergie. /// Andere vormen van duurzame energie of windmolens op zee /// Verder richting 

industrieterrein zonder dat kantoren daar direct last van hebben /// Zie 9 en 10. Wat betreft de hoogte: ook 150m is véél. Houd ook deze energiebron relatief 
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kleinschalig en op de daartoe bestemde industrielocaties. /// Adequate compensatie voor de mensen die aantoonbare last ervan hebben, tot verhuizen aan toe. 

/// n.v.t. /// Als de windmolens groene energie gaan leveren in de Gemeente Zutphen /// Ik weet het niet. /// Indien de energie doorvloeid naar bedrijven, 

woningen etc. in  de naaste omgeving /// Onderzoek geluidshinder voor omwonenden /// ik vind het voorstel acceptabel /// weet niet /// nvt /// nvt /// 

Geluidsvermindering /// Geen idee /// van de opbrengsten subsidies verlenen ozdat huizen geisoleerd kunnen worden, voorzien worden van zonnepanelen/ 

warmteboilers. /// vereenstemming met die omwonenden. /// zonneenergie /// geen idee /// zou het niet weten /// Extra voordeel voor direkt omwonenden 

/// Ik ben voor n.v.t. /// Voor mijn is het voorstel acceptabel. Vooral ook omdat er al drie molens aan de andere kant staan.  /// niet te hoge molens /// Lagere 

molens. /// geen idee /// Met zonneenergie ontwikkelen. /// Geen mening /// Geen idee /// E=KxA. Effect = Kwalitiet x Acceptatie. Als acceptatie 0 is bereik je 

niet. De 7500 huishoudens in de straal vn 5km rondom de beoogde locaties moeten per huishouding een geldelijke bijdrage krijgen /// Er staan daar al drie dus 

er kunnen best drie bij, alleen op dezelfde hoogte. /// lage windmolens /// nvt /// combineren met zonneenergie /// Plaatsen op onbewoond gebied. /// Een 

einddatum of een bepaald aantal jaren gebruik van deze windgeneratoren, bv 20 jaar of tot 2040. /// Geen oplossing voor. /// Een contructie waarbij wij als 

afmers een lagere nota krijgen. /// N.V.T. /// Dat niemand er direct last van heeft. /// X /// Zoveel mogelijk uitzicht /// Geen mening /// geen idee /// goedkopere 

energie, beter voor het milieu, winst komt ten goede v.d. burgers van de gemeente. /// x /// blanco /// NVT /// n.v.t. /// De windmolens zo ver mogelijk van 

woningen af plaatsen. Bijvoorbeeld op het industrieterrein of in ieder geval dicht bij het kanaal. /// Als ze zo stil mogelijk zijn. /// Niet hoger dan de huidige 

molens! /// Deze drie en dan niet meer op deze plek. /// Plaatsing verder van bewoond / bebouwd gebied, bijvoorbeeld langs de IJssel /// Geen /// zie 9: Positieve 

effecten kunnen opwegen tegen de nadelen. /// nvt /// Uitleg over waarom de keuze is gevallen op deze locatie. Hoe is men daartoe gekomen. Welke andere 

locaties zijn bekeken? /// Als duidelijk wordt dat er niet nog meer bij komen. /// Geen idee /// weet ik niet. /// Geen oordeel /// Geen idee /// Weet niet /// Zie 

8 /// Verder van woningen. /// Meer duidelijkheid over ge gevolgen na plaatsing. /// Wanneer er een volledige kosten-baten analyse meegestuurd was: kosten 

Enneüs onderzoek, kosten nieuwbouw, kosten transport, kosten aanleg, kosten opbouw, grondkosten, persoonlijke kosten, ambtenaren, kosten onderhoud, 

afschrijfkosten, totale opbrengstenanalyse /// Zie het vorige vraag  ,en  dat  het erg duidelijk wordt gemaakt aan de bewoners, wat de kosten en de opbrengsten 

zijn en wie er dan van gaan profiteren. /// Als de direct omwonenden volledig gecompenseerd worden voor de schade die zij door het plaatsen van de windmolens 

leiden. /// zie vraag 9, nl. Daar waar veel minder bebouwing is. /// lagere molens /// eerlijke verdeling gelden. Aan alle omwonenden. Niet alleen Eefde en 

Deventerweg, ik vindtdit niet eerlijk verdeeld. /// Laat het voorlopig bij de drie windmolens. Er staan al drie op de Mars. Meer dan zes? Laat het niet ten koste 

gaan van het landschap. /// plaats meer zonnepanelen /// geen mening /// zonne-energie /// nvt /// Geen windmolens maar zonnecollectoren. /// als er nu eens 

uitgekeken zou worden naar andere opties dan windmolens. Er zijn over de hele wereld vele dingen uitgevonden. /// geen mening /// Pas molens/turbines aan 

aan het landschap door ze een kleur te geven! /// Geen mening /// geen windmolens maar zonne-energie /// als ook zonne energie en andere vormen van 

duurzame energiewinning tegelijkertijd ingezet worden door dezelfde exploitant /// Daar gewoon plaatsen /// wanneer goed wordt geluisterd naar omwonenden 

/// Meerdere die laag zijn /// plaatsing zonnepanelen /// Lagere energieprijs /// Verplaatsing van de windmolen die ten oosten staat van de N348 naar de 

westzijde van de N348 /// Jaarlijks aanzicht vergoeding, aangezien er al 3 staan en er nu nog eens 3 bijkomen, wordt het aanzicht er niet mooier op! /// Andere 

manieren van energie op wekker /// Als er aangetoond is dat het in het betreffende gebied ook daadwerkelijk veel waait zodat de opbrengst opweegt tegen de 

lasten /// Mij staan ze niet in het oog dus heb er geen nadeel bij. Voordeel is het milieu en dat telt voor iedereen /// geen menign /// niet teveel windmolens en 

niet te hoog  en wellicht bepaalde gebieden aanwijzen waar ze niet mogen komen (ook niet in de toekomst) zodat je ook nog natuur overhoudt waar je niet 

windmolens of elektriciteitsmasten ziet /// Als buurtbewoners er direct ook voordeel uit halen zoals lagere energierekening bijvoorbeeld /// De hoogte van de 

windmolens + zover mogelijk van de huizen af zodat bewoners er zo min mogelijk last van hebben. /// Als een landschapsarchitect er naar zou kijken. De molens 

op een lijn zetten of een andere ordening verzinnen.Als het dezelfde molens zijn als die er al staan. /// Zonnepanelen /// uit het zicht plaatsen /// Hoogte max 

100m. Alternatieven?? /// Aan de andere kant van de Ijssel plaatsen en lagere windmolens. Lager dus dan 150m. /// ZONNEPANELEN /// als er naar andere 

vormen van duurzame energie gekeken werd, en daarin geïnvesteerd wordt /// meer informatie en onderzoek naar geluid/trillingen, /// Geen. /// Plaatsen aan 

de andere kant van het twentekanaal (kant van zutphen) De 2 windmolens aan de kan van eefde laten vervallen /// Zoeken naar een alternatief voor windenergie 

(bijv. Zon) /// windmolens alleen plaatsen in de Noordzee! /// Dit voorstel is onacceptabel,een andere locatie zou een optie kunnen zijn . /// Zonne energie /// 

zonne-energie /// Veel meer zonnepanelen /// Geen /// Zonnecolectoren op de oude stortplaats en onbewoonde locaties op industrieterrein de Mars /// Plaats 

zonnecollectoren ofzoiets, dat Zutphen en Eefde er voordeel van hebben en zeker de vlak omwonende. /// Geen windmolens erbij plaatsen, er staan er al drie, 

dat is meer dan voldoende. Laat Zutphen ze maar voor het gemeentehuis plaatsen en niet in ons mooie Eefde. /// niets /// Windmolens plaatsen 8 km buiten de 

strandgrens langs de Nederlandse kustlijn! Of in de Polder. /// locatie niet in natuurgebied. Op industrieterrein waar zoiets het best tot hun recht komt! Geen 

overlast voor omwonenden en dieren /// Geen /// Zet de molens in de noordzee en tap de electriciteit af /// Andere manier energie opwekken /// zoveel mogelijk 

uit het zich van woon/ leefgebied /// Ik ben sterk vóór collectief plaatsen van zonnepanelen i.p.v. windmolens. /// geen idee /// Als ik meer informatie heb. /// 

geen idee /// niks /// Geen mening /// als de voordelen en nadelen duidelijk in kaart worden gebracht en er geen roze cijfers worden getoond /// Ik weet de 

exacte locatie niet, maar hoe verder van de stad af, hoe beter /// 1. zo onopvallend mogelijk, beperkte hoogte? 2. Dat de opgewekte energie locaal word geleverd  
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 Open antwoorden vraag 16 
Waar de molens komen, en hoe, dat is al lang beslist!! Levenservaring. /// Nee! /// Lesmateriaal voor voorlichting jeugd voor duurzaamheid, meer/betere 

voorlichting voor volwassenen over duurzaamheid /// Opbrengsten gebruiken om de energieprijzen te reduceren. Het zij direct of ten goedkoming aan de 

investeerders. /// nee! /// zonnepanelen op daken van huizen /// Geen windmolens dus ook geen terugvloeiende opbrengsten. /// nee /// Meer groen! Zowel 

voor recreatie als "teruggeven aan de natuurplannen" /// Het geld zou gebruikt kunnen worden om bewoners die dat willen, subsidie, te geven voor het 

aanbrengen van zonnepanelen op hun dak. /// Zorg ervoor dat bewoners Eefde/Zuthpen zo voordeling dan ook aan de nergie kunnen komen /// Nee /// Ik meen 

te veronderstellen dat de opbrengsten zichtbaar  worden door lager te betalen energiekosten. /// nee /// Direct naar de bewonres. Dan ziet iedereen het voordeel 

/// Ik ben bij de beantwoording van de vraag omtrent de hoogte (vr. 13) ervan uitgegaan dat 170 m de meest gunstige opbrengst t.o.v. de kosten oplevert.Zou 

ik dat eerst moeten onderzoeken dan gaat uw suggestie dat de invulling van de enquête slechts 10 minuten zou vergen niet meer op! /// In nieuwe projecten 

investeren /// Ouderenzorg /// Overlastbeperkingen /// Isolatie, isolatie, isolatie!!! /// Opbrengsten gebruiken voor culturele doelen /// nee /// Neen /// Degene 

die het meest overlast hebben het meeste voordeel gunnen /// Aanleg glasvezel m.n. in het buitengebied /// x /// Investeren in meer groene energie /// nvt /// 

Een deel van de opbrengst naar de mensen in Groningen sturen ter compensatie voor al het gas waar wij zoveel jaren plezier van gehad hebben! /// Subsidie 

mogelijk maken voor bewoners van Zuthphen / Eefde om energie zuinig maatregelen te treffen /// Nee /// Nee /// Geen /// Nee. /// Dat vind ik minder belangrijk. 

Misschien moeten opbrengsten in dit stadium van zoeken naar nog efficientere technologie geinvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling. /// Nee. /// NVT 

/// op dit moment geen /// Er moet ook hard worden gewerkt aan het terugdringen van aardgasgebruik (verwarming). Daarom pleit ik voor (onderzoek naar de 

mogelijkheid van) een WARMWATERNETWERK (120-130 graden) waar bedrijven hun restwarmte kunnen afgeven (tegen vergoeding). Woningen en gebouwen 

kunnen warmte afnemen. Dit gebeurt al in een groeiend aantal regio's, ook in Nederland. WE MOETEN HIER NAARTOE! /// Tevens investeren in Zonneenergie 

/// Als er veel terugvloeit dan nog 1 of 2 windmolens erbij. Zodat we uiteindelijk energieneutraal gaan krijgen. Dat is heel veel winsmolens, warmtepompen, 

zonnecollectoren. /// Verlaging van de nu bestaande energie prijs /// Zie 14 /// Nee /// Ideeen verzamelen en bewoners laten kiezen vooral ook kleinschalige 

projecten steunen, vinger aan de pols houden. /// Zonnepanelen plaatsen op de flats Voorsterallee. /// zonnepanelen plaatsen op de flats in de voorsteraller /// 

Ik vind dat de opbrengsten naar de investeerders moeten gaan opdat er meerdere groene projecten gerealiseerd kunnen worden. Veel succes. /// Lagere 

energiekosten /// deel van de opbrengst naar de +- 1000 huishoudens in de gemeente Zutphen die op of onder de armoedegrens leven! /// Verbeteren 

infrastructuur, met name rondom Zutphen /// investeren in nieuwe windmolens /// Door ontwikkelen beschikbaarheid van producten uit de regio. Met andere 

woorden stimuleren van de beschikbaarheid producten die niet over de hele wereld zijn getransporteerd maar dicht bij de consument.  en energie is  één van 

deze producten. /// Verbeterde leefbaarheid door actieve bewoners zelf, juist ook in wijken waar veel mensen met lage inkomens wonen. /// Financiele profijt 

voor bewoners /// energiekosten per huishouden omlaag brengen /// warmte winnen/halen uit IJsselwater, wat omgezet kan worden naar energie /// Zorg dat 

de bewoners in de directe omgeving mee profiteren van de gewonnen energie. /// door investeren, met 3 windmolens achter in Cortenoever en een aantal 

zonnepanelen is dus mogelijk maar 100% groene energie te groeien. /// Onderzoek naar de mogelijkheden om met de ijsselstroom energie op te wekken /// Één 

of meerdere waterkrachtcentrales in de Berkel en/of bij de sluis van Eefde zou een optie kunnen zijn.  In dat geval wel rekening houden met de vissen in die 

wateren, zodat die niet vermalen worden. Ik hoop in mijn leven nog mee te maken dat er forellen in de Berkel rondzwemmen. /// Met de stroom die nog overblijft 

van de windmolens een combinatie maken waterkrachtcentrale in het Twentekanaal. /// natuur- en milieueducatie scholen Zutphen, Eefde en Warnsveld (o.a. 

steunen schooltuininitiatieven) /// Als je dicht bij de windmolen woont krijg je meer opbrengst dan bewoners die verder weg wonen. /// Verlagen van de 

energielasten voor de inwoners /// Investering in combinatie met zonne-energie /// Die energie gratis aanbieden aan huishoudens die het financieel heel krap / 

moeilijk hebben /// Een deel naar de gemeenschappelijke reserves.(sparen voor bijv. onderhoud). Een deel naar projecten om minder bedeelden te helpen in 

hun levens situatie /// Openbare voorzieningen die sterk hebben geleden onder de bezuinigingen van de afgelopen jaren financieel ondersteunen. /// Zichtbaar 

maken hoeveel en waarheen de opgebrachte gelden heen gaan. /// Ik mis dat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen t.a.v. duurzame energie. Nu gebeurt 

er individueel iets (zonnepanelen) Maar je kan ook samen dit voor de hele wijk doen, zie bijvoorbeeld Utrecht. /// Subsidies voor het energiezuinig worden van 

woningen. /// Aan maatregelen voor mensen die misschien echt last gaan krijgen van de molens. /// Geen /// Nee /// Het verbeteren van de leefomgeving voor 

onder andere anderen /// Nee /// Investeren in natuurbeheer, lokaal! /// De cooperatie breder maken in het gebied met plaatsingsruimte voor zonnepanelen 

bij bv bedrijven /// Meer energieprojecten ontwikkelen /// Nieuwe duurzame energie park(en) investeren in natuur. Voorlichting bewoners + punten duurzame 

energie /// maak er juist eenblikvanger van dat als symbool gaat staan voor duurzaam Zutphen. Een kunstzinnige uiting. Het mag zichtbaar zijn en de aandacht 

trekken. Wellicht is er onderin zo'n molen nog plek voor inforuimte? /// zonnepanelen op de nieuwbouw Noorderhaven te Zutphen. /// nee /// Minder 

stookkosten /// de bewoners mee laten investeren vind ik een zeer slecht plan!! in denk in zones hoe dichter de mensen erbij in de buurt wonen hoe meer ze 

gratis stroom krijgen aangeboden. /// nee /// x /// Nee /// Inzetten voor de ontwikkeling van energie uit waterkracht /// Het is te mooi om waar te zijn dat 

IJsselwind  Sinterklaas kan spelen met overheidssubsidie. /// Nee /// zie 11. via korting op de energienota beslist geen voorstander van culturele of andersoortige 

projecten /// Voordelige tarieven voor stroom voor omwonenden in een straal van 2 kilometer rond de molens. /// bekijk de mogelijkheid om bestaand auto's 

met benzine motoren om te bouwen naar electriese aandrijving /// Sponsor het DWK gebouw en hun activiteiten /// Ook besteden aan armoede wereld wijd. 

/// nee /// investern in nog meer durzame opwekken energie voor onze "rupsje nooit genoeg " energiebehoefte. Campagne tegen onuitputtelijke energie- 

behoefte /// neen /// bewoners in directe omgeving van de turbines het meest laten profiteren van de opbrengsten /// nee /// Weet ik niet /// neen /// 

Zonnecellen. /// nee /// Zonnepanelen op de oude stortplaats, Fort de Pol ± 12 HA. Hiervoor al eerder suggesties gedaan aangemeente Zupthen (Is niet als 

industriegrond te verkopen; grond is niet stabiel genoeg voor industrie) /// Meer boompjes in de wijk /// In nieuwe energie opwekkers steken /// Nee /// 1 

opbrengsten niet investen in aandelen2. naar consument /// Bewoners laten deelnemen in de opbrengsten /// De voorgestelde ideeen lijken me al een aardige 
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start. /// Verlaging algemene gemeentelijke  belastingen      bijv. Waterschapsbelasting /// nog meer molens plaatsen /// Neen /// Investeren in ontwikkeling van 

diverse vormen van durzame energie cq terugdingen van energieverbruik. /// Bewoners van het gebied zonnepanelen aan te bieden tegen een redelijke prijs of 

een kleine wind molen. /// Nee /// Nee. /// verbeteren van woonklimaat en infrastructuur /// geen /// Nee /// Geen mening /// Hoe kleinschaliger de 

energieproductie hoe beter. Terugvloeiende opbrengsten inzetten voor private  en lokale initiatieven, grote diversiteit aan experimenten bevorderen.Ook op 

gebeid van verwarming. Energiebelasting verlagen. /// eigen windmolen op het dak /// Niet direct /// Een mindering voor deelnemers op energiekosten /// Geen 

e-belasting meer betalen!! /// een veld zonnepanelen /// neen /// ook gebruiken om voor de kinderen in de stad een leuke speelomgeving te maken , zeker in 

de wijk Oostveen . /// nee /// Nee. /// Neen /// Bewoners mee laten profiteren door middel van lagere energie kosten. Of door een fonds op te richten waar 

men goedkoop kan lenen voor zonnepanelen. /// nvt /// nee /// huishoudens die het meest overlast hebben het meest financieel hiervoor compenseren. /// 

Geen idee /// Meer windmolens /// Directe relatie leggen tussen opwekken en afnemer bv. eigendom  andere met gekoppeld energie opv berelaag rendement. 

/// Financiële compensatie van gedupeerden. /// Voor de binnenstad van de gemeente Zutphen zou ik graag straatverlichting zien die bij het monumentale 

karakter van de binnenstad past. Zie bijvoorbeeld het Bergkwartier in Deventer. De straatverlichting van de binnenstad van Zutphen is op dit moment lelijk en 

een allegaartje. /// Neen. /// neen /// Voor mij hoeven juist niet de opbrengsten terug te vloeien naar de (directe) omgeving. Heel Nederland heeft er last van 

en heel Nederland dient er dan ook van te profiteren. Allemaal geklets dat terugvloeien en mee-participeren. Hobby van een paar personen met als doel 

'draagvlak' te creëren hetgeen daardoor niet vergroot wordt. Kans dat tegenstanders of geen grote voorstanders zich omgekocht voelen, dus geen 

gebiedsbesteding in dit geval. /// Korting energiekosten? /// geen /// nee. /// Nee /// Het in stand houden van sportaccommodaties in Eefde, gelden beschikbaar 

stellen aan de Stichting Accommodaties Eefde /// Korting op energierekening /// nee /// BEDRIJVEN KRING ZUTPHEN MEE LATEN PROFITEREN EN LATEN 

INVESTEREN IN WINDDEEL. VIA PARKMANAGEMENT ZUTPHEN MIISCHIEN  OOK MOGELIJKHEDEN OM DIT TE DOEN. GEZIEN DE LIGGING VAN DE MOLENS VLAKBIJ 

EN OP HET INDUSTRIE TERREIN!!!!! /// Nee /// Geen /// nee /// Eerst zien, dan geloven /// nee /// Voorst valt buiten deze fondsen /// Geen idee, maar  wel iets 

nuttigs. /// Vooral of alleen initiatieven steunen die zorgen voor meer duurzame energie in het gebied en die gericht zijn op duurzame verbetering van het de 

leefomgeving. Niet alleen dorpsraden laten meepraten, maar ook de mogelijkheid voor individuele burgers om een plan voor de besteding in te dienen. /// Neen 

/// Tbv activiteiten die leefbaarheid stimuleren in de regio. Hoeft niet alleen fysiek te zijn, kan ook sociaal bijv ondersteunen verenigingsleven, cultuur ed. /// 

Nee. /// Verrekenen met energierekening /// nee /// nvt /// Lokale buurten en sportverenigingen ondersteunen /// bevordering van (onderwijs in) kunst en 

cultuur) /// andere milieu maatregelen zoals opruimen van zwerfafval, investeren in techonderzoek zodat dit ook lokale werkgelegenheid oplevert. Dat 

windmolens schade aanbrengen aan vogels is bekend, zeker gezien grote ooievaars populatie ten noorden van het kanaal, kan gekeken worden in hoeverre de 

populatie daaronder lijdt.Verlaging van gemeentelijk belasting voor financieel deelnemende bewoners met X en niet deelnemende bewoners van 0,25X. 

Substantieel meer stroompalen voor elektrische auto's/ fiets /// kijk naar de winddelen die Greenchoice biedt, lijkt mij een goed voorbeeld!? /// Gratis stroom 

voor sportverenigingen in de regio. /// Nee /// nee /// aanleg van natuur/ aankoop van gronden van agrariers die stoppen en inzetten voor natuurontwikkeling 

/// Conditio sine qua non: iedereen woonachtig in het zou de opgewekte electriciteit moeten kunnen afnemen zonder beperking en desgewenst mee kunnen 

investeren. /// geen /// Terug laten vloeien naar de bedrijven, die daardoor hier kunnen blijven produceren en de lokale economie stimuleren. Werkgelegenheid 

creëren. /// Meer windmolens bij intratuin Lochem of tussen Eefde sluis/Achemse brug /// investeer n recreatiepark aan de noordkant van zutphen /// Voor 

sociale projecten in de regio . Om meer samenhang te krijgen tussen de bewoners onderling /// minder verkeer in de 30km zones en meer drempels +controle. 

Ijsselkade auto vrij -> terassen /// Meer subsidie op het plaatsen van zonnepanelen op bestaande woningen. /// Verlaging energiebelasting /// Direkte bewoners 

en bedrijven bij de opbrengsten betrekken. Mee laten denken /// Nee /// neen. /// Nee. /// Mensen die het meeste last hebben het beste compenseren /// 

subsidies voor huishoudens die zonnepanelen willen aanschaffen, bij nieuwbouw zonnepanelen aanmoedigen door extra korting/ subsidies /// Het zonneveld 

Noordveen is niet doorgegaan, met de opbrengst van de windmolens kan het financiele gat van de zonnepanelen worden gedicht en als nog worden gerealiseerd. 

Dan is al bijna 50% van het lokale energie gebruik groen! /// geen /// Nee, heb ik niet genoeg kennis van zaken voor. /// nee /// De vroegere gemeentelijke 

subsidies voor diverse verenigingen is sterk verminderd of afgeschaft. Dat zou hier mee gecompenseerd kunnen worden. /// Geen. /// Aanleg glasvezel ook in 

buitengebied /// Tarief voor electra lager wordt, wind kost niets. /// bewoners die last hebben van de molens een lager tarief berekenen dan afnemers die er 

geen of minder last van hebben. /// Nee /// nee /// Naast nieuwe groenstructuren streven naar een kwalitatief beter onderhoud van bestaand groen. 

Snoeiwerkzaamheden worden tegenwoordig niet meer netjes uitgevoerd. Wat men snoeien noemt is eigenlijk gewoon kaalmaaien van bomen en vooral struiken. 

/// nee /// Goedkope stroom /// Nee /// Geen mening /// nee /// nvt /// Neen, te oud. /// geen /// Nee. Ik weet er te weinig van /// nee /// plaatsen meer 

zonnepanelen /// Nee. /// geen /// Investeren in subsidie voor het verduurzamen van woningen. /// (deel) opbrengst naar gemeentekas /// Wij zien het als een 

Nutsvoorziening! Eventuele opbrengsten moeten ten goede komen aan alle bewoners in het betreffende gebied /// nee /// laat het eerst allemaal maar werken 

/// wie inverstreerd groet mee, de in verstrering moet wel draag baar zijn voor burgers,die we met ze alle kunnen dragen als de winst niet hoog is.bij winst zijn 

wij alle maal bij.als het goed gaat.dan ben ik voor. /// Als k investeer wil ik zelf de opbrengsten krijgen. Een commissie waarop ik geen invloed heb, beslist wat er 

met de opbrengsten gebeurt. /// nee /// werk creeren. /// Terug vloeien in de gemeenschap /// nee /// Groen aanbrengen om uitzicht van omwonenden te 

verbeteren. Dat werkt echt!! /// neen /// nee /// glasvezel aanleggen in heel Zutphen /// Lagere inkomens een maandelijks bedrag toekennen. /// investeren in 

zonne energie op de daken /// Investeren in onderzoek naar andere, vriendelijkere, vormen van milieuvriendelijke energie-opwekking /// Collectief behoort 

collectief te zijn. Waar iedereen bij gebaad is. Zowel de natuur als de mens. Dat mis ik aan dit hele verhaal. /// De Gorsselse heide weer toegankelijk maken voor 

het publiek. /// Deze molens moeten worden besteed aan de bewoners van de betreffende regio's, waardoor de energieprijzen dalen. /// Mensen met direct 

zicht op de molens vanuit huis of hun tuin daadwerkelijk compenseren bv in de prijs van hun energie glasvezel komt een veel grotere groep ten goede 

bijvoorbeeld. Eefde, specifieke compensatie voor direct betrokkenen. /// t.b.v. Communicatie met alle omwonende die zicht hebben op de turbines. /// Neen 

/// Plaatselijke vereningingen, Aftrekken van d gemeentelijke belastingen. Is voor alle huishoudens dan van toepassing. Niemand uitgezonderd, hoe minder 
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belasting hoe beter, dat vind iedereen prettig. /// Biologische bloemen velden/berm aanlegen voor bijen en andere insecten /// nee /// Lagere energiekosten 

voor bewoners in de directe omgeving /// Kortingen/subsidies geven op de aanschaf van zonnepanelen. Met kijk op het terrein Trajectum is hier nog veel winst 

te behalen qua groene energie. /// hoe meer groen in de plaatsen hoe mooier /// Neem de voorbeelden uit Duitsland in een bepaalde straal rondom de molens 

profiteer je. De lasten en ook de lusten. /// De lasten en ook de lusten. Kijk naar Duitsland. En maak geen cooperatie met winstbejag. Laat bewoners deel 

uitmaken van cooperatie. /// iniatieven voor jeugd en ouderen /// Speciaal abonnement / contract voor deze windenergie van deze bron /// Stroomprijs erna 

verlagen. /// Het ontwikkelen van een project zonnepanelen en geschikte gebieden zou dan zinniger zijn /// Ook deze vraagstelling is onjuist. /// neen /// N.V.T. 

/// de opbrengsten van de groene energie mogen wat mij betreft gelden voor heel Nederland. /// Nee /// nee /// Geen /// Nog geen idee. /// Opbrengst naar 

deelnemers /// Neen /// Nee /// neem bezwaren wegens afbreuk van de kwaliteit vande woonomgeving door ontsiering van het vrije uitzicht en vermindering 

van het woonplezier serieus, erken ze en zorg voor enige compensatie, deels of geheel te bekostigen met de terugvloeiende opbrengsten. /// Schadeloos stellen 

van de direct omwonenden ivm waardevermindering van hun huis /// Lagere energiekosten /// Nee /// Wij wonen in Voorst en delen niet mee. Dus heeft het 

eindelijk ook geen zin om ideeen aan te brengen /// Geen enkele. /// geen /// als er lichten op de molens komen geld besteden aan hetzelfde systeem dat ze in 

(..) hebben (het licht gaat alleen aan als een object te dicht bij komt) /// de schadevergoeding of een percentage winst voor de buren en mensen die er altijd 

tegen aankijken /// Dat het uitzicht op Zutphen niet verpest wordt. /// kwaliteitsverbetering in het dorp in algemene brede zin /// Nee /// Energiekosten voor 

omwonenden omlaag. /// Ik vind evt. terugvloeiende opbrengsten geen goed argument om voor of tegen de komst van windmolens te zijn.  /// Eerlijk gezegd 

vind ik dit onderdeel weinig geloofwaardig gezien de partijen die er al in zitten. Lijkt heel ver af te staan van bewoners. Mooi idee, denk dat er vooral terug gaat 

vloeien naar commerciële organisaties en adviesbureaus. /// Neen /// nee /// Energie rekening van de omwonenden en investeerders verder terugdringen. /// 

Verslagen van de energieprijs voor de huishoudens in de omgeving vd windmolens die er last van hebben. Het is onzinnig om de omgeving te vervuilen met lelijke 

windmolens en dan extra groen te onwikkelen. /// Laat bewoners de gehele windmolen financieren en de gehele opbrengst aan hen ten goede komen. Dit met 

'verrekening' van de mate van last door geografische ligging van de huishoudens tov de windmolen. /// Zonnepanelen /// Blijft heel wazig hoogte van 

opbrengsten. Weegt niet op tegen de nadelen (waardedaling en verminderde woongenot) /// Natuur en uiterwaarden (Geen intensieve veeteelt met alleen gras 

)Het afvangen van afval in de IJssel. /// Investeren in natuur en milieu /// Als de burgers van deze regio toch willen investeren in windenergie, laten ze dan 

investeren in eenwindenergie project aan de kust. Er is dan veel meer rendement. /// Een tegoedbon per huishouden te besteden bij lokale ondernemers /// 

Meer subsidie voor huizen met zonne panelen.  Deze zijn nl  niet storend. /// Primir opbrengsten t.b.v. De bewonders van Eefde-West die het meest gedupeerd 

zijn. De terverdiende opbrengsten in eerste instantie gebruiken als compenstatie van de waarde vermindering van de huizen in Eefde-West. In tweede instantie 

aanleg van glasvezel in Eefde-West, gezien het feit dat we ook nog steeds verstoren zijn van kabel /// Als die er mochten komen. Dan aan de gedupeerde 

buurbewoners. /// Zie 10 /// geen /// Windmolens draaien op subsidies. Daarom zijn wij Nederlanders financiers, via het belastinggeld, van windolens geworden. 

Terugverdiendende opbrengsten zijn er, onder aftrek van subsidies, niet. Er wordt ons een lokkertje voorgehouden. Slechts 19% van de huishoudens gebruikt 

opgewekte energie door windmolens. De kosten worden stelsmatig verzwegen. Dit draagvlakonderzoek heeft geen enkele waard eindien ook niet de 

alternatieven worden aangegeven. Ook een kosten/baten-analyse voor molens is noodzakelijk voor meer inzicht. /// Geen ideeen. /// Alsof we het wel willen, 

maar hoe dan! Nee dus! We willen geen windmolens op de voorgestelde plek. /// We hebben geen idee voor het besteden van de opbrengsten, wat ons betreft 

komen ze er niet. /// Voor zover ik kan berekenen zullen er geen baten terugvloeien.!! /// De laatste vragen lokken degen die aan deze enquete meedoet in een 

"meewerkpositie" en dat is niet fair.Iemand die zoals ik tegen elke vorm van windenergie heeft moet de mogelijkheid hebben de laatste vragen onbeantwoord 

te laten. Het ja/nee geen mening voldoet niet omdat dit suggereert dat de keuze de deelnemer koud laat, c.q. hij geen bezwaar heeft.Dit is nogal sluw! /// Het 

geld moet terug naar d eoverheid/belastingbetalen die de subsidie van zijn relief kent /// Zonne energie /// Geen /// Tegen windmolens en dus geen sprake van 

terugvloeiende opbrengsten /// nvt /// Positief financiële opbrengsten zijn vooral mogelijk door de verstrekte overheidssubsidies en belastingvoordelen. Zie het 

geflopte Zonnepark Noordveen van ZET. Het zou passend zijn zulke winst terug te hevelen naar de overheid.De gangbare trend om de hoeveelheid opgewekte 

energie uit te drukken in de eenheid "elektriciteitsverbruik per huishouden" is Trumpiaans misleidend. /// Met die vraag gaat u er al vanuit dat de windmolens 

er moeten komen! Vreemd! Dus niet laten doorgaan = geen terugbetaling /// Opbrengsten teruggeven aan de direct omwonenden. Niet aan de mensen die geen 

zicht en last hebben van deze dingen. /// geen /// Onderzoek naar betere alternatieven dan windmolens /// Wij zijn tegen het plaatsen van windturbines in dit 

gebied!! /// investeer in zonnepanelen en ontwikkeling van accu's die geschikt zijn voor gebruik in de huizen. /// nee /// Tegen plaatsing /// zie ommezijde. De 

vragen zijn niet samenhangend en lijken daardoor op voorhand uit te gaan van een positieve houding tov IJsselwind. Dit is geen neutraal onderzoek. /// uitkopen 

benadeelden /// nvt ///  Het is een misvatting te denken dat er terugvloeiende opbrengsten zijn. Via de subsidie betaal ik als inwoner van Nederland mee aan 

de windmolens. Dat er een stukje terugvloeit naar de burgers in de buurt is dus slechts een virtueel voordeel. Samen met alle Nederlanders heb ik de molen in 

feite al betaald. Het is zelfs niet solidair om andere belastingbetalende burgers niet mee te laten delen in de opbrengst. Zij betalen indirect immers ook mee aan 

de subsidie. /// Helemaal geen windmolens plaatsen op deze plek.Deze enquête is helemaal niet goed gemaakt.  Jullie gaan er gewoon vanuit dat deze molens 

er komen, heeft het zin dat wij als tegenstanders dit invullen?Hier doe je toch niets mee, moeten wij ons nu druk gaan maken om  wat toch doorgaat? Zullen we 

hem bij jullie neerzetten? Alles moet maar in die hoek komen te staan, die mensen waren al gewend aan de stortplaats, de GMB de drie andere molens, en nu 

kunnen deze er ook nog wel bij. Prachtig uitzicht voor de Skyline van Zutphen Toch! /// In dit voorstel is er geen sprake van óf er windmolens op land komen. Ze 

komen er blijkbaar, de keuze is alleen hoe hoog. Het contract met de wind-energieleverancier zal er al liggen helaas. Dit vind ik teleurstellend. Ik pleit alsnog voor 

alternatieven zoals door mij eerder genoemde zonnepanelenvelden langs de snelwegen zoals in vele landen al gebruikelijk. Grond langs snelwegen is vaak 

onbenutte, onaantrekkelijke grond. Met groenstroken rondom deze velden is er geen horizonvervuiling.Tevens is een alternatief op nieuwbouwhuizen in plaats, 

nadrukkelijk in plaats van dakpannen, zonne-energieplaten te plaatsen die het gehele dak bedekken. Daarvan is een nieuwbouw project net opgeleverd in Eefde. 

Op deze wijze van toepassing  zijn we van die lelijke wildgroei van zonnepanelen op daken af. Alternatieve energie is heel belangrijk, maar bebouwing moet wel 
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in balans zijn met de natuur. Die natuurbalans heeft grote invloed op het geestelijk welbevinden van mensen /// U gaat ervan uit, dat dit door gaat. Er zijn al 

eerder ondoordachte voorstellen gedaan. Ik denk dat de positie van verantwoordelijk wethouder en een van de initiatiefnemers., of te wel (twee oren op een 

kussen) in deze bevreemding opwekt. Het is weer dat Zutphen zo nodig moet. Terwijl ze niet meedoen aan Provinciale subsidies voor het naïsoleren van 

woningen. Hier moet weer kost wat kost een groot politiek gebaar gemaakt worden. /// Zoals gezegd, indien dit rare plan doorgaat moeten de omwonenden 

schadeloos gesteld worden.  Ik stoot mij aan het feit dat dit niet in bovenstaande vraag benoemd wordt. /// nvt /// NVT /// Ik ben niet voor de plaatsing van 

windturbines; ook niet als terugvloeien van opbrengsten naar omwonenden als douceurtje wordt aangeboden. Immers diegenen die het dichtstbij wonen ervaren 

de meeste last en diegenen die verder weg wonen, zien of horen niets, maar profiteren even veel.Kortom, nee. nog niet over nagedacht.... /// nee want wij zijn 

tegen plaatsing /// Deze en vorige vrag zijn niet van toepassing, aangezien ik sowieso tegen de plaatsing ben /// geen /// huurwoningen in achterstandswijken, 

energie duurzaam maken -> zonder de  huren  te verhogen. Of zonnepanelen plaatsen op woningen /// nvt /// Eerste maar eens rendabel draaien zonder subsidie 

dan wil ik me er wel eens over gaan buigen /// Ik vind dat de vorige vragen misleidend  zijn omdat de mensen die tegen zijn, hier geen ruimte wordt geboden 

om hier hun visie tot uitdrukking te brengen. /// Ik vind het behoorlijk manipulatief om de bewoners hiermee te "verleiden" tot een positief standpunt!Het 

realiseren van kwaliteitsverbetering in de directe omgeving moet toch ook zonder "windmolens" tot stand komen! /// Wanneer onverhoopt de plannen wel 

doorgaan dan is zowel een eenmalige forse uitkering voor waardedaling van het onroerend goed, als een jaarlijkse compensatie voor de blijvende overlast een 

absolute voorwaarde. /// Reserveren voor claims, tegenvallers en afbreken voor over zeg 10 jaar als dit soort opwekking door innovatie zwaar verlieslatend is 

geworden.Omwonende burgers direct compenseren voor waarde daling van hun woning en/of bedrijven. /// nee, geloof niet dat dit echt wezenlijk is /// GEEN 

VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE KEUZES ZIJN VOOR MIJ EEN OPTIE /// Dit is er allemaal met de haren bijgesleept om een slecht plan acceptabel te maken /// 

Alleen maar glasvezel aanleg /// Schadeloos stellen vanwege waarde daling van onroerend goed. /// Tegemoedkoming in vorm van jaarlijks bedrag door daling 

prijs woning. /// Alleen en uitsluitend terugvloeien aan de bewoners die de last gaan ondervinden. Praktisch heel lastig, wie gaat wat en hoeveel ontvangen, 

maar je kan makkelijk per woning die er direct zicht op heeft en decibel verhoging ondervind bedragen uitkeren. Nog steeds een doekje voor het bloeden, maar 

u vraagt er naar. /// Nauwer contact over de mogelijkheden voor direct omwonenden. /// zoals gezegd. Fabriekshallen veeschuren e.d. Vollegen met 

zonnepanelen. /// Deze vraag gaat nergens over en is totaal irrelevant. Het enige wat u beoogt is het omkopen van burgers.Hetzelfde kan gezegd worden over 

de vorige vraag. Het is absurd om te vragen of ik een voorkeur heb voor een windmolen van 150 of 170 m. Ik wil geen windmolens in dit gebied. Ik ben tegen de 

windmolens in mijn woonomgeving. Ik heb bewust gekozen om in het buitengebied te wonen vanwege de rust en gezondheid. Deze gaat u nu verstoren met 

voor mij niet te voorziene gezondheidsrisico's. Daar zal ik u abslotuut aansprakelijk voor stellen. /// De terugvloeiende opbrengsten zijn een wassen neus, er is 

niets gegarandeerd, de exploitatie kan tegenvallen, de enkele tienduizenden euro's zijn een zoetmakertje. /// niet van toepassing, ik ben tegen dit project. /// 

gebruiken voor uitbreiding groen stroom middels zonnepanelen /// Stimuleer consumenten en bedrijfsleven om verdere financiële ondersteuning te krijgen als 

ze eigen panden duurzamer maken door : isolatie; meer LED in panden, anders verwarmen dan op gas, projecten "energie 0"ondersteunen. Opbrengsten van 

energie bedrijven zouden daarin moeten worden geïnvesteerd. /// De keuzemogelijkheden voorzien in een uitbreiding van de activiteiten van het gebied. Dit is 

juist mijn grootste probleem met de plaatsing. Eventuele terugvloeiende opbrengsten moeten mijns inziens dan gebruikt worden voor natuurbehoud en 

bescherming van het gebied. /// er wordt over gesproken alsof Windmolens voordelen hebben en geld op gaan leveren. ik geloof hier niet in. In Duitsland zijn er 

reeds grote problemen met oude windmolens en die blijven in Nederland ook niet uit.  Afgezien van dat ze stroom leveren zijn er verder geen voordelen. Ja 

werkgelegenheid natuurlijk, maar vrije energie bouwen en genereren geeft veel meer werk en ook vrijheid.  Het ontbreekt in Nederland aan kennis van de 

werkelijke goede alternatieven. Er zijn duizenden mogelijkheden op vrije energie gebied. waarom u dit niet weet. u hoeft enkel te begrijpen dat grote partijen 

geen belang hebben bij vrije energie. iedereen een kastje in huis zou voldoende zijn. niemand hoeft afhankelijk te zijn van een aanbieder. /// nee /// Vorm er 

maar een behoorlijk onderhoudsfonds van, want dat zal op termijn hard nodig zijn. /// als ze er zo nodig moeten komen dan zou het de gemeente sieren  om de 

bewoners binnen de 5km zone een compensatie te geven, want alle voorstellen hierboven genoemd  gaan allemaal naar bewoners die er geen last van hebben, 

en het aanleggen van groen en glasvezel is al een gemeente taak. /// nvt /// Nee want ik wil het niet. /// Laat de gemeenten en IJsselwind compleet, volledig en 

transparant inzicht geven in opbrengsten en kosten (inclusief vergoedingen in brede zin  e.d. voor alle aandeelhouders en andere belanghebbenden) op korte 

en lange termijn en over de gehele levenscyclus (inclusief sloop en/of vervanging) van de windturbines. Dat inzicht is namelijk nodig om een gefundeerd besluit 

te kunnen nemen over de voorgaande vraag. Dat inzicht is er nu niet. /// Zonnenergie /// Er vloeit geen geld terug uit dit project! /// Opbrengsten niet naar rego 

of bedrijven maar naar direct omwonenden (bin een straal van 5 km) /// Investeer in zonnepanelen! /// CASH OMWONENDEN /// Neen, want we zijn tegen de 

windmolens! Uw vraagstelling is ook misleidend. Je moet als je tegen bent toch kiezen uit de bestemming van de opbrengsten en de hoogte van de molens! 

Natuurlijk hebben we ALS er molens komen geen voorkeur voor de hogere, verlichte, molens. En als de gemeente ons niet zou hebben toegezegd dat er glasvezel 

gaat komen, dan zouden we daar voor zijn. Maar ook weer: áls er hoe dan ook molens komen (en de gemeente zich niet aan gedane beloftes houdt.... /// Ja 

alleen de mensen mee laten delen die direct last van hebben van die turbines...de mensen die direct in de buurt wonen van de molens,en niet de mensen die 

een paar kilometer verderop wonen. /// Nee; altijd hergebruik in regio voor kwaliteitsverbetering /// Is toch allemaal omkoping. /// leg een zonnepaneel weide 

aan boven op de oude stortplaats in Zutphen, heeft niemand last van. Kijk ook eens naar gas motoren voor biogas, dit is een stuk goedkoper en er komt warm 

water vrij waar ook weer mogelijkheden mee te doen zijn. Als men de totale milieueffecten bekijkt (dus ook productie en installeren en onderhoud) vallen deze 

positief uit . /// Groenonderhoud ipv het nalaten en dan maar kappen van mooie oude bomen (Gemeente Lochem) /// Nee /// Niet uitvoeren. Spaart een hoop 

geld en gedoe en levert daarmee meteen winst. /// Sluit aan bij projecten op provinciaal niveau of op landelijk niveau. Ga niet het wiel zelf uitvinden. Zonde van 

al het geld dat weer aan adviseurs en projectmanagers uitgegeven moet worden. Sluit aan bij bestaande samenwerkingsverbanden. Niemand zit te wachten op 

weer nieuwe clubjes waar uiteindelijk niets uit komt..Waarom niet met terugvloeiende opbrengsten de energierekening omlaag? /// Nee, het klinkt leuk maar 

er doen meer energie coöperaties mee.Terugvloeien in de regio is dan wel een ruim begrip. /// Niet van belang. Naar mijn mening worden er geen windmolens 
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geplaatst. /// - hoewel in mijn rangschikking, zoals hierboven vermeld,  het ontwikkelen van duurzame projecten onderaan staat, is dit om eventuele uitbreiding 

van windparken te voorkomen. Wel zou het winnen van energie uit het  water van de IJssel of eventuele zonnen-e /// Laat eerst maar zien dat het iets opleverd.  

Als het tegenvalt dan is er niets terug te vloeien, alleen dweilen met een open kraan /// Opbrengsten?? Wanneer na 50 jaar?? Dat bedoel ik voorgelogen worden 

we /// De opbrengsten is niet relevant voor de bewoners. De overlast is veel groter. /// Vermindering van WOZ /// Niet aan de orde. Ben net als velen TEGEN 

windmolens in deze regio. Kan me voorstellen dat windmolens op zee een beter alternatief zijn (meer wind, etc.), zodat ze wel geld opleveren ZONDER subsidie. 

Windmolens in de regio zijn mijns inziens NOOIT rendabel als je de subsidie (waar wij ook al voor betalen) buiten beschouwing laat.Kort gezegd: binnenland 

GEEN windmolens, maar zonnepanelen /// nee /// Geen /// In het onderwijs steken /// Zichtbaar mooier maken van de omgeving pak één doorn in het oog en 

ga dat verfraaien en aan de omgeving teruggeven. /// Neen /// energiebelasting eraf en korting /// Deel ze gewoon in NL en richt je op duurzaam en geen 

overlast. Verdiep je eens in nieuwe technologie. /// De windmolens draaien voor een groot deel op subsidie, dus wat er terugvloeit is mijn eigen belastinggeld. 

/// Ik wil geen molens /// De Enquete is gestuurd en suggestief, dit komt de uitkomst niet ten goede en men maakt zo direct verkeerd statement.De molens 

passen hier niet. Wel is het bizar er nog steeds geen glasvezel licht bijvb op de mettrayweg in deze tijd.BVD. /// Verbeteren infrastructuur /// Uitgangspunt is al 

dat het opbrengsten gaat genereren. Direct uitkeren, zonder fonds oid. Waar hebben we het over? Glasvezel? Het is geen Afrika rondom het Twentekanaal! 

Groenstroken? De N348 is net doorgetrokken!Mee laten investeren? Ik wil die windmolens helemaal niet, ik wek zelf al groene stroom op, waarom zou ik dan 

gaan investeren. Nieuwe projecten? Er liggen al plannen voor een zonnepanelenpark. Gebiedsfonds? Mogen we een paar honderd (gesubsidieerde) euro's 

uitgeven voor een extra glijbaan? Nee, vaste bedragen, inflatiecorrectie, voor decennia vastgelegd op uitgekeerd per adres/huiseigenaar. Zie het als dividend op 

de gedwongen "investering" in leefbaarheid die bewoners door dit initiatief moeten doen. /// Verlaging van de energiefactuur, verlaging van gemeentelijke 

belastingen. /// wanneer er windmolens komen mogen alleen de mensen in de regio hiervan profiteren. alle overige instantie mogen absoluut geen winst maken. 

deze mogen alleen kosten dekkend opereren. alleen via achteraf ingediende facturen van onderhoud mogen deze kosten gedeclareerd worden! /// Zou eerst 

graag weten hoe veel het daadwerkelijk gaat opleveren en wat het gaat kosten.Investeren in groen, onderwijs, fraaiere huisvesting en binnenstad. /// Niet 

duidelijk wat terugvloeit. Een algemene vraag of bedoelt u in de "kas" van de betreffende gemeente afvloeien? Dat lijkt mij niet. Zie mijn opmerking bij vraag 22. 

/// Nee /// Omdat ik tegen het plan ben, en de noodzaak ervan niet inzie, hoop i kdat velen met mij niet voor de lokkende ,,terugvloeiende opbrengsten" vallen 

/// n.v.t. /// Onzin, dit geeft een hoop gezeur en is een sigaar uit eigen doosEr zijn geen garanties t.a.v. enige jaarlijkse betalingen /// Terugbrengen van de 

natuurlijk waarde waar windmolens worden geplaatst. /// In mijn wereld heet dit omkoping, maar netter gezegd een 'doekje voor het bloeden'.Het is bedroevend 

om te lezen dat een grote maatschappelijke en privé-impact zou kunnen worden 'afgekocht' met een beperkte financiële bijdrage aan de Dorpsraad of iets 

soortgelijks. /// Geef iedere Euro (dus geen fooi van 20%) die verdiend wordt eerst aan de getroffen omwonenden in een straal  van 750 meter van de beoogde 

locaties zodat zij de mogelijkheid hebben om dit gebied te verlaten zonder failliet te gaan. Als dat gebeurd is en er geld over is kunnen alle(!) verdiensten 

overgedragen worden aan bijvoorbeeld de dorpsraad van Eefde om hier goede dingen mee te doen voor het dorp. /// Er is geen behoefte bij ons en bij de direct 

omwonenden voor opbrengsten. Wij doen niet aan omkoperij.  Plat gezegd: ga weg met je rotmolens!!! Laat ons met rust!!! /// Ons mee laten profiteren van de 

energie opbrengst, wij hebben er tenslotte last van!!!!!!!!!! /// graag windmolens elders plaatsen /// Een buitengewoon misleidend argument. Dit suggereert 

dat er opbrengsten zijn maar zonder  torenhoge subsidie is dit initiatief onmogelijk dus ik zou zeggen eerst de subsidie terugbetalen die onmisbaar is bij het 

realiseren van dit plan en waar de belastingbetaler voor opdraait en vooral IJsselwind van profiteert. Niemand garandeert overigens dat er opbrengsten terug 

gaan vloeien naar de regio en wie vertelt me wat er gebeurt als opbrengsten tegenvallen? En dan de vraag waarom gaat een inwoner van de stad Lochem, 

Harfsen of Brummen profiteren van opbrengsten van dit  initiatief? De omwonenden van Zutphen en Eefde hebben de grootste hinder en worden geconfronteerd 

met onherstelbare schade aan de directe leefomgeving. Het ligt voor de hand om, als er al sprake kan zijn van terugvloeiende opbrengsten,  deze aan de inwoners 

in een straal van maximaal 5 km van de windmolens ten goede te laten komen. /// Dit hele terugvloeien is een wassen neus, er komt alleen maar tweespalt in 

de samenleving in Eefde van.Ik heb daarom geen belangrijkst item bij de vorige vraag, de volgorde die ik aangegeven heb is nog steeds geen voorkeur, want mijn 

voorkeur is geen windmolens /// Wordt er ook nog naar iets anders dan winst gekeken? Wat als de omwonenden/omwerkenden lichamelijke of psychische 

problemen krijgen? Dat wordt in deze opbrengst niet meegenomen. /// Als er al molens komen en als daarvan al opbrengsten te verwachten zijn ( zie de kwalijke 

opbrengsten van de molens langs de A1), moeten die opbrengsten geheel terugvloeien naar het getroffen gebied.En dus niet 80 % naar de energie- cooperaties, 

maar 100 % naar de direct getroffenen die uitzicht hebben op de molens en de groep binnen 3 km die direct last hebben van geluid, slagschaduw en risico's van 

wegschietende onderdelen van de molens.Ook de energie-opbrengsten direct naar de getroffenen. /// In z'n geheel niet /// nee /// zonneenergie /// 

Groenvoorziening vind ik een prima idee! Subsidiesw op zonnepanelen zou ook een idee zijn!! /// Neen /// Naastwonende, bewoners die last hebben of geluid 

of horizonvervuiling laten profiteren d.m.v. B.v korting op de energieprijzen /// Promotie duurzame energie op scholen /// Investeren in zonne energie /// Nee, 

lijkt mij prima zo! /// Besten aan het aanleggen van een zonnepark. /// nee /// Goede doelen ondersteuenen, aanleg van een park langs het Twentekanaal vlak 

bij de sluizen te Eefde /// Aanleg van nieuwe parken in de buurt van of rond de molens ten behoeve van spelende jeugd, gezinnen, ouderen.Bijvoorbeeld 

skatebaan zoals in Zutphen-Zuid of speelveldje. /// Nee. /// nee /// Weer infesteren in meer duurzame energie zodat wij er allemaal van profiteren /// nvt /// 

Gebruiken om op termijn nog meer windmolens te plaatsen.Onderzoek naar het opwekken van energie uit waterkracht. De Ijssel stroomt al honderden jaren 

met een flinke snelheid lang Zutphen. Kan uit die stroom/ kracht energie gewonnen worden? /// nee /// Zoveel mogelijk duuzame energie, eventueel ook 

zonnepanelen als mogelijk. /// Laat diegene die het meest profijt hebben van de energie opbrengsten ook iets terugdoen voor Zutphen en de omgeving van de 

windmolens. Bijvoorbeeld een financiële bijdrage aan een cultureel evenement zoals het IJsselfeest. Of een kunstwerk voor de stad en dorp dat met wind te 

maken heeft en dat iets doet met wind (windorgel etc.). /// Voor direct omwonende lagere energie kosten. Deze mensen hebben tenslotte ook met de nadelen 

van doen zoals geluid en horizon vervuiling /// NEE /// Zie vorige opmerking. /// Investeren in (maatschappelijke) verenigingen, zoals sportverenigingen. /// Nee 

/// de opbrengsten moeten in het energieneutraal maken van woningen /// Nee /// geen /// Geen /// Ondersteunen van lokale boeren om een duurzame manier 
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van produceren te ontwikkelen om bio- diversiteit te bevorderen en het landschap te verbeteren. /// Investeren in innovatieve duurzame energievormen. /// 

nee /// wmb vooral: investeren in nog meer duurzame energie, en besparen vanenergie/ verbruik in het algemeen omlaag brengen. /// Het geld moet vooral 

gaan naar versterking van de sociale structuur: verenigingen, accomodaties, etc. Investeringen die anders niet van de grond zouden komen. Over beheer van het 

fonds moet goed worden nagedacht - niet door de Dorpsraad Eefde in haar huidige vorm (eenzijdige samenstelling bestuur, te weinig vertegenwoordiging van 

Eefde). /// Het verenigingsleven en burgerinitiatieven stimuleren /// Kleine waterkrachtcentrale (vijzel) in de uitstroom van de Berkel bij sluis Eefde! /// iets in 

zonnepanelen. /// nee /// ziw 15 /// Nee /// Wij hebben thuis 12  Panelen op dak. /// De ontwikkeling van de aardwarmte bevorderen zodat de landschaps 

''bevuiling'' die ontstaat door windmolens in de toekomst vermindert. /// Zonnepanelen projecten op groepen gunstig gelegen woningen en bedrijfspanden. /// 

geen /// Nee /// Geen /// Opbrengsten gebruiken voor nieuwe milieu verschonende projecten /// wij laten dat graag aan u over /// Neen. /// Nieuwe duurzame 

projecten in de regio /// nee /// Nee heb ik niet in verdiept /// een lagere KWH prijs in rekening brengen voor de gebruikers in de omgeving van de molens. /// 

nee /// Korting geven op millieuheffing /// Opbrengsten naar algemene Nuts-doelstellingen /// Investeren in natuur en cultuur. We wensen dat niet alleen de 

lasten maar ook de lusten ten goede komen aan de direct omwonenden. (En dat geen derde persoon ermee vandoor gaat) /// Nee. /// geen /// Dat laten we 

graag over aan de gemeentenpolitiek mbt hun begrotingen /// Investeren in elektriciteit -> capaciteitversoring. Stimuleren zonnepanelen. /// Zo mogelijk het 

realiseren van een park met zonnepanelen (minstens 5 ha.) /// Op het ogenblik geen /// Bevorderen duurzame werkgelegenheid. /// momenteel niet /// neen 

/// Te weinig info. Nee dus! /// N.v.t /// niet direct /// nee /// nee. /// Goedkopere tarieven /// Investeren in schone duurzame energie voor de toekomst /// ik 

vind dat de terugvloeiende opbrengsten echt besteed moeten worden in de nabije omgeving van de windmolens, voor de mensen die er last van hebben. Evt. 

Geleidelijke tegemoetkoming van voor waardedaling van de huizen in de buurt van de windmolens (dus eefde, zutphen, de mars) /// Neen /// De baten van de 

windmolens ( als die er zijn, want de 3-4 % lijkt mij niet gegarandeerd)  terug laten vloeien in de vorm van extra subsidie voor particuliere initiatieven in het 

gebied. Bijv. Zonnepanelen op daken van carports om meer elektrisch te gaan rijden. Of kleine windmolens in tuinen van bewoners van het gebied. Of subsidie 

op het ombouwen van een traditionele CV naar een warmtepomp. Of meer gebruik  maken van restwarmte van industrie ( bijv van Aurubis) voor verwarming 

van andere industrie die ernaast ligt. Of laadpalen bij supermarkten.  Voor de boeren in het gebied zou ontwikkelen van een kleine biomassacentrale voor het 

verwerken van mest een prikkel zijn om mest op een minder milieubelastende wijze te verwerken. /// Van de bron(zie 22) Deze nieuwe energie leverancier 

behandelt alle alt. Energie voor heel nederland /// Wandelpaden aanleggen langs de Ijssel /// Gebruik een deel van de winst om in de regio zonnepanelen te 

installeren: zo kom je de tegenstanders van de molens tegemoet. Je hebt dan uiteindelijk minder molens nodig. Houd het binnen de regio. In Groningen zien we 

hoe de regio uitgekleed wordt, terwijl de opbrengsten naar het westen van het land vloeien. Als dit met windmolens ook gebeurt, zal de weerstand alleen maar 

toenemen, terwijl de alternatieve energie heel hard nodig is. /// Lagere energieprijs /// Geen /// Neen /// Ik snap net wat terugvloeiende opbrengsten zijn. 

Volgens mij zijn windmolens duur en verdienen ze zich niet zo maar terug. Klinkt als broodje aap /// korting op tarief, of in geval van niet deelnemende 

energieleverancier harde valuta retour naar de leden/ deelnemers. Geen beperkingen op postcodes zolang die binnen de 5 km grens wonen. /// voorzieningen 

tegen overlast voor de aanwonenden. /// sociaal project bijv. Voor voedselbank /// Investeren in bewustwording/onderwijs/onderzoek duurzaamheid 

lokaal/regionaal niveau.Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatief op lokaal niveau /// nee /// De (groene) kwaliteitsverbetering  en ontwikkeling van andere 

duurzame energieprojecten zijn zaken die je via het gebiedsfonds zou kunnen laten lopen. Ook zou je energiebesparingsinitiatieven / verbeterde isolatie hieruit 

kunnen meefinancieren. /// nee, dat komt tzt wel. /// Verlaging van de stroomkosten e.d. /// Behalve investeren in bv. zon energie en groen voorzieningen niet. 

/// Energienota omlaag /// Er zijn niet veel/geen opbrengsten als je het goedkoop aanbiedt. Jammer dat het maar 25% is. Dus nog meer duurzame energie 

investeren tot we 100% hebben. Dan profiteert iedereen en dan zul je zien dat de energiekosten naar beneden kunnne n. /// Recreatieruimte aanleggen waar 

veel kan: BBQ-en, voet)balspellen, vliegeren, modelvliegtuigen, drones, etc. /// geen /// Een vraag beantwoorden waar men totaal nog niet weet of er uberhaupt 

terugvloeiende opbrengsten komen, eerst de kosten en de baten vergelijken /// Uitbreiden van zonnepanelen en Zutphen groene stroom voorzienend laten zijn 

met de beste kabels die deze duurzame stroom/verbinding bij Zutphen moet aanleveren. /// Plaatsen van buurtbatterijen.Aanvulling duurzame opwek met 

zonnepanelen. /// Extra geld voor minima met name met kinderen /// Geen. /// zie vraag 11 /// Lagere energierekening /// korting via leveringstarief/belasting 

stroomrekening oidverlagen ozb /// Geen idee. /// De zeggenschap moet naar rato van de 'overlast zijn'. Dus hoe dichter bij de molens hoe meer 

zeggenschap.Bovendien moet het voor de GEHELE opbrengst gelden. Het mag niet de bedoeling zijn dat derden (Waterschap) meeliften op dit initiatief, maar 

de opbrengsten in eigen zak steken. /// Een subsidiepot opbouwen voor duurzame energieprojecten bij sportverenigingen. /// Aanschaf zonnepanelen voor heel 

Zutphen, nog meer windmolens kopen. /// Scholingsprojecten opzetten voor kinderen en scholieren. /// Bedrijfspanden voorzien van zonnecellen, adoptie op 

zee turbines mogelijk maken, subsidie voor lage-energiewoningen /// sorry /// Nee /// Investeren in subsidie in de buurt bv. subsidie op 

warmtepompenergie/isolatie e.d. /// Aandelen in de molens en in de de opbrengst.Het opnieuw investeren in andere energieprojecten vind ik het belangrijkst. 

/// De lasten goedkoper maken zodat we er ook wat van merken. /// Verlaging energieprijs /// Zoals in het voorbeeld aangegeven: aanleg van glasvezel (in o.a. 

Zutphen). Daarnaast bewoners compenseren die (door onafhankelijk onderzoek bewezen!) last hebben van de schaduwen van de windmolens. /// Omwonende 

compenseren met lagere energiekosten /// Een grote reclame campagne, voor de regio. Er is op het moment te weinig industrie lees werkgelegenheid in Zutphen 

en directe omgeving.Er zullen meerdere grote bedrijven terug moeten komen naar Zutphen en omstreken. /// Infrastructuur verbeteren, meer voorzieningen in 

dorpen. /// Bewoners niet alleen mee laten investeren maar ook mee laten delen! Richt je hier niet alleen op gepensioneerde of 50+ ers, zelf zou ik ook graag 

mee investeren. /// Nee /// Laat de opbrengsten terugvloeiend naar de financieel zwakke huishoudens in de gemeente. Zo kunnen bij die huishoudens de 

maandlasten omlaag. Investeren in groen in de omgeving. /// Kabel tv/glasvezel in buitengebied /// Geen andere dan hierboven vermeld /// Zonnepanelen op 

alle openbare gebouwen. Betere opleiding voor technische beroepen. Bij de windmolens/zonnepanelen "tankpunten" voor electrische voertuigen. In de stad 

meer elektrische vervoermiddelen en andere vervoermiddelen weren. /// verlaging van de stroomprijs voor iedereen in de regio onderhoud aan 

groenvoorzieningen in de regio, bv regelmatig bomen onderhoud ipv kappen uit geldgebrek. /// Het gaat alleen over geld en duurzame energie, laat omwonende 
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mee investeren, compenseer de direct omwonende in financieel duurzame projecten /// Investeren in gratis zonnepanelen voor aanwoneneden /// Nee /// nee 

/// Bezuinigende maatregelen stimuleren en betaalbaar beschik baar maken /// Terug geven aan de mensen /// Zwembad voor Eelde onder de windmoelens /// 

graag gebruiken om zonnepanelen op flats en hoge gebouwen /// bewoners van panden die binnen de zone van mogelijke schade t.g.v. geluid en slagschaduw 

liggen separaat van de regio bestedingen uit de winst een  extra vergoeding bieden. /// Reduceren van energie kosten voor de huishoudens die daadwerkelijk 

deze groene energie afnemen. /// nee /// Tegen de tijd dat er eventueel winst uit komt, zijn de molens versleten /// Energieopwekking d.m.v. aardwarmte /// 

meer voor de naaste bewoners /// belangrijkste genoemd in vraag 15 /// Nee /// Energiereking omlaag /// Ondersteuning aan lokale verenigingen/stichtingen 

om groene stroom op te wekken middels zonne-energie, warmtekracht en aardwarmte. /// Ontwikkel mogelijkheden voor omwonende om hun huis energie 

neutraal maken Dwz finacieel maar vooral ook voorlichting en advies voor verbetering /// INVESTEREN IN ZONNE-ENERGIE IPV WINDENERGIE /// Eefdese beek 

kernveranderen /// nee, ik vind die belangenverstrengelingen niet correct /// Bij voorkeur non-profit: alle opbrengsten investeren in duurzame energie /// 

Opbrengsten voor vermindering vaste lasten /// aanbrengen van fietspaden en afschaffen van het gemotoriseerd verkeer (i.p.v. overschakelen op elektrische 

auto's; dan wordt hebben we ook niet meer energie nodig en kan alles worden gebruikt voor bestaande doeleinden. /// Nee /// Bio brandstof maken /// effect 

eigen energieprijs! /// Korting op energierekening /// Investeren in sociale cohesie, bewoners zelf in een verenigingsverband laten beslissen over investeringen 

om het gebied aantrekkelijker te maken en leefbaarder. /// Korting aanbieden bij energiegebruik door naaste omwoners /// De nadelige effecten van direct 

aanwonenden compenseren dmv energiekorting (particulieren, niet bedrijven!) of extra ondersteuning bij maatregelen woningen duurzaam en energiezuinig te 

maken. /// besteden aan stimulans en middelen voor energiebesparing. /// Momenteel niet, maar ik weet dat er veel initiatieven in de omgeving zijn waarvoor 

geld nodig is, dus de opbrengst zal zeker nuttig besteed kunnen worden op een manier dat veel omwonenden daar profijt van kunnen hebben. /// meer groen 

/// Groen- en natuurverbetering. /// Nee /// Sport/sociale voorzieningen /// Eerst cijfers presenteren /// goedkoper energietarief /// Omwonenden een 

compensatie geven /// Meer geld en aandacht voor sociale cohesie en het luisteren naar de wensen van de gemiddelde burger /// Onderwijs! Leer de toekomstige 

volwassen/grootverbruikers, hoe ze bewuster en innovatiever om kunnen gaan met energie. Betrek ze in het vinden van oplossingen en het creëeren van nieuwe 

vraagstukken. Maak hier tijd en geld voor vrij. De jeugd moet het uiteindelijk gaan doen! /// Mogelijkheden bieden om goedkoper huizen te verduurzamen, 

zonnepanelen op overheidsgebouwen bedrijfsruimtes om energie op te wekken, groene daken ivm meer groen (zuurstof) betere isolatie, minder regenwater in 

het riool /// Nee, het percentage is klein (20%) we moeten delen met 4 gemeentes in een "grote regio"! /// Zo veel mogelijk ten behoeve van de gehele 

gemeenschap, b.v. dorpshuis en of verenigingen. /// Nee /// omdat ik buiten de gebieden woon die kunnen meeprofiteren. Het enige is drie zeer dominerende 

windmolens die ik zie zogauw ik buiten het dorp Voorst kom /// Energiebesparing. Plaatsing van zonnepanelen op woningen/bedrijven/kantoren voor energie in 

woningen enz. plus energie voor auto's: deel auto systeem (uitzending Groen licht programma over Lombok in Utrecht 20-2-2017) /// Energiebesparende 

maatregelen treffen in scholen, gemeentelijke rn andere publieke gebouwen. /// andere schone energiebronnen die geen omgeving beinvloeden: zonnepanelen 

op daken van grote (industrie) gebouwen /// Niet regionaal aanpakken, maar landelijk! Iedereen is nu per provincie het wiel aan het uitvinden. /// wat zijn de 

kosten van onderhoud, loont het op termijn dan wel? Buitenzwembad met verwarmd water /// nee /// Verbetering infra structuur, met name wegen net in en 

om gebied tussen Deventer en Zutphen /// Kijken of er uit andere mogelijkheden te vinden zijn in minder aan te tasten gebieden /// Het verbeteren van de 

gebieden in de omgeving /// Het klinkt bot, maar mijn mening is eerst zien dan geloven dat er uberhaubt iets terugvloeit. Het lijkt mij logisch dat wie de groene 

stroom afneemt of mee investeert een korting krijgt (zowel van de gemeente als van ijsselwind) ///   Het geld laten beheren door een dorpse vertegenwoordiging; 

bv. de Dorpsraad (dit is een vereniging dienend aan de algemene belangen van het dorp). /// Bij toch doorgaan van het plan, de naaste bewoners een flinke 

vergoeding geven. /// Moeten altijd ten goede komen aan de gemeenschap en (particuliere) energieverbruikers. /// Huizen beter isoleren. Voor en achterduer 

niet recht tegen over elkaar zorgt voor veel tocht. Voor en acheter gevel van steen en niet van centetische materiaal toch door alle extra gieren. Waait onder de 

venster door! Als de wind er op staat waai je gewoon weg. /// Er zijn alleen verliezen. Dus niets te verdelen.inwoners worden gevangene van eigen huis dat niet 

verkoopbaar is. Winnaars zijn de subsidieslurpende projectbeheleiders. /// In Europa zijn genoeg subsidies hiervoor. In Italie, Spanje - Polen - Griekenland worden 

deze subsidiepotjes geplunderd voor eigen gewin (maffia politieke elite) Ik heb zelf de windmolens zien liggen wegrotten in de havens van Italie en Griekenland 

/// Het is volstrekt on-acceptabel te spreken over terugvloeiende opbrengsten. Het rendement van deze windmolens zal, in financiële zin, volstrekt negatief zijn. 

Exploitatie is alleen sluitend te krijgen door verkregen subsidie. Subsidie die moet worden opgebracht middels het opleggen van een enrgiebelasting aan allen.Een 

eventueel uit te keren opbrengst aan enkelen is in feite dus teveel betaalde belasting door velen.. /// Welke terugvloeiende opbrengsten? Sigaar uit eigen doos. 

/// Helemaal niet plaatsen die dingen /// De volledige opbrengst - en dus niet een zoethoudertje van 25% - laten terugvloeien. De lasten dan ook alle lusten. Ook 

ter compensatie van de waardedaling van de woning. /// Prijs van de stroom moet kosten dekkend zijn, dat heeft iedereen er direct baat bij. /// Ben totaal niet 

overtuigd van het feit dat dit de opbrengsten zal hebben die men ons voorschotelt. We zijn naar een bijeenkomst geweest vorig jaar van deskundigen van 

universiteiten, zij vertelden in de Kapel op t Rijsselt dat het niet rendabel is. Waren deze mensen in functie geweest dan hadden ze dat niet mogen uitspreken. 

Zij waren nu met pensioen en konden de waarheid uitspreken . Deze molens horen niet in het binnenland /// Neen. Deze paragraaf is met een erg losse pols 

geschreven. Omwonenden zouden als vergoeding een deel van de maatschappelijke kosten moeten krijgen en niet van de vooraf 'winst'. Ijsselwind wil de gunst 

vd burger kopen voor een prikkie /// Bovenstaande is irrelevant aangezien ik sterk tegen ben. /// nee /// Ja, niets naar de investeerders, alles investeren in 

zonnepanelen parken. /// Het is toch niet te controleren of die stroom terug komt van dat wind park bij de omwonende /// Deze vragen vind ik niet bij een 

objectief onderzoek horen, wij zijn fel tegen dus hoeven de opbrengsten van iets wat er niet komt nergens heen. /// NEE /// de terugvloeing van de opbrengsten 

is niet in te schatten. Er komt steeds minder wind, zodat het aantal omgerekende uren volcapaciteit daalt. Het terugvloeien dreigt een fooi of ee nwassen neus 

te worden. /// gebruik het om zonnepanelen te leggen op de zuidkant van het voormalige vuilstort de Mars /// reservering voor ontmanteling/ verwerking van 

windmolen die aan het eind van hun levensduur zijn /// nee, deze volstaan prima. Hooguit zou de opbrengst gebruikt kunnen worden om bepaalde instellingen 

mee tegemeoet te komen, denk aan dorpshuis, sporthal, verlichting/aanleg fietspaden etc. /// geen /// Na een jaar evalueren en zo mogelijk anders besteden 
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/// Investeren in milieu bewustwording en beleving,  o.a. door de (voormalige)Kaardebol weer (onderwijs)milieucentrum te maken. /// Zie vraag 9 /// Geef de 

mensen reductie bij de aanschaf van zonnepanelen /// neen /// Prima zo /// Prima zo! /// In dit geval is het laten verdelen van de gelden door een Dorpsraad 

minder goed. Laat de gemeente iets doen voor de Eefdenaren door de openbare ruimte aan te kleden met bankjes in het buitengebied of een muziekkapel voor 

optredens in het zomerseizoen. /// Minder energie betalen /// Direct aanwonenden mee laten denken in de opbrengst (direct en mee rdan de rest van de 

omgeving) /// verrekenen energiekosten grote maatschappijen. /// Neen /// Alles wat de kostprijs van energie terug kan brengen! /// Lasten vermindering /// 

Nee /// Benut het gebied waar de wind molens staan optimaal door er zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen. /// Al het geld wat er nu instekt om het te 

realiseren. Daar hadden al heel wat woningen van bv bouwverzieningen van zonneenergie kunnen voorzien bij keur bijstands gezinnen /// Voor de inwoners en 

degene die mee betalen aan de windmolens in de vorm van energie /// In eerste instantie moet de energierekening voor iedereen lager zijn zodat iedereen het 

nut ervan inziet. /// korting op de energienota voor direct aanwonenden /// Nee /// kerncriterium: duurzaamheid in de betekenis van blijvend bijdrage aan de 

ontwikkeling van de regio. Nu wordt nog teveel geld besteed aan 'leuke projecten'. vaak zijn die een jaar lang leuk en daarna is het geld weg; er is geen 

meerwaarde gecreëerd voor de komende generatie. Het eist van iedereen om voorbij het kortetermijndenken te komen. /// Nieuwe duurzame energieprojecten 

: behalve wind en zon ook investeren in energie uit water.Stimuleren duurzamer maken toerisme en regionaal vervoer. /// Zonnepanelen plaatsen weilanden 

vol! /// verdeling gelden door heldere aanvragen en (..) door Dorpstraat Eefde of elder een op te zetten stichting /// Werkgelegenheid voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. /// Cooperatie van bewonersinvesteerders oprichten en daarmee mee laten beslissen over de besteding van de opbrengsten. 

Opbrengsten terug laten vloeien naar informatie over nieuwe vormen van energie. Energie opbrengsten een drijven energie laten blijven in de maatschappij als 

vernieuwer. Energie niet alleen oogsten als verdienmodel maar als transformator om energie aan te sturen in de samenleving (eenheid en heelheid) /// Ter zijner 

tijd middels een gebieds enquête in kaart brengen wat de wensen van de bewoners zijn . /// verkopen aan andere gemeenten of energie bedrijvenbelangrijkste 

is nieuwe energieprojecten ontwikkelen en realiseren /// Nee. /// Meefinancieren zonnepanelen voor de locale bevolking. /// verstrekken van korting op de 

energienota van de circa 7500 huishoudens die in een straal van 5 km rondom de beoogde locaties wonen /// Nee /// Bewoners in de omgeving gratis stroom 

zolang de molens er staan. /// Meer speeltuintjes in Deventerwegkwartier en veilige omgeving voor kinderen. Lessen op scholen voor kinderen met betrekking 

tot duurzaamheid opgedeeld in o.a. Techniek, milieu effecten, toekomst perspectief, etc. En bijvoorbeeld ook bezoeken van de (project)locatie. /// - Groene 

speelvoorzieningen voor kinderen. Als een leef/beweeg tuin. - Subsidie pot maken voor huishoudens die niet kunnen investeren in groen voorzieningen, maar 

die dit wel graag willen. Als zonnepanelen of isolatie aan huis. Voor veel mensen is dit nie /// Het bedrijfsleven laten meeprofiteren /// nee. /// Ik vind, dat de 

mensen, de dieren en de omgeving royaal (!) schadeloos moeten worden gesteld voor de geleden schade in de ruimste zin van het woord. Ik woon te ver weg 

om ook maar enige nadeel te ervaren. Ik zal er alleen maar in meerdere opzichten van profiteren. /// Lever maatwerk bij het compenseren van de direct 

omwonenden, die last hebben van de slagschaduw en lawaai. /// De Ovatrebrasweg - Mettrayweg veiliger  maken voor de vele fietsende schoolkinderen. Geld 

geven aan fondsen die in gelijke mate door anderen gefinancierd worden. Ofterwel, geld inzetten als verdubbelaar bij bestaande initiatieven. /// Deze streek ligt 

aan de rand van een krimpgebied. Daarim is het vang belang om terugvloeiende gelden terug te laten vloeien naar doelen die onze leefomgeving in goede stand 

houden. /// jaarlijks festivallesprogramma en excursies voor basisscholenstartende ondernemers helpenenergiebesparing bij dan wel eigen zonnepanelen voor 

voetbalclubssparen voor de volgende windmolensponsoren en/of herbouwen van historische windmolens /// Naar mensen die geen hebben om te 

sporten(zwemles, voetbal, etc) bibliotheek - dorpskern kwaliteit verbeteren /// Investeer in een bezoekerscentrum over duurzaamheid waar ook een kopje koffie 

met lekkere zelf gebakken appeltaart genuttigd kan worden, geserveerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. /// stroomverlaging voor iedereen, de 

winst niet in willekeurige potjes v.d. Overheid stoppen! /// Schone omgeving (bossen en bospaden) Meer toegang tot natuur gebieden d.m.v. Fiets en voetpaden 

(omgang Eefdenbuk o.a.) /// Nu niet /// Nee /// Opbrengsten terug laten vloeien naar direkt aanwonenden /// inrichten van een informatiecentrum over schone 

en duurzame energie /// Een mogelijkheid  om de terugbetaling van de winddeel-certificaten vervroegd te laten plaatsvinden. /// nee. De bewoners ter plekke 

kunnen dat veel beter beoordelen. /// Sport! /// Neen /// Compensatie direct opwonenden prioriteit: investeren in aanleg glasvezel /// Het verlagen van de 

energie prijs en belastingvoordeel behalen bij gebruik van windenergie d.m.v. windmolens. /// Een fonds voor het subsidiëren van kleinschalige (amateur-)kunst 

en -cultuur in de regio. /// Zie 11 /// Alles wat helpt en betaalbaar is voor de ,,gewone burger" om een ,,groenere" omgeving te creëren /// Eventueel de gelden 

terug laten vloeien voor recreatie doeleinden. /// Investeren in een fraai(ere) groenomgeving, ten gunste van recreatie, mogelijkheden voor kinderen, en zo, dat 

de windmolens het "plaatje" juist mooi maken i.p.v. storend. /// niet aan de orde /// Nee, geen nieuwe ideeën.  Wel vind ik het zeer belangrijk dat ALLE 

opbrengsten ten goede komen aan de mensen die tegen die molens aankijken. /// t.g.v. Bestaande energierekening. Dus minder voor electra gaan betalen per 

jaar. /// Lagere energieprijzen /// Alle inwoners hebben last van de windmolens; laat het geld dus terugvloeien in de gemeentekas. /// Zie antwoord bij 11 /// 

Bewoners aan de zijde waar de windmolens staan het meest te laten profiteren. Molens staan allemaal op het grondgebied of voormalige grondgebied van de 

gemeente Lochem. /// De uitvoering van 'het witte lint'natuurlijk maken. De boompjes vallen nu al naast de betonnen steunpaaltjes. De resten van de 

dassenburgten opruimen nu er geen dassen meer zijn. /// Ik zou het heel erg op prijs stellen als overal in het buitengebied glasvezel aangelegd kan worden. Wij 

ondervinden dagelijks hoe vervelend het is als je geen snelle internet verbinding hebt en ook verstoten blijft van skypen. Omdat de verbinding te traag is. /// 

waterenergie opwekken uit stroming van de ijssel, die is zo dichtbij hier. /// Mogelijkheid tot aandeel ipv alleen rentedragende lening /// nee /// De stroom 

goedkoper aanbieden aan bewoners in het gebied.Dit kan ook de weerstand doen afnemen /// Stimuleren van de lokale economie doormiddel van een lokale 

'munt',  Zie http://www.socialtrade.nl/circuitnederland/ /// Inzichtelijk maken wat komt er binnen en waar gaat de stroom naar toe... Kosten /// deze 

opbrengsten gebruiken voor zonnepanelen/ collectoren op de woningen = win win /// Het geeft meer goodwill als men het direct in de portomonnee voelt. /// 

WATERKRACHT??? ZONNEPANELEN OP HUURWONINGEN?Ik heb zelf geen koopwoning, maar zou graag zelf actief willen bijdragen aan duurzame energie. Graag 

zie ik dat er collectief een gesprek aangegaan wordt met meerdere woningbouwverenigingen om zonnepanelen te plaatsen op huurwoningen. /// Niet /// Korting 

voor huishoudens die minder dan de gemiddeld gebruik bijv /// Hinder voor direct omwonenden wegnemen. Mogelijk met financiele  compensatie /// Het 
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verduurzamen van de huidige industrieën binnen de 4 gemeenten. Zo dat het bedrijfsleven gestimuleerd wordt om investeren en te innoveren wat uiteindelijk 

bijdraagt aan de werkgelegenheid. /// Als je investeerd je de energie ook gebruiken kunt dus rekening omlaag /// Educatie en voorlichting over het opwekken 

van schone energie - onderzoek naar nieuwe vormen van of toepassing van het opwekken van schone energie /// Hanzehof (zonnepanelen investeren vanuit 

winsten Ijsselwind , en op daken leggen. /// Kinderen van lagere en middelbare scholen voorlichten over groene stroom, en een uitje organiseren voor ze om 

een windmolen te bezoeken en kijken hoe zo'n ding werkt. /// Nieuwe duurzame projecten opzetten /// Ja, door Ijsselwind voorgestelde verdeling absoluut 

onacceptabel. Slechts 20% naar omgeving en 80% speelgeld voor cooperaties is uit den boze. Zeker gezien zichzelf inhurende bestuursleden in het recent 

verleden. Omdraaien: 20-80 wordt 80-20! /// Nee /// nee /// meer zonnepanelen bijv ook op de zonkant van flats/balkons en die goedkoop aanbieden. Zodat er 

meer duurzame energie komt. /// Subsidieren van vergroenen/verduurzamen van woningen zon- win - water /// Investeren in natuurgebied in de nabije 

omgeving. /// storten naar lokalen verenigingen /// zorgen voor elkaar, ondersteunen en initieren van initatieven voor een sociale samenleving in de regio /// 

Dit moet eerst waargemaakt worden. Mij idee staat hierboven. /// gemeenschappelijke ruimtes als hart stuw, scholen etc verduurzamenfonds voor 

opknappen/verduurzamen van particuliere woningen /// Bewoners en bedrijven (agrariërs) die hier weg worden gepest fatsoenlijk uitkopen en een nieuwe kans 

geven. /// Neen /// Nee /// Waarom niet samenwerken  in een groter geheel, en niet met een kleine groep "Het wiel uitvinden" Hoe groot het enthousiasme 

van de Ijsselwind ook is. /// nee /// Bewoners financieel compenserenGoedkope stroom /// Zonneenergiepark /// Direct lagere energieprijs /// Geen windmolens: 

minst aantrekkelijke vorm van het winnen van duurzame energie /// Het effectief en lokaal benutten van bestaande aardwarmte. /// Is er geen combinatie 

mogelijk met waterkracht. /// Laat particulieren mee proviteren doro goedkoop in energie te participeren /// Plaatsen van PV panelen ( hier wordt minder last 

van onder vonden)Het stimuleren van het bouwen van duurzame woningen. /// Dit is een onmogelijke vraag die veel inzicht vraagt in de problematiek. Totaal 

onduidelijk wat er met de verschillende opties bedoeld wordt. Schijn-enquete blijkbaar /// lagere energiekosten! Gemeentelijke belastingen omwonenden /// 

Alle opbrengsten direct laten terugvloeien naar alle inwoners in een straal van 10 km. Zij ondervinden namelijk de meeste hinder zn schade. /// Nee /// De 

opbrengsten wegen niet op tegen de horizonvervuiling /// Verbetering van de infrastructuur is in ieders belang. /// Het beter schoon houden van onze leef en 

recreatie omgeving. /// Investeren in andere milieuprojecten in het algemeen belang. Bijv. Bio vergisters ter vervanging van het aardgas. Waterkracht centrales 

in de rivieren. Water stroomt altijd, in een bypass plaatsen. /// research doorontwikkeling /// Ik betwijfel of er geld terug gaat vloeien. A) twijfel over opbrengst 

B) participatie van deelnemers in verlies.Ik denk dat het plan mooier wordt voorgesteld dan het in werkelijkheid zal worden. /// Meer zonne-energie, 

zonnepanelen op daken subsidiëren en opbrengsten naar de regio. Prijsafspraken hoogte van afname en terugviel van energie gelijktrekken. Dat stimuleert dat 

mensen willen investeren in duurzame energie,  het komt naar ze toe. /// eductie op de energierekening voor de omgeving /// Alle huishoudens zonnepanelen. 

/// Ieder huishouden profiteert gelijk door een lagere energie rekening. /// De bewoners die het dichtst bij wonen financieel compenseren. Verder een 

gebiedsfonds voor duurzame projecten op industrieterrein de Mars. /// Glasvezel verbindingen. Dit met het oog op toename in benodigde bandbreedte voor 

werken vanuit huis. Daarnaast het betaalbaar maken/houden van toegang tot het internet /// direct naar de omwonenden; per km afstand een hoger percentage. 

En eigenhuis bezitters een hoger percentage als huurwoningen. /// Het sneller realiseren van een veilige route naar Deventer. En niet aan een weg waar de 

mensen zoveel overlast hebben van geluid en stank. Veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsen, voornamelijk voor schoolgaande kinderen, moet 

gerealiseerd worden. En niet jarenlang vergaderen en beloven en uiteindelijk niets doen. /// is nvt /// Niet alleen Eefde maar ook de bewoners van de Voorsterklei 

en omgeving schadeloos stellen. /// er wordt zoveel beloofd daar is geen enkele garantie voor zie punt 10 /// Wat we terugkrijgen via project Benning in Voorst 

is prima. Ben ook voor lokaal, maar wel duurzame opbrengt. Met zo weinig mogelijk schade aan de natuur. /// Graag zonneenergie plaats genoeg hier voor en 

die hoge windmolens is plaats genoeg in Brummen en Voorst /// ik geloof absoluut niet een enig financieel voordeel voor de bewoners cq de gemeenten. /// 

nee /// kost alleen maar geld, opbrengst nul /// NEEN /// Wat gebeurd er als de ovreheid de subsidie eraf haalt? Transparante boekhouding! Wie bepaald welk 

deel v/d winst naar de bewoners gaat? /// Overheid bewegen om subsidie te verlagen (belastingen kunnen naar beneden) /// geen /// Verlaging gem. Belastingen 

/// die paar centen die het opbrengt is hier niet nodig. Die opbrengsten kunnen ze beter gebruiken in de provincie Groningen. Daar hebben ze ook meer ruimte 

tussen twee haakjes. /// Wij zouden alleen voor directe compensatie en reductie van de (materialen en immaterieel) schade als gevolg van de (draaiende) molens 

zijn.  Wij zijn tegen uitgaven aan 'leuke dingen voor de mensen' die niet direct in verband staan met de molens, zeker als die plaatsvinden via onduidelijke 

mechanismes.  Publieke uitgaven aan belangrijke investeringen voor menselijk welzijn moeten sowieso gedaan worden, zonder koppeling aan (en als 

'zoetmakertje' voor) zo'n energieproject. /// Gemeenschapsgeld subsidie wat weer terugvloeit naar de gemeenschap (voor een klein deel) /// Beter infrastructuur 

Wij hebben nog niet eens aardgas /// opbrengsten zijn er niet windmolens kosten meer als dat ze opleveren. Steek dat geld maar in de waardeverminderingen 

van de huizen. /// Zal er nooit van komen in dit regelgevende belastinglandje.Stroom zal nog duurder worden, de belastingen erop zullen verdubbeld worden in 

dit onzinlandje. /// Afbreken van windmolens /// geld besteden om criminaliteit, misdaad en terreur tegen te gaan /// Mede wegens het ontbreken van een 

analyse van kosten en baten, de sub 14 en 15 genoemde vragen niet ingevuld /// nee /// Verhoog werkgelegenheid,  door de last op arbeid over te nemen. /// 

Voor de subsidie betalen we meer belasting, kadootje uit eigen zak /// Nee /// Electriciteitsrekeing omlaag. /// Meer natuur. Meer wandelgebieden/stille 

gebieden. Waar is het energie verdeelplan. /// Collectief verdelen onder bewoners voor duurzamere huizen gezamenlijk financieel voordeel, daardoor lagere 

kosten gas, water elektra /// Ik heb vele ideeën maar er komen geen gelden /// Geen windmolens, geen terugvloeiende opbrengsten, geld maakt niks goed. /// 

Gesloten vraag, daar kna alleen ja of nee op geantwoord worden. Mijn antwoord is nee. /// Terug naar de directe omgeving die er ook last van heeft. /// Subsidie 

op aanbrengen van zonnepanelen, isolatie, vensters en wanden. /// eventuele overproductie windenergie gebruiken voor productie waterstof die in piektijden 

turbines kan aandrijven voor extra energie /// Lagere energielasten of uitbreiden van milieu-oplossingen /// Geen idee /// nee /// verlagen consumentprijzen 

/// nee /// Rondweg om Gorssel. /// Nee /// Neen /// De wereld/streek is van ons allemaal! Het is de taak van deskundigen en voerheid de opbrengsten goed te 

besteden i.v.m. Het milieu. /// isoleren woningen, plaatsing zonnepanelen op bedrijfspanden zoat nog meer energie wordt opgewekt. /// nee /// nee /// nee /// 

Dat op den duur de energiekosten lager worden. /// zou het niet weten, daar niet zo goed van op de hoogte /// Bewoners van de streek moete ner voordeel van 
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hebben /// 1. Zorgdragen dat overhead-kosten minimaal zijn 2. Maximaal in zetten op NWE projekten en draagvlak in direkte mgeving /// neen /// Ik kom nergens 

op /// nee /// Rendement voor een deel gebruiken ter reductie van energierekening buurtbewoner. /// nee /// nee /// Neen /// Reserveren voor nog een 

windmolen. /// nee. /// Naar projecten die de leefbaarheid verhogen - ondersteuning voor bewoners voor aanschaf duurzame energieprojecten - compensatie 

aantoonbaar waardevermindering woningen /// Geef de burgers opbrengst in de vorm van goedkope stroom. /// Arme huishoudens financiele hulp bieden. 

Verfraaiing van de natuur in en om de omgeving van de windmolens /// Een financiele tegemoedkoming voor energiekosten voor bewoners in het betreffende 

gebied. /// Stappen zetten in alternatieve energie, en die duidelijk en eerlijk communiceren. /// Zelf heb ik 1 malig geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak. 

Maandelijks heb ik nu middels het terugverdien model als voordeel. /// Lagere prijzen voor energie, uitgifte van aandelen en obligaties met terugkoop gararantie. 

/// Aanschaf turbine,plaatsen in de Ijssel ? /// geen /// Kosten energie verlagen. /// nee /// Nouja, het zou mooi zijn als mijn energierekening ook beduidend zou 

afnemen. Maar deze optie staat er niet tussen. /// geen /// Nee /// verdelen over de burgers d.m.v. Belastingverlaging /// nee /// Duurzame energie in openbare 

gebouwen, scholen, bibliotheken gebruiken, en dit via een meter zichtbaar maken om draagvlak te creëren. Zichtbaar overgaan  van niet-duurzame energie (oa 

koken op of verwarming op gas) naar duurzame energie in publieke gebouwen. Promoten van eigen energie-opslag in particuliere huishoudens dmv een eigen 

batterij. /// nee /// Mensen laten profiteren van de opbrengsten ook in een groter gebied dan Zutphen en Eefde. Bewoners op de Voorsterklei zouden er wat 

ons betreft ook wat voor terug kunnen krijgen. Ze kijken er ook tegenaan. /// Scholen, sportactiviteiten, cultureel centra /// Geef het aan de gemeente Zupthen 

en Lochem. Zij kunnen die geld beter en transparanter verdelen. Bovendien geen gezeik voor jullie. /// Subsidie op zonnepanelen, zodat de aanschaf voor de 

burger goedkoper wordt. /// Maak echt zichtbaar wat er is dankzij de windmolens. Bijv een windmolentje met een bordje bij een nieuwe speeltuin oid. /// nee 

/// Investeren in bomen en hun verzorging in de stad en educatie /// Er is veel te bedenken, bv glasvezel; of ene stukje wandelgebied met banken voor oudere 

mensen. Dus ook voor rollator /// geen idee /// Nee /// Géén /// Nee /// Geen /// nee /// Voor mij is het de vraag f die er zijn /// Jullie praten steeds over terug 

vloeiende opbrengsten. Ik zou graag een berekening  van jullie willen zien van de kosten van dit geheel, en wanneer deze masten echt rendabel zijn. /// Bij het 

plaatsen van windmolens is er steeds sprake van dat de omwonenden de lasten dragen (waardeverlies huis, slagschaduw, geluidhinder, landschapsschade).  

Alleen zij dragen de lasten. De hele maatschappij heeft er baat bij.   Dat is oneerlijk en leidt tot de weerstand tegen windmolens.Het argument "energie in de 

regio houden" slaat nergens op. Energie is energie, ongeacht waar het vandaan komt. Het leidt tot een schijndraagvlak bij degenen die ver genoeg van de molens 

wonen.Financieel laten participeren is ook een drogargument om daarmee zogenaamd draagvlak te krijgen. Het zorgt slechts voor een terechte vergoeding voor 

je financiele investering. Niet voor de schade die je als omwonende leidt. Als je geen geld hebt kan je bovendien niet meedoen.  Dus het is nog oneerlijk ook. /// 

artsen zonder grenzen! /// Bijvoorbeeld een aantal (huur/koop) woningen gratis voorzien van zonnepanelen. Kantoorpanden kunnen ook. Laat 'n notaris door 

loting bepalen wie de gelukkigen zijn en hoeveel dat zijn. (afhankelijk van de opbrengst) /// voordeel van bewoners /// nee /// Groenvoorziening om het 

industrieterrein de MarsBossen zijn welkom /// geen /// Geplande biogascentrale (fatde pol) met extra geld ondergronds brengen! /// Nee /// ontwikkeling en 

stimulans producten die nu veel energie vragen, om met een lager energieverbruik te produceren. /// Investeren in subsidies tbh zonnepanelen voor 

particulieren. /// Niet over na gedacht /// Korting op energie uit deze molens! Voor de directe omgeving /// De zonnepanelen subsidiëren die eruit zien als 

dakpannen. En de ramen met zonnecellen subsidiëren (ik bedoel de ramen waarvan je niet kan zien dat er zonnecellen inzitten. Dus eigenlijk ieder huishouden 

C02 neutraal maken. + een tankstation uitrusten met waterstof zoals in divs al gebeurd. Door Shell notabene. /// Geef bewoners de kans om zelf (meerdere) 

aandelen te kopen (van geringe omvang). /// geen ideeen /// Ja zoals genoemd bij vraag 11 /// subsidie op zonnepanelen in de regio /// neen /// Opbrengsten? 

Waar blijkt uit? Eerst alle alternatieve op tafel. /// Nee. /// zonne energie /// NEE /// Direct aan Supthense bevolking! /// verbetering van het onderhoud van de 

gemeentelijke infrastructuur (wegen en trottoirs in de dorpen) /// Het  idee is zoeken naar of andere duurzame energie projecten of een andere locatie voor de 

windmolens /// Is voor mij niet relevant /// In ieder geval de omgeving heel duidelijk mee laten meeprofiteren, niet brummen, lochem, nee Eefde en Zutphen 

/// De onkosten zijn vast veel hoger, dan de opbrengsten. /// Belachelijke vraag nadat ik heb aangegeven dat ik  geen windmolens wil en het terugvloeien van 

de opbrengsten niet belangrijk vind, Dat geldt ook voor de vorige vraag . Ik wil geen windmolens en dus is er geen opbrengst en kan er niets terugvloeien. /// 

Energieprijs laten dalen en/of herinvesteren in subsidies die aangewend worden voor aanleg zonnepanelen op huizen (particuliere sector). /// nee /// Maak 

duidelijke afspraken met omwonenden over garanties. Als de windmolens er eenmaal staan is er geen weg terug meer. /// Neen /// Daar komt niks van terecht. 

/// terugvloeien naar regio!! /// Niet speciaal /// In het gheele gebied (ca 7500 huishoudens) de energiekosten naar beneden aanpassen /// besteden aan behoud 

van natuur enz. /// nee...ik kan toch niet beslissen over een overstap /// Ik vind al fantastisch idee en project dat heb jul lie gedaan voor onze eigen voordelen. 

Geen mening meer verder. Geweldig! /// behoud/ onderhoud van natuur. Terugbrengen van natuur in woonwijken, geen onderhoudse arme struiken maar 

vervraaiing en meer groen /// Voordeel in energie daniet voor de bewonders die overlast van de molens hebben 
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 Open antwoorden vraag 22 
Ik heb geen vragen beantwoord. Waar ik woon zie of hoor ik geen windmolens. Dus geen overlast. Ik ben vóór duurzame energie. Hoe zou ik Ijsselwind moeten 

kunnen beoordelen? /// De meeste vragen hebben niets te maken met het plaatsten van de molens. /// Wij willen liever niet meedoen aan dit onderzoek. Wij 

zijn 95 en 86 jaar en we hopen dat de mensen die jonger zijn dan wij het zo regelen dat het goed mag zijn voor de toekomst. /// Natuurlijk ben ik voorstander 

van duurzame energie (wie niet?), maar als ze windmolens zouden plaatsen voor mijn huis dan zou ik anders reageren. Woon 5 km van de plaats van plaatsing, 

daarom is het niet reeel dat jullie deze lijst naar mij sturen. /// geef financieel voordee laan /// Opschieten, geen woorden maar daden. /// Geen. /// ook niet /// 

nee /// Ben niet voor windmolens maar als we zo door willen gaan zullen we toch wat moeten. /// Goed luisteren naar de Eefdenaren, laten de energie 

cooperatiesin hun eigen gemeente plaatsen en laat de energie cooperatie Zutphen energie de molens plaatsen op de mars en niet op de Eefdese Eng. /// zorg 

goed voor ons LAND/BEWONERS. VEEL PLEZIER ER MEE /// Ik heb maar een klein inkomen dus geen ruimte om mee te investeren, maar hoop op mijn flatje ooit 

deze groene stroom af te kunnen nemen. /// Nee /// Succes met de uitvoering van de plannen. /// uitstekend ondernemersactie /// nee /// Wens u veel succes 

/// Ik ben bij de beantwoording van de vraag omtrent de hoogte (vr. 13) ervan uitgegaan dat 170 m de meest gunstige opbrengst t.o.v. de kosten oplevert.Zou 

ik dat eerst moeten onderzoeken dan gaat uw suggestie dat de invulling van de enquête slechts 10 minuten zou vergen niet meer op!De vraag over de koop-

/huurwoning is voor mij niet juist geformuleerd omdat ik zowel koopwoningen bezit die ik verhuur en tevens een woning huur. /// ik vind deze enquete bijzonder 

goed om de molens een welwillend ontvangst te bieden door de bevolking. /// U moet zonder beslissen. Onzin deze vragen /// Ik wens jullie veel succes en hoop 

dat het plan snel gerealiseerd wordt. /// Misschien heb ik er over heen gelezen maar zie niets staan over eigen investering door geïnteresseerden? /// Goed 

plan! /// het is een goed plan. Het is in het belang van onze kinderen en kleinkinderen dat we in een duurzame wereld blijven leven. /// Geen opmerking /// Nee 

/// Heb gelezen dat de molens van 170 meter hoogste aanmerkelijk meer rendement hebben, daarom mijn keuze voor de hoogste windmolens /// Nee /// x /// 

Ik ben geen lid van een van de energiecoöperaties, maar heb wel 12 zonnepanelen op het dak /// nvt /// Nee /// Geen /// nee. /// Ik heb er wel begrip voor dat 

als je naast zo'n windmolen woond. Ik heb geen begrip voor mensen die niet inzien dat we echt naar andere energievoorzieningen zullen moeten. /// Nee. /// 

.V.T. /// prima initiatief! /// Het is belangrijk dat gemeenten actief meewerken met dit soort initiatieven. /// probeer een zo breed mogeljk draagvlak te krijgen, 

zodat mensen precies weten waar ze aan toe zijn, bv. De opbrengsten per windmolens, hoeveel is het, wat zijn de kosten van de windmolens,afschrijving enz. 

Succes. /// Huur André Kuipers in voor overtuigs kracht dat duurzame energie hard nodig is. /// Duurzame energie opwekken jawel, maar concentreren in 

Deventer langs de A1. Dit idee werkt versnipperend in de hand en daar ben ik op tegen; het is al landschaps-ontsierend genoeg. /// Nee /// Op naar klimaat 

neutraal! Bewoners investeren, ook kleine bedragen. Dragen door breed publiek! /// nvt /// Stoort u zich niet aan opmerkingen als lawaai en horizonvervuiling. 

Iedereen wil een schoner milieu dus wen er maar aan. Mensen die aan het spoor wonen wennen ook aan de treinen. /// om de planeet te redden dienen we op 

alle fronten aan de slag! Er dient als eerste een verbod op alle plastic te komen, redelijke alternatieven zijn er al en dienen nu ingezet te worden. /// Brede 

participatie(fiancieel!!) van de burger is cruciaal! /// hoop dat er snel windmolens komen. Is het een idee om ook windmolens langs de ijssel te plaatsen? /// 

Besteed veel aandacht aan voorlichting, educatie, regionaal eigendom en verbondenheid. We moeten het straks kunnen zien en ruiken dat onze stroom uit het 

stopcontact komt en blijft komen. /// met de opbrengst vd energie vd windmolens graag aandacht houden voor het verwijderen van de hoogspanning in onze 

wijk (ondergronds maken) /// Doorzetten, niet opgeven! /// beter windmolens dan pijpen/uitlaatgassen van energiecentrales of (nog erger) dat men dan gaat 

fracken in Nederland.niemand wil zonder energie /// Zo snel mogelijk beginnen met de aanleg, zodat we op korte termijn kunnen profiteren van de gewonnen 

energie, en zeker niet ellen lang blijven vergaderen, gewoon spijkers met koppen slaan en snel, niet afwachten, actie, geef op den duur reactie, maar dan staat 

het er al en blijft het gewoon staan en profiteren de bewoners in de regio van de gewonnen energie. Zorg dat de opgewekte energie in de regio blijft, dat is het 

aller belangrijkst, die moeten n.l. tegen die windmolens aankijken. /// wees waakzaam op groeperingen die er zijn die tegen zijn om alleen maar tegen te zijn. 

Dat is foute democratie, maar zie je steeds sterker vorm aannemen. Daarom is het mee profiteren vna de directe omgeving helemaal top. Vroeger bouwde men 

een windmolen midden in het dorp. /// neen /// Nee dank u /// Neen, voorlopig niet. /// Goed dat jullie dit doen.  Graag ontvangen wij de eindrapportage. 

Hartelijke groet (…) /// er zijn genoeg andere mogelijkheden (windturbines in nok van het dak,  waterkrachtcentrale en biokrachtcentrale) /// Doorgaan met 

alternatieve energie opwekken, en projecten opstarten om energie op te slaan. /// hoop dat snel gerealiseerd wordt /// Geen! /// Nee ik vind het een heel erg 

goed plan. Nog meer windmolens in de toekomst! /// nee /// Maak mensen leergierig en nieuwsgierig. /// Vooral laten gaan en bewoners motiveren gezamelijke 

initiatieven te ontwikkelen t.a.v. duurzaamheid. /// nvt /// Nope /// Geen /// Nee /// Houdt ons op de hoogte via krant/media ed. /// Doorgaan!! /// Succes met 

dit plan! /// zelfde windmolens als die er al staan. Heb ik nu ook geen overlast van. /// mooi initiatief!! /// Succes /// x /// Denk aan de toekomst al kost investeren 

veel geld. /// Het kaartje is zeer summier en mist schaal- plaats voor molen langs het twente kanaal, tussen sluis en brug van almen /// Probeer mensen te laten 

kijken met andere ogen. Onder veel hoeken zijn het (windmolens) objecten die de ruimte accentueren, verrassend mooi soms. /// Onmiddelijk afblazen.Meer 

dan de helft van de verhalen zijn niet waar, we worden belazerd door de initiatief nemers. /// Ga zo door /// durf ik niet te noemen. Eerlijkshalve denk ik dat er 

niets van terecht komt. Duistere krachten in Eefde zijn snel aanwezig. Ik zou wel eens trekken aan een dood paard kunnn worden. /// Zeurtrajecten afsluiten en 

zo snel mogelijk bouwen die molens! /// ze moeten zo snel mogelijk komen /// Nee dank je wel en succes /// Gemeente Zutphen vragen om alle mogelijke 

vergunningen snel af te geven want schone energie is belangrijk. /// nee /// Veel succes /// Succes!!! /// neen /// goede samenwerking met de directe bewoners 

/// nee /// Nee /// gewoon doen! /// Toch ook rekening houden met anders denkende mensen zodat je ook altijd weer samen  door  èèn  deur kunt gaan. /// 

Dus combinatie met zonnepanelen. /// nee /// Geen suggesties. /// Zonnepanelen trekken een minder grote wissel op de openbare ruimte dan windmolens. 

Met 6 windmolens maximaal kan ik wel mee leven. Grote parken in Noordzee hebben volgens mij /// Zonnepanelen op geschikte daken /// sukses /// Doorgaan 

met" hoge molens vangen de meeste wind" /// Nee /// zorg ervoor dat dit soort stroomopwekken veel beter wordt geaccepteerd. Tegenstanders krijgen geen 

stroom meer. /// Goede vragenlijst! Zeer relevant /// Ik heb me niet  nog niet  in verdiept , maar er moet wel voldoende draagvlak . /// Nee /// Geen. /// iedere 
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vorm van gebruik maken van de natuurlijke mogelijkheden is aan te bevelen. /// geen /// Nee /// Geen opmerkingen /// nee /// Het plaatsen van zonnecellen 

aantrekkelijker maken door initiatieven te bundelen, bijv 2 a 5 huishoudens te bundelen /// Dat het geld wat betreft de schone energie bij de klant terecht komt 

en niet in de kas /// Nee /// Reacties van omwonenden serieus nemen. /// Kan daar pas over oordelen als definitieve plannen er zijn /// Zo snel mogelijk /// 

Bouwen maar /// wij hopen dat de windmolens geplaatst worden. /// neen /// succes met alles wat nog wordt ondernomen /// nee /// NEEN /// Naast 

windenergie heeft zonne-energie mijn voorkeur. /// Neen /// Doorgaan en die windmolens gewoon plaatsen. /// Snel van start gaan. Algemeen belang gaat vóór 

individueel belang van een enkele omwonende. /// nee /// nee /// Nee /// Glasvezel maar wel met dezelfde rechten als de inwoners in de gemeenten die het al 

hebben gekregen! Gratis aanleg! Ben met pensioen en dat houdt echt niet over! /// Relatie tussen op vakken en afnemer directer leggen. Bv cooperatie met 

deelnemers /// Succes! /// Ik wens u veel succes. /// Neen /// goed plan /// Succes met het project gewenst, /// Bouwen zonder teveel de nadruk op geld voor 

de omgeving of participanten te leggen.Andere turbines hoor je toch ook niemand meer over??Alleen de gemeente moet wel zorgdragen dat zij, in tegenstelling 

tot de turbines die al op de Mars staan, ook eens een marktconforme vergoeding voor haar inwoners in de wacht sleept (de reeds aanwezige turbines staan er 

dankzij een véél te lage jaarlijkse retributie voor de gemeentekas). /// nee /// Nogmaals, blijf aan de natuur denken. /// geen /// Wij vonden enkele vragen 

complex om te beantwoorden. Vragen, waarover je echt moet nadenken om de vraag te begrijpen.  We kunnen ons voorstellen dat meerdere respondenten 

daar moeite mee hebben. Voorbeelden:  vraag 4 (wat moet ik me voorstellen bij ...meer omvat dan alleen ....  Vraag 15. Begrijpen alle respondenten deze vraag 

en de 4 opties?Suggestie: maak de zinnen korter en de vragen duidelijker. Splits desnoods de vragen op. /// nee /// BETREK ALS EERSTE BEDRIJVEN UIT ZUTPHEN 

E.O. IN DE REALISATIE EN UITVOERING. DIT IN HET BELANG VAN REGIONALE ONTWIKKELINGEN!! /// Nee /// Geen /// Zorg tijdig voor heldere en open 

communicatie. /// nee /// nee /// Gemeente Deventer heeft lak aan alles wat betreft de overkant van de A1 en doet gewoon waar ze zin in heeft zonder ook 

maar enige rekenschap te houden met de omgeving en bewoners van Epse en omgeving.  Denk aan het plaatsen van de windmolens langs de A1. In eigen land 

niks doen maar wel op de grens waar anderen last van hebben.  Dat is niet de methode en onbeschoft. /// In de hoek waar  de windmolens gepland staan staat 

1 woning  tegen de dijk  en oude stort. Als compensatie een fatsoenlijke  schadevergoeding of gratis energie. /// nee /// Succes!!!! /// Wat ik reeds eerder heb 

aangegeven. Ik vind windmolens verschrikkelijk  horizon vervuilend, wat dat betreft zie ik dan veel meer in investering van zonne-energie. /// nvt /// Succes met 

de invulling /// Mening van directe omwonenden het zwaarst laten wegen /// Goed initiatief, meer groene energie! /// Houd me op de hoogte van het verloop 

van dit initiatief. Ik stel het op prijs dat mijn mening gevraagd wordt. /// nee /// Geen /// Zorg voor transparantheid. /// Nee /// zorg voor structuur in de plaatsing 

van de molens, zodat het estetisch ook mooi wordt!! /// Ik hoop dat ze er komen /// succes en ik hoop dat het voor elkaar komt /// Koppel de plannen aan de 

Cleantech Regio doelstellingen! /// Goed plan! /// succes! /// N.V.T. Succes met bouwen! /// Succes! /// Nee /// neen. /// De 2 tekeningen van de varianten 

geven geen duidelijk beeld van de hoogte. Ook mis ik de plaatsing tov de huidige 3 (met hoogte), dit komt niet duidelijk naar voren. /// Omwonenden laten mee 

investeren in de windmolens, en mee laten delen in de opbrengst /// Meer zonnepanelen, met name op overheidsgebouwen /// Bouwen! /// geen /// N.v.t. /// 

wij vragen ons af hoe realistisch het winstmodel is, gezien de veranderingen op de energiemarkt. Als er winst is, waarom gaat dan de energieprijs niet omlaag? 

Meer info is wenselijk /// Ik zou er graag meer over te weten komen. /// Geen. /// nee, echter wel 1 vraag naar aanleiding van artikel op de stentor: waarom 

vragen jullie de mening van bewoners als jullie de kritiek die klaarblijkelijk geuit wordt door nabije bewoners, toch niet serieus nemen? /// er mogen ook wel 

meer dan 3 geplaatst worden! /// Misschien is er een mogelijkheid de molens te kleuren zodat zij minder opvallen in de omgeving /// nee /// Nee. /// nee /// 

Meer zonnecollecoren op woonhuizen en grote stallen bij boerderijen die gunstig liggen voor de zon. Geeft geen enkele overlast. /// Nee /// ook investeren in 

zonnepanelen in parken /// Veel succes /// Nee want er is toch al vastgesteld da die windmolens er komen en er wordt vast geen enkele rekening gehouden met 

wat ,,men" er van vindt!! /// Nee /// nee /// Veel wijsheid en verstand toegewenst /// nvt /// geen /// Goed kijken naar andere mogelijkheden. Zonne-energie! 

/// Sukses met de plannen /// nee /// nee /// geen molens - wel zonnepanelen /// Het bevreesd ons dat er puur gefocust wordt op windenergie, en niet op een 

combinatie van duurzame energiewinning /// Geen /// nee /// is de investering terug te verdienen en hoe lang duurt dat? Vraag me af of we dat nog meemaken. 

En wat zijn de onderhoudskosten in totaal per jaar /// De keuze over de hoogte van de molens is duidelijk een strikvraag. De keuze wordt geboden uit twee 

kwaden of weet niet / geen keuze.Een keuze zoals bijv. de hoogte van de huidige molens wordt niet geboden /// de plannen gaan gewoon door dat hebben de 

gemeente genomen ,opmerkingen zijn hoe gaan zij met de huurders om en de wins die ze maken met wind /// Hoogte nieuwe windmolens:  landschapsvervuiling 

in een verder fraai natuur/kultuurgebied (Eefdese en Gorsselse Enk) /// nee /// Bij de plaatsing mag er absoluut geen geluidsoverlast voor omwonenden zijn en 

ook geen overlast door slagschaduw. /// Ben bang dat alles al is beklonken, deze enquete een wassen neus is. Mijn gevoel zegt dat, als je tegen deze windmolens 

bent, je doorgaat voor milieu-barbaar. Dus tegen alternatieve energie. Dat is zeker niet zo. Waarom geen parken op zee??? /// Mijn gevoel zegt dat wij wel 

groene energie willen (staat "leuk") maar dat wij niet willen minderen met het gebruik. Liver een extra TV / tabblet / .. dan 1 minder. Liever de auto om een 

boodschap te doen dan te lopen / fietsen.  Dat een ieder er aan verdint behalve de natuur. /// Communiceer helder wat je a. Met deze vragenlijsten hebt gedaan 

b. Welke volgende stappen je gaat zetten c. Wat je conclusie/beslissing is en waarom. Vragenlijst is goed initiatief! /// nee /// Zonneenergie zou minder overlast 

geven. /// Ik kom zelf van de kust. Daar waait het veel vaker flink dan hier in het binnenland. Mij lijkt de opbrengst substantieel kleiner.Als niet echt dichtbij 

bewoner kan ik moeilijk beslissen voor de mensen die straks wellicht minder goed slapen of dagelijks geconfronteerd worden met, nu na de aanleg van de 

rondweg, nog meer onrust in de omgeving. /// Ik vind het belangrijk dat we in Nederland, Europa, op wereldschaal investeren in die projecten die het meest 

milieuwinst en het minste belasting met zich meebrengen. Op die voorzienig in Zutphen of elders staan, vind ik onbelangrijk. /// Wij worden graag op de hoogte 

gehouden omtrent:a) uitslag draagvlakonderzoekb) vervolg traject /// Goed nagaan wat de molens voor geluid gaan produceren en daarover de bewoners 

berichten /// Zou graag zien dat duurzame energie niet duur hoeft te zijn. Dat is het voor de consument niet. Eco-tax Bijvoorbeeld. Krijg je dat weer. /// Wel een 

vraag, als het Waterschap zich terug trekt, krijgen we dan 2 windmolens of geen windmolens?En hoe ziet dan het financiële plaatje er uit?En ik dacht dat een 

coöperatie niet op winst gericht is, hoe kan dit dan terug vloeien. /// Dit is een onafhankelijk onderzoek? Ik vind het nogal in het voordeel van de windmolens 

overkomen. Bijna nergens wordt er over de nadelen gerept. Jammer hoor. /// Informatievoorziening voor Voorot is incompleet en deels implicerend. Dit wekt 
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geen vertrouwen op, en zeker verwarring /// Natuur verpestend uitzicht zijn de molens maar als het dan toch moet dan terugvloeiende opbrengsten via de 

gemeentelijke belastingen. Is voor iedereen positief. /// Er zijn genoeg alternatieven te vinden in ZON-PV. Er is dak oppervlakte genoeg beschikbaar om de 

gestelde energie besparing te behalen. Zelfs bij gebrek aan dak zou er in het zelfde gebied gekozen kunnen worden voor grondopstellingen. De opbrengsten zijn 

gelijk, maar de impact op de ruimtelijke planning is heel anders. De huidige molens die staan opgesteld in Deventer en in Zutphen zijn van grote afstand zichtbaar 

en worden door veel mensen als storend beschouwd. Bij gebouwgebonden of in het veld opgestelde zonne-energie is hier geen sprake van. Groene energie is 

de toekomst. Wind hoort op zee of in de polder. In de bebouwde omgeving is PV een veel betere oplossing. /// Zie voorgaand /// Veel Succes /// Nee, is de 

windmolen kleiner, dus 150 dan scheelt dat veraf aan de horizonvervuiling. /// Graag informatie per post wanneer er een beslissing genomen is. /// goed dat de 

bewoners om mening wordt gevraagd /// Ik vind de vragenlijst niet objectief. Er wordt een richting op gevraagd. Richting is er komen 2 (3) windmolens van 

minimaal 150 meter. /// Vragenlijst is teveel richtingsbepalend en niet objectief! Windmolens komen er, en we doen net of we luisteren. /// Natuurlijk is 

duurzame energie belangrijk. Maar wij kunnen ook absoluut meevoelen met omwonenden. /// Gedurende gehele periode was/is er sprake van ovolledige of 

valse voorlichting. Eind besluit lag bij het begin al vast. Deze enquete is een farce. /// Voorkeur voor energiewinning dmv zonnepanelen op de daken van de 

woningen en bedrijfsgebouwen/zonneparken/waterkracht. /// Tegen onzinnige investeringen, opbrengst gering /// neen /// Geen. /// Plannen veranderen! 

Windpark op zee! /// Nee /// helaas niet /// Plan wijzigen ten gunste van de aanleg van zonneparken /// Hopelijk komen er ook andere duurzame projecten om 

energie te winnen. Die zijn er al lang maar die worden door de politiek tegen gehouden. /// Waterturbines in stromend water. Watermolens geven ook gratis 

energie /// Neen /// Geen /// De plannen gaan ongetwijfeld door, te veel mensen hebben ''het geld'' al geroken. Voor geld moet nu eenmaal alles wijken. Eén 

troost rest: in de nabije toekomst zal de windmolenziekte worden genezen door de ontwikkeling van efficientere, effectievere alternatieve vormen voor 

energieopwekking, waaronder ook windenergie. /// Niet uitvoeren! /// Laat het natuurgebied met rust en plaats de molen ergens buiten. /// Een opmerking: wij 

zullen totaal geen hinder ondervinden van de molens, wij wonen er te ver vanaf. U dient zich te laten leiden door de belangen/argumenten van de direct 

omwonenden en niet door talloze anderen die, net zoals wij, geen hinder van de molens ondervinden. /// Eefde Noord hoe langer  hoe meer äfvalput van 

gemeente Zutphen. Zet d emolens mooi bij de Ijssel in Zupthen Zuid! /// Waarom koop de coöperatie niet een van de leegstaande loodsen op de Mars en plaatst 

dáár de windmolens? Twee vliegen in één klap: beter gebruik van 't industrieterrein (minder leegstand) én geen vervuiling uiterwaarden/in de omgeving /// 

waarom geen investering in andere duurzame energievoorziening die minder in het oog springen, zonnepanelen, warmeterugwinning, waterkrachtenz. /// 

Project opstarten om op zee windmolens te bouwen /// nee /// Gewoon niet doen! Heeft deze vragenlijst wel zin. Beslissing is toch al genomen. Deze vragenlijst 

is wel goed om geld te vergooien en mensen aan het werk te houden. /// gewoon niet doen! Heeft deze vragenlijst wel zin. Beslissing is toch al genomen. Deze 

vragenlijst is weer goed om geld te vergooien en mensen aan het werk te houden!! /// Graag meer inzicht in de opbrengst van de huidige 3 windmolens om de 

effectiviteit en efficiëntie van de investering te kunnen beoordelen. Daarover wordt niets gezegd. /// Plaats zonnepanelen i.p.v. Windmolens /// Ga ertoe over 

om de bestaande drie molens ook te ontmantelen. /// geen /// Molens nee, anders niet hoger dan de 3 al bestaande molens /// Als u met de plannen een 

serieuze enquete als grondslag wilt gebruiken, mag deze extentie opnieuw worden gedaan. Maar dan met slimme en open vragen en niet met de vooringenomen 

plaatsing in het achterhoofd. De enquete is een schande. /// Er staan nogal wat overbodige vragen in als je geen windmolens wil. /// Niet doen, Windmolens 

niet overal neerzetten. Zonde van het open landschap. Op zee of andere vormen van energie. /// Niet doen, kies voor een geluidsloos alternatief. /// 1 molen 

zoals destijds opgezet door Eefde Wind /// Nee /// Betere subsidies mbt PV - lokalte windturbines aan de ijssel en of sluis twentekanaal - domestic windmolens 

/// Laat dit gebied met rust. /// Neen /// nee /// oprotten met die dingen /// Rendement op eventueel mee investeren hoger maken, ca 5 procent. /// Niet doen. 

Ga voor zonneenergie /// Ik ben bang dat een draagvlakonderzoek dat word uitgezet onder bewoners binnen een straal van 5 kilometer een zeer oneerlijk beeld 

geeft over de mening van de bewoners in de directe omgeving. /// Alternatieven aanbieden /// Er is weinig draagvlak in Eefde. Het voelt een beetje als afvoerputje 

van de regio. Het zit al in de stank en er staan al genoeg molen. Ik als agrarische ondernemer heb gekozen voor zonnepanelen. Als ondernemer krijg je nooit en 

nimmer een vergunning voor een windturbine. Voor overheden gelden andere regels blijkbaar! Helaas van dit onderzoek, maar het besluit staat toch al vast. /// 

Informatieavonden die gehouden worden -> iets frequenter en over verschillende dagen/tijdstippen voor een beter bereik naar bewoners. /// kies voor een 

duurzamer alternatief zoals zonneenergie ipv een subsidiemolen welke nooit rendalen gaat draaien zonder subsidies. /// Eerlijk en vooral volledig communiceren 

(van de nadelen en vermeende voordelen). Mensen zijn goed geinformeerd (over nadelen) en slikken niet alles voor zoete koek. Voor het pro-windmolen-kamp; 

een nieuwe slogan verzinnen voor Zutphen als torenstad... /// Dergelijk hoge windmolens horen m.i. thuis aan de kust of op de Waddenzee en niet zo dicht in 

de buurt van bewoond gebied.  Een drietal windmolens met de hoogte die er nu staan (120 meter) zal voor een stuk minder bezwaar zorgen. /// Graag meer en 

diverser communiceren, ik had nog nooit iets over dit project gehoord... /// Totale onzin! Eefde heeft meer dan genoeg! (spoor) /// we zijn tegenstander van dit 

plan. /// Zonnepanelen i.p.v. windmolens /// Zoals gezegd, ik vind dit de verkeerde aanpak.Overigens 1: vragen over geslacht,  leeftijd, huur/koopwoning zijn 

irrelevant.Overigens 2: de enquête is niet anoniem; via de code gekoppeld aan huisadres, ben ik te traceren. /// als de burgers van deze regio toch willen 

investeren in windenergie, laten ze dan investeren in een windenergieproject aan de kust. Er is dan veel meer rendement. Het landschap hier is ons unique selling 

point. Dat wordt door Ijsselwind (en de partijen die dit intitiatief hebben genomen zij die dit ondersteunen) te grabbel gegooid. /// Beter luisteren naar bewoners, 

vestiging Ijsselwind in Het Hart in Eelde i.p.v. Pakhuis Zutphen /// Zutphen, Lochem en Voorst moeten eeerst maar eens gaan investeren in zonneenergie, zelf 

investeren burgers stimuleren en faciliteiten scheppen. /// De plannen zijn absurd. Het gaat alleen maar om binnenhalen van subsidie. Het rendement van 

windmolens in deze streek wordt veel te rooskleurig voorgesteld. Eefde-West wordt onnodig gedupeerd. De bewonders van eefde-west moeten worden 

gecompenseerd voor de waardevermindering van de huizen /// voor zonneenergie, tegen windenenergie /// Er zijn plannen bedacht  door mensen op afstand. 

Zonder aandacht voor het welzijn van de bewoners en natuur. Jammer van mijn belastingsbijdrage voor subsidie. Ik mis een inventarisatie van gedooggelden 

aan bewoners en bedrijven binnen een straal van 5km. /// Zie 10 /// leg de oude stortplaats fort de pol vol met zonnepanelen heeft niemand last van! /// 

Plaatsing van windmolens aan twente-kanaal niet door laten gaan. Grote windparken in zee, lijkt mij beter. /// Zonneparken hebben op dit moment de toekomst 
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en kunnen rekenen op een breed maatschapplijk draagvlak. Twee suggesties: 1. Benut de lege ruimtes op het bedrijventerrein De Mars in Zutphen voor 

zonnepanelen en realiseer aldaar ook duizenden panelen op de daken van de bedrijven en kantoren. 2. Verder adviseren wij hoewel wij daar geen voorstander 

van zijn, bouw de drie bedoelde Eefdese windmolens op zee. Zij zullen niet opvallen tussen de duizend geplaatste/nog te plaatsen windmolens op zee. Bijkomend 

voordeel is dat molens op zee meer dan 50% hogere windvang hebben dan de molens in het binnenland /// Niet doen /// nogmaals wil ik wijzen op het belang 

van kernenergie (zie vraag 11) /// mensen in de directe omgeving moeten zich kunnen vinden in de plaatsing van de windmolensde wensen van mensen op 

afstand moeten de nadelen van mensen nabij niet verdunnen,  zou de enquete onacceptabel maken. /// Niet zo goed plan, overlast, aantasting landschap, weinig 

rendement, gebrekkige voorlichting, zoek goede alternatieve /// Zet de windmolens op zee /// zou leuk zijn als de site werkt. Plaatjes werken niet /// de opbrengst 

van die drie molens (zeer gering) staat in geen verhouding met de immense negatieve effecten. Horzinonvervuiling en geluisoverlast. Kan men het van het eerste 

effect nog weg kijken, het tweede effect moet men geduldig en lijdzaam ondergaan. NB: Een enquete zou door alle bewoners persoonlijk moeten kunnen worden 

ingevuld. /// Het plan vreplaatsen naar onbewoonde gedeeltes langs de Ijssel waar burgers geen vervuiling/last ondervinden /// ik hoop dat we van wind kunnen 

leven en dat het ons welvaart brengt. /// Wat kosten die dingen per stuk. Hoeveel kost het onderhoud jaarlijks. Om de hoeveel jaar moeten ze vervangen worden 

enz. enz. enz. /// Plaats de molens in de buurt van Voorst of Brummen /// Gewoon niet uitvoeren! /// Plannen maken voor zonne-energie, aardwarmte. Gas uit 

b.v. Mest /// Ga naar zee met de molens, Nederland is te vol voor deze energie opwekker /// Vorig jaar geopend groot laagbouw-complex, potentieel zeer 

geschikt voor zonne-energie, geen zonne-paneel te ontdekken (Hungerink, Eefde). De kostbare en natuurgeschadegende windmolens zullen over een tiental 

jaren achterhaald zijn door andere en minder belastende vormen van duurzame energie-opwekking. /// Onmiddellijk stoppenmet dit onzalige plan en inzetten 

op zonnenergie. /// Plannen in de ijskast /// Svp geen windmolens op betreffende plek. De plek wordt al erg belast door goederentreinen, tweede sluis, rondweg 

en de drie molens die er al staan bij de stankcentrale van de slibverwerking. /// laat het aub niet doorgaan zonde van de natuur /// Niet bouwen /// Voorkeur 

voor zonneenergie en kernenergie. /// Plannen voor windmolens in de kast en zoeken naar betere opties. Bijv. zonnepanelen op alle fabrieksdaken. /// De 

overheid verspilt geld met haar subsidies op hernieuwbare energieopwekking. Waarschijnlijk vooral verlamd door politieke angst voor kernenergie en verleid 

door de vele arbeidsplaatsen nodig voor kleinschalige energieopwekking. De onderstaande CBS cijfers laten zien hoe futiel hernieuwbare energieopwekking is. 

De landelijke en Europese overheid zou zich moeten richten op kernenergie. Volgens het CBS was het energieverbruik in Nederland in 2015 als volgt. Aardgas: 

1200PJ, Aardolie: 1128PJ, Steenkool: 461PJ en andere energiedragers: 251PJ. Het totaal verbruik was 3041PJ, waarvan 426PJ, ofwel 14%, als finaal verbruik van 

elektriciteit.De andere energiedragers zijn vooral kernenergie, het invoersaldo van elektriciteit en vormen van hernieuwbare energie. Hernieuwbaar zijn: 

windenergie: 24.8PJ, zonne-energie: 5.1PJ, aard- en luchtwarmte: 8.1PJ biomassa: 80.1PJ. Dat is samen slechts 118PJ, ofwel 3.9% van het totale verbruik in 2015. 

Het vermogen van 1400MW (ca 140 molens) van Borssele 1,2,3en4 zal ongeveer 22.7PJ/jr gaan leveren. Let wel: 0.75% van het totale energieverbruik in 2015. 

En dat terwijl de windsnelheid op zee ruim een factor 2 hoger is dan hier in Zutphen.De economische schittering van kleinschalige hernieuwbare 

energieopwekking lijkt op die van het autovervoer. Iedereen moest, en moet, de auto in en nu zit onze leefwereld verstopt met auto's en, veelal verstopte, 

autowegen. Beperking van de mobiliteit en goed openbaar vervoer zou minder belastend zijn geweest. Dit zal ook gelden voor beperking van het energieverbruik 

en het ontwikkelen van kernenergie /// De vraagstelling is soms te suggestief in de richtin gde windmolens te rechtvaardigen /// Het is een schande dat er nog 

geen overleg is geweest met de direct omwonenden. Heel slecht. /// neen /// Opmerking: Vragen 12 tm 15 MANIPULATIEF.  We worden een bepaalde richting 

in geduwd die we NIET willen!!WIJ ZIJN TEGEN WINDMOLENS OP DIE LOCATIE!!!! /// Ik hoop dat de stem van de bewoners van eelde zwaar zal wegen, zij hebben 

er het meeste last van. /// Zo snel mogelijk stopzetten /// Wij hopen dat die nooit dorogaan /// * Zelden zoveel verzonnen onwaarheden als in de prospectus, 

bijeen gezien.* Promoot liever energiebesparing a.u.b. (Bijv. Ledverlichting in o.a. openbare ruimten)* Dit gebied is ongeschikt voor de windmolenplannen. /// 

Luisteren naar de bevolking /// we zijn sterk tegen dit initiatief. Het veroorzaakt veel hinder en het rendement is laag. Deze technologie is achterhaald. /// Dit is 

een niet substantiele druppel op een gloeiende plaat met grote impact op onze leeftomgeving /// meer zonne energie /// Tegen plaatsing /// 1. laat de lokale, 

regionale en landelijke overheden tot en stevig langetermijnvisie komen p duurzaam energiebeleid. 2. de meegeleverde foto's van hoge en lage windmolens zijn 

niet informatief en kunnen niet gebruikt worden bij het invullen vd vragenlijst. /// nu afblazen, voor er nog meer gemeenschapsgelden in deze bodemloze put 

verdwijnen! Ijsselwind is absoluut onbetrouwbaar gebleken! Zet die dingen op zee! /// windmolens alleen op zee /// Zoals hierboven al eerder vermeld is 

windenergie, zolang het alleen maar kan bestaan bij de gratie van subsidie, een doodlopende weg waar ik niet in wil investeren. Bovendien wordt geen 

duidelijkheid gegeven over de opbrengsten van deze manier van energieopwekking. Wel voor 2/5 deel, maar de rest? Oomdat het me indirect geld kost, 

horizonvervuiling oplevert en een aanslag doet op natuurgebieden die er vlak bij of in liggen, zal ik me ook tot het uiterste verzetten om deze plannen niet door 

te laten gaan. /// Stoppen met deze onzin! /// Geen windmolens, maar alternatieven onderzoeken: zonnepanelen langs snelwegen, daken geheel bedekken met 

zonnepanelen in plaats van dakpnannan, zie nieuwbouwproject in Eefde  (allen eerder genoemd). /// Ik praat vanuit mijn expertise in het kader van duurzaamheid 

en Energie neutraal bouwen. Ik heb al eerder plannen oa Zonne-akkers in Nederland als niet realistisch bestempeld. Waarom een nieuwe parkeergarage niet vol 

leggen met minimaal 300Watt Zonnepanelen waar de auto's op de bovenste verdieping onderstaan. Zoek nu in oplossingen die 24/7 stroom leveren en waarbij 

we de centrales kunnen sluiten. daarnaast is een windmolen in het kustgebied veel efficiënter dan in de Regio Zutphen. We moeten weer zo nodig. /// stop met 

deze onzin. /// ik hoop dat het niet doorgaat /// Snel stoppen met deze plannen en de aandacht richten op milieuplannen die wel in deze regio passen. Zoals 

kleinschalige en duurzame landbouw. /// Niet doen! /// wij hopen van harte dat ze niet doorgaan en dat het gebied rond het twentekanaal niet verder wordt 

verpest, stop svp. /// Naast onze mening zou energie-opwekking nooit en particuliere onderneming moeten zijn en ook niet zo kleinschalig. Grote 

windmolenparken op zee of in onbewoonde gebieden: prima, maar niet als verdienmodel voor enkelen. Het Ijssellandschap is al genoeg aangetast door rondweg, 

slibverwerking (stank!) en oprukkende industrie /// Wij zijn tegen de plaatsing van windmolens en kunnen bij vraag 13, 14 enz.  niet kwijt dat we tegen zijn. Geen 

mening geeft aan dat het ons niet uit maakt en dat is niet waar.De vraagstelling van een aantal vragen is suggestief.Neem deel in een groter initiatief in een 

gebied met neer opbrengsten. /// Laat het plan niet doorgaan, maar investeer in zonne-energie /// wilt u naast een windmolen wonen? Nee dus, dus niet 
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doorgaan met dit plan. /// geen windmolens op deze plek /// 1) ja, investeer maar in zonnepanelen, dan heeft ieder participerend individu voordeel en is er geen 

collectieve zichtvervuioling voor anderen. 2) zet die turbines maar opd evuilnisheuvel bij Wilp, lekker hoog! /// Niet doen /// Zie het bovenstaande; gewoon er 

mee ophouden en naar moderne en slimme mogelijkheden zoeken! /// Stoppen met deze plannen! /// Als de cooperaties niet zelf de volledige investering 

dragen, dan zal de opbrengst ook niet volledig naar de cooperaties gaan. U hebt het vooral over de opbrengst, maar de huid van de beer kan niet verkocht 

worden voor hij is geschoten. De brochure lijkt een prospectus... ik vind het neigen naar misleiding. het draagvlakonderzoek is te laat op gang gekomen. /// 

Wanneer onverhoopt de plannen wel doorgaan dan is zowel een eenmalige forse uitkering voor waardedaling van het onroerend goed, als een jaarlijkse 

compensatie voor de blijvende overlast een absolute voorwaarde. /// Stop energie, middelen en geld in een echt windpark op een veel betere plek aan de zee 

of op zee.We praten hier over slechts enkele MegaWatt's aan vermogen in plaats van GigaWatts dat bij een echt windpark wordt gerealiseerd.Kortom plannen 

als deze een windpark noemen slaat helemaal nergens op in mijn ogen: geneuzel achter de komma en bewijst bestuurlijke onkunde van deze gemeenten.Plaatsen 

van giga windmolens op land met prachtige natuur- en recreatiemogelijkheden is waanzin.Mede gelet op de korte tijdshorizon van de economische 

duurzaamheid van deze technologie ( binnen 10 jaar ingehaald door innovatie )!Je blind staren op andere duurzaamheid en fopspenen zoals subsidies is zakelijk 

niet erg slim en verspilling van openbare middelen. /// Als de cooperaties niet zelf de volledige investering dragen, dan zal de opbrengst ook niet volledig naar 

de cooperaties gaan. U hebt het vooral over de opbrengst, maar de huid van de beer kan niet verkocht worden voor hij is geschoten. De brochure lijkt een 

prospectus... ik vind het neigen naar misleiding. het draagvlakonderzoek is te laat op gang gekomen. /// GEWOON NIET DOEN IN DIT KWETSBARE EN AL 

OVERBELASTE GEBIED, EEN AANTAL VRAGEN ZOALS 13 EN 15 KLOPPEN NIET EN ZIJN ERG SUGGESTIEF, ER ONTBREEKT BIJVOORBEELD EEN KEUZE NEE. GOOI HET 

MAAR WEER OVER DE SCHUTTING BIJ EEFDE(LOCHEM) OOK AL IS HET ZUTPHENS GRONDGEBIED, HET IS NIET ZO GEK DAT MEN IN ZUTPHEN, BRUMMEN EN 

LOCHEM NERGENS LAST VAN GAAT ONDERVINDEN. /// Onbegrijpelijk dat gemeentes zich door megalomane plannen laten meeslepen onder het mom "groen". 

Dit kan ook anders.Dat gezeur over "terugvloeien" is niets anders dan een lekkermakertje. /// Alleen windmolens op zee en niet op het land. /// Gaat u de 

waardedaling van mijn woning compenseren?Zoals gezegd, plaats de molens in de achtertuin van de bestuursleden.Ik zag dat geen van de bestuursleden in het 

zichtgebied van de molens wonen, en er dus geen overlast van hebben. Dan is het makkelijk beslissen om ergens anders een plan te ontwikkelen, als je er zelf 

geen last van hebt. Maar ja, zo gaat dat in Nederland. En invloed heb je al helemaal niet. Ik voorspel dat alle rapportages die nog gemaakt gaan worden, positief 

zullen zijn. Tenslotte zijn het ook maar een paar huishoudens die er direct last van zullen hebben, dat is niet zo erg. Het wordt anders als de "hoge heren" er last 

van zullen hebben, dan gaat het niet door.U ziet, ik ben nogal cynisch hierover. Het gaat weer net zoals jaren geleden met de Noordtak, wat aanwonenden 

moeten ondergaan is niet belangrijk. Het grote belang telt.Nu de laatste tijd weer de extra goederentreinen hier over het spoor van Zutphen naar Deventer. Je 

ligt te trillen in je bed. Dien je een klacht in, krijgt je van het ministerie te horen dat aan alle normen wordt voldaan: aan me hoela. Je kunt elkaar binnen niet 

eens verstaan als er weer zo'n trein langs dendert. Drie weken later staat er een artikel in de krant dat er een onderzoek komt naar mogelijke overlast door de 

goederentreinen, omdat de normen waarschijnlijk overschreden worden. Hoezo bescherming door de overheid? Ik heb ze oplichters genoemd, want dat zijn 

het. Eerst wordt je de mond gesnoerd door een mooi, doch moeilijk, verhaal: er is niets aan de hand volgens hen. Even later dus wel...Ik heb de buik vol van die 

zogenaamde inspraak of draagvlakonderzoeken, zoals ook nu. De uitslag staat toch al vast. En zeg niet, dat is niet zo. Ik weet onderhand hoe het werkt. Voor de 

vorm, en om hun eigen geweten te sussen, wordt door politici een draagvlak onderzoek geëist. Ja, als je mij vraagt of er molens mogen komen in Deventer, waar 

ik niet woon, dan zeg ik ook ja. Logisch, ik ben voor duurzaamheid. Maar dan heb ik er geen last van. Nu dus wel. En ik ben machteloos om het tegen te houden.En 

jullie bureau verdient er waarschijnlijk een riante vergoeding mee.Zo, dat is eruit /// Plaats windmolens op zee niet op het vaste land /// Ons pand staat te koop 

en deze plannen zullen een forse waardedaling teweeg brengen. Wonen aan de IJssel wordt wonen pal tegenover de windmolens.Daarbij voeren wij een bedrijf 

waarbij het uitzicht en de natuurlijke omgeving van groot belang is. Dus het zal zeker invloed hebben op onze omzet. De combinatie wonen werken is ook 

belangrijk bij de verkoop.De aansprakelijkheid stellingen voor de schade door deze plannen zijn onvermijdelijk en komen er zeker aan. Het project Ruimte voor 

de Rivier, met dijkverlegging achter ons huis is na 5-7 jaar net klaar en nu dit weer.  Er zijn gewoon geen alternatieven bedacht die voor burgers geen nadeel 

opleveren. Iedereen denkt alleen aan zichzelf!!!Onbegrijpelijk dat er niet iets bedacht is dat voor alle burgers goed is. Gewoon over de schutting gooien, bij een 

relatief klein aantal bewoners. Numeriek zijn wij nooit in de meerderheid. De meeste inwoners uit alle gemeentes hebben er geen enkele last van. Waardeloos!!! 

Nederland heeft zoveel gebieden waar dit goed mogelijk is. /// Afkappen. /// Kijk eens naar de Flevopolder het is zoo lelijk al die windmolens. Bij negatief 

beoordelen van de omwonenden moet beslissing zijn om geen windmolens te plaatsen. /// de uiterwaarden is een open gebied wat vanuit de westelijke oever 

gezien wordt ontsierd door de bestaande molens. Laatst was ik tussen Hartsen en Almen en keek naar het westen en zag deze molens. En dat van 'groene' 

energie. /// Dit draagvlakonderzoek komt veel te laat! Bovendien wordt er totaal niet naar de mening van de buurtbewoners geluisterd! /// Neem je verlies en 

zorg dat milieu verbetering ironisch genoeg niet zorgt voor milieuvervuiling van een kleine (machteloze) groep. Een groep waar ik overigens niet bij hoor, dus ik 

spreek zonder eigen belang. /// Ik heb het idee dat slechts een klein gezelschap van deze plannen profiteert. /// ik proef uit de vragen dat deze enquete geen 

nut heeft. Die molens komen er wat wij ook antwoorden. Ik ga voor zonneenergie. /// waarom wordt hier niet voor zonnepanelen gekozen. /// Bevolking is 

overduidelijk tegen, kleine groep professionele drammers zullen weer alles uit de kast halne om hun zin door te drijven o.a. Door dit onderzoek. /// Totaal 

overbodig, er is dermate groot (groene) stroom ,,overschot,, dat de stroom vanuit Duitsland bijna voor niets aan NL geleverd word /// Zorg dat niemand last 

heeft van van dit soort initiatieven. Als u  toch door wilt zetten zorg er dan voor dat u iedereen kunt compenseren door hun huis terug te kopen voor het 

aankoopbedrag dat betaald is. Dan geeft u bewoners tenminste zelf de kans een keuze te maken om elders te gaan wonen. Als u echt op duurzame energie in 

wil zetten subsidieer dan burgers om zelf duurzame energie aan te schaffen door zonne energie. U bereikt dan hetzelfde zonder dat anderen daar last van 

hebben. /// Het grootste voordeel gaat naar de initiatiefnemers. Gesubsidieerde commercie! De gemeenten moeten aan de voorwaarden van rijk/provincie 

voldoen. Zonder substantiële subsidies kan het plan niet worden gerealiseerd. Windmolens zijn te duur, maar helaas in de huidige tijd het enige  alternatief voor 

duurzame energie. Kies voor iets waar meer draagvlak voor is, stel de keuzes een aantal jaar uit in afwachting van betere alternatieven en houd op met flauwekul 
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om burgers te misleiden. /// Ik vind de manier van vragen  stellen al te veel sturend.In de antwoorden kan ik niet mijn mening toelichten/ nuanceren.Ik vrees dat 

het al een gelopen race is. /// NIET DOOR LATEN GAANBEWONERS SONNENENERGIE LATEN GEBRUIKEN /// Ik hoop dat er niet alleen naar financiële kanten van 

alleen maar windmolens gekeken wordt maar dat er ook alternatieve manieren worden onderzocht. Daarover lezen wij helaas te weinig. /// Gebruik een 

alternatieve locatie !. /// Investeer in minder horizon vervuilende en in het oog springende alternatieve energie b.v.  plaatsen van zonnepanelen op nu nog 

asbesthoudende daken. /// Niet doen. /// Niet door laten gaan! /// windmolens draaien op subsidie  ze produceren dan wel groene energie maar ze kosten meer 

dan ze opbrengen en dit is een achterhaalde constructie zeker als ze in een windluw gebied staan, zonnepanelen hebben de toekomst brengt meer op en valt 

minder op. /// GEEN WINDMOLENS! /// Het lijkt er op dat de vragen lijst zo is opgebouwd dat deze altijd positief beoordeeld kan worden om de molens te 

plaatsen.Deze molens horen niet thuis in dit gebied gezien de natuur en de afstand tot de bebouwing.Dan kan men beter het water niveau van de sluis gebruiken 

om energie op te wekken. /// Dom plan, windmolens kosten geld, leveren niets op. /// Stoppen met deze plannen /// Opmerking over uw vragenlijst: wat een 

suggestieve vragen! /// Ik kan op een aantal vragen mijn antwoord niet terug vinden, een slechte vragenlijst! Ik wordt hierdoor in een bepaalde richting 

gedwongen die oj niet aanstaat. Is deze lijst ook naar de media gestuurd? Anders doe ik dat wel voor u. /// De geplande molens staan ook direct naast een 

officieel toegekend laagvlieggebied (min. vlieghoogte 100 FT). Volgens mij conflicteren de windmolens daar mogelijk ook mee. /// Gemeente, bezin u. Verleen 

aub geen vergunning aan deze wanstaltige horizonvervuilers. Zutphen is een torenstad, maak er geen windmolenstad van. /// Geen molens plaatsen. De klok 

gaat 200 jaar terug. Veel te veel stroom op zonnige dag met wind. Zie Duitsland. Stimuleer dan liever zonne energie en geen wind. Te veel overlast. Als ze er 

staan gaan ze in ons leven nooit meer weg /// Eefde-West, van origine een uniek rivierenlandschap, wordt meer en meer belast. Een windmolenpark hoort thuis 

in een poldering, vlak, onbewoond en niemandsland landschap. Het is diep treurig dat deze plannen als in zo'n ver stadium zijn gekomen. Wij zijn voor behoud 

van het unieke IJssellandschap! Zonder industrie, windmolens en meer horizonvervuiling. /// er is geen enkele werkelijke meerwaarden. Alles draait om leugens 

en subsidies. /// leg waterkrachtcentrales aan in het twentekanaal /// Geen windmolens zo dicht bij bebouwing! /// Slecht uitgewerkt plan.  Heb het idee dat 

het naar de lokale burger Zutphen wordt opgedrongen.  Wat zijn de alternatieven in het voorontwerp geweest? Daarover heb ik geen informatie ontvangen. /// 

Plannen geven veel horizonvervuiling, onafhankelijk van de hoogte. De hoeveelheid opgewekte energie is beperkt en staat niet in verhouding tot de overlast. 

Deze vorm van duurzame energie is bovendien in zijn algemeenheid, zonder subsidies, niet rendabel. Middelen kunnen beter worden aangewend  voor 

alternatieve meer rendabele vormen van duurzame energie. /// Inspraak via een betere vraagstelling. Ik vind inspraak fijn, maar de vraagstelling neigt er naar 

om de plannen voor windenergie gerealiseerd te krijgen. /// Nee. /// Zijn fel tegen windmolens en al helemaal zo dicht op bewoonde gebieden. /// bekijk de 

alternatieve en werk deze uit. Daarna kan er een goed vergelijk zijn waar de bevolking wat mee kan. /// verpest niet alles wat er nu nog mooi is (landschappelijk) 

Misschien zonnepanelen beter. (Hengelo gld) /// Niet doen. Plaatsen op minimaal 2km vanaf de bewoonde bebouwing. /// Vooral niet uitvoeren! /// Ik hoop dat 

men zich realiseert dat drie windmolens alleen maar voor extra overlast zorgen en nauwelijks bijdragen aan een duurzame oplossing voor de toekomst /// 

Vreemde enquette! Bijvoorbeeld. Als ik zoals in mijn geval tegen plaatsing van windmolens, waarom moet ik dan invullen hoe hoog die is etc. /// Wat mij stoort 

bij windmolens is dat er veel subsidie voor wordt gegeven om het aantrekkelijker te maken. Gevolgen voor de omgeving worden naar mijn mening dan maar 

voor lief genomen. /// Ik vind dat energie daar opgewekt moet worden waar het maatschappelijk en ecologisch gezien het beste kan. Ik vind de geplande locatie 

aan beide normen niet voldoen voor het plaatsen van zulke grote objecten.Dit eindigt in horizonvervuiling en dat is wat mij betreft net zo slim als het opstoken 

van de dichtstbijzijnde kolencentrale. /// In de ijskast ermee /// Goededag,Ik hoop van harte dat inpassing van groene energie niet ten koste van het woongenot 

gaat. In dit geval is de IJssel en omstreken een prachtig gebied waarbij deze plannen het gebied niet alleen plaatselijk, maar ook (het uitzicht vanaf/op) verder 

gelegen gebieden ontsieren. Men ziet nu dat het zich als een olievlek uitbreidt. Eerst plaatsing van drie windmolens in het betreffend gebied, nu wederom drie. 

Net ten zuiden van Deventer zijn er recentelijk twee geplaatst. Het lijkt een magnetische werking te hebben, waarbij eenmaal een gebied gekozen, deze als 

uitbreidingsstation voor toekomstige projecten gaat dienen. Dit project staat overigens niet op zichzelf als bedreiging voor de schoonheid van de omgeving. Er 

zijn er helaas meerdere te noemen.Zoals reeds eerder vermeld in een van de vragen, ben ik geen tegenstander van groene energie, maar wel als het ten koste 

gaat van een mooie omgeving.Ik hoop van harte dat dit project niet doorgaat en er op een alternatieve wijze groene energie wordt gewonnen uit bijvoorbeeld 

de IJssel. Deze energiebron is immers altijd beschikbaar en niet belastend voor de schoonheid van Gorssel, Eefde en omstreken. Voorts zijn er genoeg platte 

daken te vinden waarop zonne-energie gewonnen kan worden.met vriendelijke groet, /// Stoppen, niet geschikt voor deze locatie. /// Zelf  zie ik meer in 

solarparken /// Niet doen!! Maar ja wordt toch niet naar geluisterd /// Waardeloos plan. Het is nu een prestige project geworden van de initiatiefnemers en de 

gemeente. De gemeente is van mening dat ze groen bezig zijn, terwijl het pure milieuvervuiling is. Zonder subsidie niet eens haalbaar. En ook dit 

draagvlakonderzoek is niet volledig. Er zitten retorische en suggestieve vragen in. Laat de mensen gewoon stemmen voor of tegen. Dan manipuleer je niet. Het 

enige waar ik niet op tegen zou zijn is een weiland met zonnepanelen. /// ik ben meer voor zonne energie op alle daken. Windmolens zijn vervuiling van het 

landschapsaangezicht /// Begin pas met uitwerken van de plannen en ontplooien van de ideeen wanneer zeker is dat er ruim voldoende draagvlak is onder de 

omwonenden, anders voelen ze zich niet serieus genomen. /// TEGEN windmolens /// geen windmolens maar zonnepanelen. /// Ik ben absoluut tegen de komst 

van windmolens omdat er alleen maar nadelen aan kleven. Ik juich groene energie absoluut toe maar het is algemeen bekend dat windmolens een zeer slechte 

optie hiervoor is. /// Andere manieren vinden voor duurzame energie /// Ben er vel op tegen! /// kies voor een veld met zonnepanelen, dit zie je niet van veraf 

en geeft geen overlast. /// Afblazen die plannen aub, windenergie alleen op zee !!! /// Zie eerdere antwoorden. /// dit heeft totaal geen zin. Jullie drukken jullie 

zin toch wel door. Ik vind het grote ondingen in zo'n mooie omgeving. Mensen zijn zelf al druk bezig met groene energie dmv zonnepanelen en dat levert de 

mensen wat op en dit niet!! /// Zie er vanaf, windmolens zijn achterhaald. Verdiep je in duurzame andere initiatieven en investeer daarin. Zo laat je bewoners 

wel profiteren. /// Doe dit op de Noordzee. Niet op het land verspreid. /// Ik ben voor duurzame energie, maar tegen windmolens. Vooral deze in het binnenland. 

/// Windmolens op zee plaatsen. Geen behoefte aan meer molens in de regio /// Veel meer kijken naar de centrale oplossingen / huishouden: oznnepanelen - 

wkk - warmte pompen /// Vanuit emotionele overweging in de prive sfeer en als ondernemer met daarbij het beoogde rendement en de plannen is dit  niet de 
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juist locatie.Uiteraard begrijp ik de initiatief nemers hier het beste uit zijn echter zijn er alleen maar verliezers daarna. /// Nee /// Afblazen! Toon nu maar eens 

aan dat dit nodig is en vooral: op die plaats. Zeker als dit een een veel groter collectief is dan zijn er echt meer plaatsen waar deze enorme molens geplaatst 

kunnen worden. Hoe haal je het in je hoofd om zulke molens zo dicht bij de stad en dorp te zetten. /// Niet meer windmolens inde regio!!! Horizon vervuiling /// 

Denk goed na voordat jullie het er doorheen drukken. Windmolens geven overlast en het rendement wordt ook tegengesproken. Dus niet plaatsen om het 

plaatsen!!!!!! /// ik hoop dat de uitslag van deze enquete op een eerlijke manier wordt verwerkt en dat de juiste belangen (dus niet politieke of economische) 

zullen worden meegenomen in de besluitvorming /// waarin hier nog meer windmolens plaatsen. Gemeente brummen, lochem en zutphen zijn groot, misschien 

een andere locatei! Andere energie bv zonnepanelen! Dit is een mooi stukje natuur en dit moet zo blijken, er is nu al genoeg overlast, geluid stank. /// DOE HET 

NIET! ZOEK EEN ANDERE OPLOSSING! /// Dit onderzoek is zeer eenzijdig ingestoken, gericht op de komst van de windmolens. Er is  geen mogelijkheid om te 

kiezen dat men geen windmolens wil in dit gebied. /// Grote horizon vervuiling.Gewoon niet doen. /// Het valt mij op dat de burgemeester van de gemeente 

Voorst niet (mede) ondertekend?! /// Sterk tegen windmoelns in buitengebied Eefde! /// waanzinnig plan! /// Alleen goed voor de aandeelhouders. In 

verhouding gaat er weinig naar de omwonende. Kost teveel aan subsidies / te weinig opbrengst voor omwonenden. In plaats daarvan zonnepanelen. /// deze 

plannen moeten geen doorgang vinden. /// Geen duurzaamheidsbelasting over electriciteitsgebruik opgewekt d.m.v. windmolens. Zie  artikel Volkskrant 8-2-

2017. Als er veel meer windmolens moeten komen dan moet dat over een groter gebied geregeld worden. Zie artikelen Volkskrant. /// Stop ermee! /// Ik mis in 

zijn totaliteit onderbouwing van de noodzaak /// windtribunes niet plaatsen in bevolkinggebieden, cluster deze tribunes met grote aantalen in zee /// Ervoor 

zorgen dat er een eerlijke voorlichting komt, leren van de gebieden waar de windturbines afgewezen worden en waar de schade aan de omgeving/ woongebied/ 

meegerekend wordt. De plaatsing van windturbines loskoppelen van de politiek. /// Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksbureau wat betaald 

wordt vanuit de subsidies voor windmolens. Dit onderzoek is daarmee ook niet neutraal. Dit blijkt ook uit de gestelde vragen. Ik verwacht niet dat op basis van 

deze enquête gemeenten een beslissing zullen nemen. Beslissingen zullen genomen worden op basis van lobbygroepen die veel geld verdienen aan  subsidies 

over de ruggen van de getroffen bewoners. Verder vraag ik mij af hoe het kan dat één gemeente (Brummen) stelt geen windmolens op haar grondgebied te 

willen hebben. Eén gemeente deze windmolens (Zutphen) aan de grens van haar gemeente projecteert. De laatste gemeente (Lochem) heeft zich ook al door 

Deventer , met de molens bij Epse, zich al een oor aan laten naaien. /// Was lid van Lochem Energie, maar heb doordat zij een samenwerking met Ijsselwind 

hebben gesloten mijn lidmaatschap opgezegd.Suggestie is om windelen te kopen(heb ik ook) van windmolens die gunstiger staan(waar meer wind is aan zee) en 

minder invloed op de omgeving hebben. /// Wij overwegen serieus verhuizing naar een windmolenvrije omgeving als de huidige plannen van IJsselwind worden 

uitgevoerd. /// Ja, onmiddellijk mee stoppen nu er nog niet te veel schade is aangericht en er geen 'onomkeerbare' stappen gezet zijn. Laat de gemeente Zutphen 

in haar stupide streven naar energieneutraliteit (iets waarvan iedereen die ook maar een greintje verstand heeft van  energievoorziening en verbruik weet dat 

dat volstrekt onmogelijk is zonder aanwending van fossiele brandstoffen en/of  (veilige) vormen van kernenergie) haar energie aanwenden om de stad leefbaar 

te houden door de werkgelegenheid een boost te geven en de toeristen niet definitief weg te jagen door de komst van afgrijselijk hoge zwaaipalen die het 

prachtige aangezicht van Zupthen definitief om zeep helpen.. Overigens wel een opmerking over de onderstaande vraag: Welke hoogte van de windmolens zou, 

voor zover u op dit moment kunt beoordelen en met inachtneming van de voor- en nadelen, uw voorkeur hebben?ca. 150mca. 170mGeen voorkeurWeet ik niet/ 

Geen meningWat een onmogelijke vraag: ik heb zoals u hiervoor hebt kunnen lezen een hele duidelijk mening en voorkeur maar kan die niet kwijt in dit 

deskundige (??) draagvlakonderzoek. Ik heb dus duidelijk voorkeur voor de afwezigheid van molens, iets wat ik in de beantwoording van deze vraag helaas niet 

kwijt kan en waar zonder toelichting de meest onlogische conclusies aan verbonden kunnen worden. Schrappen dus deze vraag! /// Niet doen!!! /// Stop direct 

met deze plannen. Twee of drie molentjes gaan het verschil helemaal niet maken. IJsselwind geeft alleen maar leugens. Het zijn groene industriebaronnen die 

geld willen verdienen. Heeft helemaal niets te maken met duurzaamheid. De politiek doet hier aan window-dressing: kijk ons nu toch stoer doen. Vele 

wetenschappers geven aan dat het hier gaat om een subsidieverslindende vorm van energieopwekking. Die bovendien nauwelijks iets toevoegt. De stroom gaat 

zo de grote pot in van industrie en niet van huishoudens. Het is een achterhaalde techniek waar geen enkele groei meer in zit. Ga aan de slag met zonne-energie. 

Daar zit de toekomst in. Als het dan zonodig moet: doe dan mee met windprojecten op zee. Maar wat betreft plaatsing hier: laat ons met rust en ga weg met die 

rotmolens die onze leefomstandigheden verpesten en zorgen voor een enorme onrust onder de lokale bevolking van Eefde west. Of tewel: stop hiermee!!! Tot 

de laatste juridische snik gaan wij ons verzetten. /// Ga liever kijken naar zonneweilanden zoals in Hengelo GLD . De molens in Deventer is ook al zo'n walgelijk 

gezicht. Zulke dingen moet je niet dicht bij de bewoonde wijken plaatsen. Ben er vel op tegen. /// Ja, windmolens prima maar niet in bevolkt gebied. /// Wij 

vinden dit een buitengewoon slecht onderzoek met suggestieve vragen en geraffineerd gekozen antwoordopties die in alle gevallen als een gunstige uitslag door 

IJsselwind geinterpreteerd kunnen worden. Bij diverse vragen ontbreekt een antwoordmogelijkheid die mijn idee of mening weerspiegelt. Stop met het misleiden 

van burgers en met dit verschrikkelijke initiatief van 3 onmogelijk grote windmolens in een woonomgeving die NOOIT  gaan opbrengen wat ze echt gekost hebben 

en bij doorgang slechts 1 winnaar kennen: IJSSELWIND /// Ik ben tegen de plaatsing van windmolens zo dicht bij (een) het stedelijk gebied. /// U heeft er geen 

boodschap aan of ik een koop of huurwoning heb. En of ik wel of niet lid ben van een van bovenstaande coöperaties kunt u door mijn antwoorden wel nagaan. 

/// windmolen aan de kust of op zee of in de bergen, en deze in combinatie met andere vormen.  plaats niet hap/snap hier en daar windmolens  kost veel teveel 

en geeft landschap vervuiling etc. of wel besteed het geld zinvoller. /// Wij zijn tegen plaatsing van  windmolens in dit gebied, ook tegen de plaatsing van de 

biomassacentrale. De gemeente Zutphen is hoort alleen en woordje groen en is niet capabel om verder te kijken /// Groene energie is in de basis een goed 

initiatief maar kijk verder dan alleen de opbrengsten. Mensen en dieren ondervinden echt last van deze grote machines. Dit is al lang bekend en onderzocht. Hoe 

kan het zijn dat deze gemeente dan toch deze molens op een relatief klein stukje die molens wil plaatsen? /// Bij deel 1 is de opmerking "voor zover u dat kunt 

beoordelen'tendentieusBij vraag 13 is de voorkeur geen molens, of, indien onverhoopt molens, zo laagzodat er geen verlichting op moet.Bij vraag 14 is nogmaals 

op te merken dat de 20% opbrengsten van 2 molens ( waterschapsmolen doet niet mee in de verdeling)zo minimaal zal zijn dat het in geen verhouding staat tot 

de kwalijke gevolgen voor de gezondheid en de nachtrust van de direct getroffenen in het gebied. Zelfs als de opbrengsten zouden worden opgeschroefd op 
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basis van deze enquete naar 100% ( hetgeen noch IJsselwind noch de cooperaties zouden toestaan) staat dat in geen verhouding tot de gezondheid en nachtrust 

van dit gebied.Bij vraag 15 merken we op dat geen van de opties een postief cijfer kan krijgen, allen scoren op - 10. Overigens zij opgemerkt dat het aan brengen 

van groenstructuren en de aanleg van glasvezel al lang besloten is door de gemeente Lochem, daarmee zou dat dus slechts een f inancieel douceurtje zijn voor 

de gemeente en niet voor ons getroffenen.Bij vraag 16 merken we op dat bij de terugvloeiende opbrengsten (?) datalleen de twee molens van IJselwind daaraan 

zouden kunnen bijdragen. De molen van Het waterschap levert voor onze buurt niets op.  Het waterschap kijkt wel link uit.Dat onderscheid wordt nergens 

duidelijk gemaakt in deze enquete.Er wordt gedaan en gerekend alsof het om 3 molens zou gaan, quod non, het zijn er slechts twee. Maar wij moeten gaan lijden 

voor 3 als het aan IJsselwind c.s. ( gemeentes, cooperaties?) ligt.Tot slotDe vragen 17 t/m 21 doen er niet toe voor dit draagvlakonderzoek, of het gaat om 

man/vrouw, welke leeftijd, huur of koopwoning , lid van een cooperatie en of er sprake is van een huwelijk of niet, of met of zonder kinderen, doet niet ter zake. 

Dit huishouden Is tegen.Ook de vraag of er een invuller 1 of 2 is, doet er niet toe, want je mag per huishouden slechts 1 formulier invullen...........(?)Voorts 

verzoeken  wij ( pluralis majestatis) met klem om zo snel mogelijk dit hele plan Naar de prullenbak te verwijzen.De omwonenden worden er ziek van, te veel 

stress in dit overbelaste gebied.En overigens waait het hier te /// Absurd subsidie-slurpend project met belangen verstrengeling. Deze vragenlijst is tendentieus! 

/// Heb er totaal geen verstand van, /// nee /// locatie is het grootste struikelblok behoefte aan eerlijke, neutrale informatie. /// Ik vind de windmolens prachtig 

om te zien en er moeten betere manieren komen om energie te winnen! /// Bewoners moeten er geen last van hebben. /// Geen /// geen opmerkingen, behalve 

dat diegene die er het dichtst bij woont ook het meeste last ervan heeft dus ook extra profijt mag hebben, in de vorm van minder kosten mbt energie. /// Geen 

opmerkingen, veel succes met de plannen! /// Goed initiatief, zet ook in op zonne-energie. /// nee /// zo snel mogelijk realiseren /// Clusteren altijd beter 

(beperken visuele overlast) /// Goed initiatief. Vanuit milieu-overwegingen en omdat de opbrengst niet naar een of ander ver weg gelegen bedrijf gaat, maar 

naar de regio. /// Nee. /// Luister goed naar de omgeving en haar bewoners /// nvt /// Het is een mooi project! Ik wens voor Zutphen en omgeving dat het goed 

zal slagen!!! /// ik hoop op snelle start van de bouw en ik investeer graag mee! /// Dank dat wij deel mochten nemen aan deze enquête. /// NEE /// Nee /// 

Bouwen die dingen /// ga zo door!! /// Nee /// Nog geen lid, maar ga me wel aanmelden. Goed initiatief! /// Waarom is de tekst in dit online formulier afwijkend 

van de tekst in de papieren versie? Dat is onnodig en onzorgvuldig. /// Suggestie aan gemeenteraden: laat je niet dwarsbomen door reaguurders en boze 

'neeroepers'. Wees 'Trumpiaans' maar dan positief en kom snel tot radicale besluiten waar het de redding van de natuur en het milieu betreft! /// Leuk project, 

goed dat deze enquete er is. /// Zo snel mogelijk die drie palen de grond in, s.v.p. /// wees ferm en laat u niet weerhouden door oneigenlijke argumenten. 

Werkelijke overlast (geluid/ trilling) is erg belangrijk. Een beeld in het landschap, daar zal men aan moeten wennen, we kunnen niet doorgaan zoals het gaat, als 

burgers ''narrow-minded'' zijn heeft de gemeente een verantwoordelijkheid tav toekomstige generaties. veel succes en dank voor uw inzet. /// We moeten meer 

duurzame energie gaan produceren om het klimaatprobleem tegen te gaan. Daarom ben ik ook lid van LochemEnergie; NB ik heb geen enkel f inancieel belang 

bij de windmolens. Er moet wel voldoende draagvlak zijn, maar 100% gaat natuurlijk nooit lukken. Aan de politiek om hier verantwoordelijkheid te nemen. /// 

Veel respect voor iedereen die hier energie in heeft gestoken. /// nee /// vooral: molens zoveel mogelijkopnemen (qua maten, kleuren, groepen) inde bestaande 

uitzichtssituatie /// Buiten woongebieden houden. /// Geen! /// neen /// Vraag 13 kan eigenlijk alleen goed beantwoord worden door iemand die weet: A. Het 

verschil in opbrengst in kwk/jaar tussen 150m en 170 m. B. De kosten van de investering en onderhoud  van de molens van 150m en 170 m /// Ruime voorlichting 

vergroot het draagvlak. /// Wij zouden het op prijs stellen een terugkoppeling over de wel of niet uitvoering van de voorgestelde plannen te krijgen. /// Nog niet 

in verdiept /// Nee /// De molens nemen een bepaalde oppervlakte  in. Plaatst dan daarop de molens met het hoogste redement. /// Kosten plaatje /// Nee! /// 

Succes /// nee /// Doorgaan op de ingeslagen weg: Zoeken naar nieuwe bronnen voor groene stroom. Opdat we t.z.t. Zonder fossiele brandstoffen kunnen. /// 

Ben niet op de hoogte van de doorslaggevende argumenten welke voor de keuze van deze locatie zij gebruikt. /// nee /// Groene stroom voor 25% zutphen/eefde 

molens van 170 meter of 150 meter? /// Ik volg wat er gebeurt, succes. /// Ook andere aspecten van het opwekken van duurzame energie moeten onderzocht, 

uitgewerkt en uitgevoerd worden. Het milieu (in meest weidse zin) staat hoog in onze prioriteitenlijst. /// neen /// De ontwikkelingen goed en helder 

communiceren met de plaatselijke bevolking /// Meer aandacht voor zonnepanelen. /// a. Het zijn geen windmolens maar windturbines b. Laat dit geen 

eenmalige actie zijn, maar blijf de burgers betrekken bij de plannen. Komen vaak goede ideeen uit voort. /// Stroming v/d Ijssel gebruiken /// Belangrijk om een 

deel van de opbrengsten te investeren in de verdere ontwikkeling van windenergie. Zowel op het gebied van rendement alsmede op het gebied van 

geluidsbeperking. /// Waarom wordt alleen stroom opgewekt voor huishoudens in Eefde en Zutphen en niet voor huishoudens aan de andere kant van de IJssel? 

Aan die huishoudens wordt wel gevraagd aan het onderzoek mee te doen (omdat ze dichtbij de te bouwen windmolens wonen) /// Geen specifieke suggestie 

/// Als het om de hoogte van de windmolens gaat, zou mijn voorkeur uitgaan naar de meest opbrengende /// sucses /// liever een weiland met zonnepanelen 

omgeven door busstrook dan windmolens /// Succes! /// N.v.t /// geen /// nee /// geen opmerkingen /// nee. /// de opbrengsten krijg ik toch twijfels.  De aanleg 

van groenstructuren en de aanleg van glasvezel, mooie dingen voor de mensen/ Maar, groenstructuren lijken me een zaak die diverse overheden al uitvoeren. 

Nog een partij erbij, wat heeft dat voor toegevoegde waarde. Ijsselwind heeft, anders dan waterschap, gemeente en provincie, ook vast geen eigen gronden.  De 

aanleg van glasvezel is mooi, maar moet een energiecoöperatie  dat nu doen. Ik denk dan toch: schoenmaker blijf bij je leest. Een gebiedsfonds lijkt me ook niets, 

met alle bewoners samen een doel bepalen, dat geeft onenigheid. Bewoners mee laten investeren lijkt me eerder een financieringsbron en een mogelijkheid 

bezwaren te reduceren.  Dat is toch niet iets van de opbrengst verdelen. /// Goed initiatief /// het hele gebied dat nu bestemd is voor de windmolens volzetten 

met zonnepanelen. /// Ik realiseer mij heel goed dat we iets moeten doen om meer duurzame energie op te wekken en dat heeft altijd gevolgen. De discussie is 

lastig, want het gaat over twee dingen, die door elkaar lopen; energierendement en geld. Voor een windmolen geldt dat de hoeveelheid energie die je er in 

steekt om hem te maken, na drie maanden terugverdiend is, maar dat de kosten enorm zijn, dus het financiële rendement erg laag ( als het al rendement 

oplevert).  Het maken van zonnepanelen kost bijna net zoveel energie als zij in 20 jaar opleveren. Energietechnisch heb je daar niet veel aan, maar financieel 

weer wel, zeker met de huidige subsidie. Voor het milieu zijn windmolens beter, maar het levert wel lawaai en horizonvervuiling op. Maar ook werkgelegenheid, 

want het zijn mechanische dingen die onderhoud vergen. IN de discussie tot nu toe kan ik die twee aspecten niet goed terugvinden en daarmee is het onduidelijk 
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wat de drive is van de coöperatie; energiewinst of financiële winst. Dat zou beter kunnen. /// Wad per 1-05 lid van VandeBron; een project van duruzame energie 

in heel Nederland! /// Nee /// Ik heb de lijst ingevuld, maar heb niet de indruk dat de betrokken gemeentes iets met de uitkomsten gaan doen.  Dat doen zij op 

andere terreinen ook niet met inbreng van 'gewone' burgers. /// Succes met de uitvoering /// Meer info bij geven, zie 16) /// vanwege onze postcode kunnen 

we niet deelnemen aan een van de initiatiefnemende lokale energiecooperaties, erg jammer. /// Blijf met burgers/omwonenden in gesprek /// Wat mij erg 

stoort, is dat in dit draagvlakonderzoek en ook in de brochure van IJsselwind helemaal nergens iets wordt gezegd over de hoogte van de bestaande windmolens 

(120 meter) en het feit dat de geplande molens echt gigantisch veel hoger worden. Daardoor kunnen de mensen die die hoogte niet kennen, zich geen voorstelling 

maken van het enorme hoogteverschil. En dat terwijl de molens ook nog eens dichter bij Eefde komen te staan en als er wordt gekozen voor 170 meter, er ook 

nog verlichting op moet.Ik heb bij de vraagstelling gekozen voor 150 meter, maar alleen omdat het niet anders kan. Hoger dan de bestaande molens van 120 

meter mogen die nieuwe molens echt niet worden. /// Ben benieuwd hoe het verder gaat. /// We vinden het prima plannen. En overwegen sterk om een of 

meer winddelen te kopen. /// Houd contact met de bewoners, communiceer over de mogelijke plannen. /// Neem zon energie mee in de plannen. /// Leuk 

initiatief om bewoners in de buurt te informeren en te betrekken.Succes met verwerking. /// Graag een digitale versie van de vragenlijst. Geen papier, 

leesbaarder, sneller, minder kosten. Geen opmerkingen over de plannen behalve misschien een info avond. Niet voor mij maar voor de mensen die altijd wat te 

zeggen willen hebben. /// geen /// De plaatsing van de windmolens heeft voor ....... huishoudens waarde!!!!!!eerst de cijfers en daarna opmerkingen of suggesties 

/// Gewoon doen! /// Doorgaan met het informeren van de bevolking. Mooi project. Benoem de .... Extra aandacht va 170 tav 150 i.c.m. De expanentiele stijging 

van de opbrengst. Trek de vergelijking met de molens in deventer die storen ook minder dan verwacht /// Geen. /// geen bijzonderheden. /// Belangrijk om het 

verhaal van de bewoners (voor- en tegenstander) goed te horen en vast te leggen; in combinatie met uitgewerkte MER en o.a. dit onderzoek gedegen en eerlijk 

advies uitbrengen aan de raad ter besluitvorming. /// Uiteraard moet de mogelijkheid onderzocht worden middels postcodebloem mee te investeren in de 

molen(s).Met name de voorste molen (meest oostelijk) moet heroverwogen worden. Die ligt eigenlijk te dicht bij de bebouwde kom. /// Het klimaat verandert, 

de wereld ook. De horizon is altijd aan verandering onderhevig geweest. Vroeger waren het kerktorens en molens, die we nu bij het landschap vinden horen. 

Later werden het stadsgezichten en bedrijventerreinen. Bijna iedereen vindt het IJsselfront bij Zutphen nu mooi; ik weet niet of dat vroeger ook zo werd beleefd. 

We moeten overstappen naar duurzame energie en daar horen windmolens bij. Die dingen moeten nu eenmaal ergens staan. Nimby is niet het antwoord. /// 

Super dat er meer lokale groene stroom wordt opgewekt. Wanneer komen er zonnepanelen in de weilanden? /// Ik ben voor (duurzame) windenergie. Wel op 

de plek die daar het beste/goed/voor geschikt is (wind van uren etc.) Zorgvuldig handelen anders gooien we onze glaen in. PS: een windmolen maalt graan, een 

windturbine wekt elektriciteit op. /// zie II, is goed begin /// Nee /// Niet teveel zeggenschap door de bewoners, deze hebben (meestal) niet genoeg kennis. /// 

Ik hoop dat het doorgaat. Succes! /// Goed initiatief /// Graag worden wij op de hoogte gehouden met de plannen. /// Goed dat er een enquete gehouden wordt 

/// Houd de mensen die de Enquete hebben in gevuld op de hoogte over de voortgang  en geef deze voorrang op evt. investeringen. Deze hebben reeds de 

moeite al genomen om dit draagvlakonderzoek in te vullen/ al dan niet interesse te tonen. /// Nee /// nee /// Waterstroom v/d nieuwe sluis gebruiken om 

energie op te wekken /// Uitkomsten enquête  z.s.m. bekend maken aan geënquêteerden. /// Graag zorgen voor geruisloosheid. /// ben voor alle vormen van 

alternatieve energie. Dus ook windmolens. 100 jaar geleden waren mensen ook altegen de hoogspanningsmasten. Het hoortb ij de vooruitgang! /// Vind dat er 

meer gekeken moet worden naar zonneparken. /// Geef mensen eerlijke informatie t.a.v. eventuele hinder door geluidsbelasting. (Moderne wieken op de 

windmolens zijn niet te vergelijken met de wieken van 15 jaar geleden, dus geen fluitende geluiden meer).Verder moet mensen duidelijk uitgelegd worden dat 

de decibel schaal een logaritmische schaal betreft, dus dat ca. 3 dB extra als een verdubbeling van het geluid wordt ervaren (en natuurlijk ook omgekeerd). Zet 

dit af tegen het aantal dB van een normaal gesprek (ca. 60 bB), dan hebben mensen meer gevoel erbij hoeveel geluid een moderne molen onder normale 

omstandigheden tegenwoordig produceerd. /// Open dag , kijk dag in de windmolen top ,bekendmaken van plaatsen , van dicht bij kunnen bekijken onderdelen 

of geheel, maak de burger betroken bij de bouw. /// Er moeten niet veel meer komen in het gebied van Eefde Gorssel /// Windenergie levert een laag rendement 

niet veel kosten en relatief veel overlast, lawaai, flag schaduwen /// Zie 10 Zonnepanelen mede met oog op het feit dat in de toekomst windmolens niet meer 

nodig zijn /// 1. de betrouwbaarheid van IJsselstroom kan slechts worden afgemeten op basis van wat in openbare bronnen gemeld wordt. de plannen komen 

niet één op één overeen met wat op internet vermeldt wordt.2. van de door ijsselwind gemelde drie molens wordt er één eigendom van het waterschap (zo 

meldt hun website), bovendien wordt daarin gesuggereerd dat deze globaal even groot/hoog zou worden als de drie reeds bestaande molens. de broek van 

ijsselwind  komt nu wel wat groot over wat de  betrouwbaarheid niet ten goede komt!3. op de bijeenkomst in Eefde werd geen afbeelding op de kaart getoond 

van de "vlinder" waarin mogelijk schade (slagschaduw/geluid) geleden zou kunnen worden, een heel duidelijk  gemis (het waterschap liet wel een dergelijk 

plaatje zien, alleen ging die over een ander gebied)4. van de gekozen leverancier van de molen is bekend dat deze al minstens twee maal niet aan zijn financële 

verplichtingen kon voldoen, is dit met meegenomen bij de keuze? /// Koester enige angst dat deze drie windmolens nog maar het begin zijn, en over enige tijd 

zullen worden gevolgd door een grotere serie. Daardoor vrees ik een stapsgewijze afbraak van het mooie IJssellandschap. /// hoe hoog zijn de 3 bestaande 

windmolens? (maakt beantwoording vraag over 150/170m. akkelijker) /// vanwege ontsiering landschapmolens neerzetten op plaatsen waar zowel natuur als 

mens zo min mogelijk ergenis aan hebben. /// Geen /// nee /// Waarom niet meer investeren in zonnepanelen cq energie /// Windmolens op zee of in de polder 

leveren het meest op. Plaats ze daar. Zonnepanelen of aardwarmte levert meer op en stuit op minder bezwaren. Binnenkort verhuis ik naar een huis met 

zonnepanelen, zodat ik in mijn eigen energie voorzie! /// meer zonne-energie, platte daken grote gebouwen benutten, zonne-energie schermen op palenn die 

met de zon meedraaien, meer subsidie op zonneenergie voor particulieren/ zonne-energie dakpannen. /// Zet die dingen op de Doggersbank /// het blijft een 

dilemma, schone energie tegen een vreselijk gezicht. /// Succes met het initiatief. Wie de eerste stap niet zet gaat nooit op reis. /// Zorg dat omwonenden erbij 

betrokken blijven /// WINDENERGIE OP ZEE UITVOEREN, NIET IN HET KWETSBARE ACHTERHOEKSE LANDSCHAP /// Niemand wil dichtbij zon molen wonen; leg 

daar 'natuur' en een zonnecentrale van; maak er een energielandschap /// Ik heb een sterke voorkeur voor andere duurzame energiebronnen bijv. Water-sleuis 

Eefde of kleine windmolens die het landschap niet ontsieren of zonnepanelen op daken van kantoren en fabrieken. En geen belangenverstrengelingen. /// Ja. 
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Volledige omschakeling van grijze naar groene energie is alleen mogelijk en nuttig als daarbij ook de economische structuren worden aangepakt. Dat wil zeggen 

geen concurrentie meer, zodat efficiëntieverhoging vertaald kan worden in minder werken en meer vrije tijd in plaats van harder werken en nieuwe (overbodige) 

producten. Pas als dat lukt heeft het zin. Omdat dit niet genoemd is in het onderzoek ben ik niet 100% positief over deze ontwikkeling en vrees ik eigenlijk dat 

de omwenteling niets anders dan een competitieve ontwikkeling is om de huidige destructieve politieke en economische structuren in tijden van crisis overeind 

te houden. /// Windmolens zorgen voor duurzame energie. Vraag is of deze vorm van energieopwekking de gunstigste is in het binnenland en dus in deze regio. 

Zonnepanelen zijn wellicht gunstiger in een gebied waar landbouwbedrijven worden opgeheven en weilanden leeg overblijven.Vraagje: is in de uitbreiding van 

de sluis ook de mogelijkheid van energieopwekking meegenomen? /// nee /// Denk ook aan banden energie van auto's, er rijden er zo veel daar kan vast wel 

wat mee. 's avonds de straat verlichting eerder uitzetten. /// Benut de industrie Mars voor andere duurzame energie. /// Geen opmerkingen /// Duurzaamheid 

is niet alleen maar zorgen voor onze eigen energie maar respect voor de natuur om ons heen in brede zin. /// wees eerlijk naar álle betrokkenen. Het gaat hier 

ten slotte ook om een initiatief waarmee winst gemaakt zal moeten worden. Probeer mensen niet te overtuigen van 't eigen gelijk maar laat ook ruimte om te 

bespreken wat de nadelige effecten zijn. Pas dan krijg je draagvlak. /// Nee /// Molen aan de links van de twentekanaalbrug staat te dicht op bewoond terrein. 

Deze moet nmm rechts van de noordelijke molen komen. Meer richting de IJssel.Is plaatsen van de molens op de Voorsterklei onderzocht? /// Nee. /// Maak 

eens een realistische impressie van beide varianten (150 óf 170m hoog) tegen de historische achtergrond van Zutphen (torent boven alles uit).  De hoogste 

variant windmolen is (geschat) ruim 2x de hoogste bestaande toren? Dat zegt bewoners meer dan de impressies in uw correspondentie. /// Vragenlijst is geheel 

gericht op het plaatsen en ik mis nog cijfers van de opbrengst van de molens. Ook geen mogelijkheid om hard tegen te stemmen. /// Succes, Zoveel mogelijk 

molens plaatsen zodat wij geen energie hoeven te betalen en iedereen gebruik kan maken van gratis stroom. /// Kijk eens verder dan inefficiente en 

subsidieslurpende 'duurzame' projecten zoals windenergie. Zet Zutphen eens op de kaart als een gemeente die z'n nek uitsteekt voor /investeert in niéuwe 

technieken in zonne-energie (PV dakpannen, opslag van CO2, herwinning van brandstof uit plastics, kernenergie). /// Er staan al 3 molens. Wat hebben deze tot 

nu toe gewerkt? Los van opgewekte kWh per jaar opgewekt. -Wat zijn de kosten van aanschaf, onderhoud,-wat is de levensverwachting?-wat zijn de kosten van 

de materialen, het produceren, maar ook het afbreken ervan,- wat gebeurt er met de molens als ze het niet meer doen?Als dit allemaal positief is dan moeten 

we het hele weiland vol zetten, maar is dit niet het geval dan moeten we er absoluut niet aan beginnen. Er zijn zat andere mogelijkheden voor het opwekken 

van energie. We liggen aan de IJssel een constante toevoer van energie.Er in Zutphen al knowhow van windmolens. Maak deze openbaar! /// Zoals gewoonlijk 

is hier de beslissing toch al gevallen!! /// Het geld investeren in zonneenergie velden. Bijv. Bij de atletiekbaan Noordveen. Ik mis alle informatie m.b.t. de geldelijke 

investeringen en onderhoud in de komende decennia. /// Energiecooperatie  moet voor windenergie opwekking een deelneming zoeken bij een project voor de 

kust en op land alleen door middel van zonnecollectoren en of waterkrachtturbines . /// Nee /// Neen /// Belangrijk dat meningen van burgers meetellen. /// 

Dringend verzoek om de windbomen serieus te overwegen. Dit gebied is te mooi om te ontfraaien met als maar meer windmolens! Succes! /// Iedere regio moet 

de duurzame energieopwekking kiezen die bij haar past. Wind past aan de kust. Wij zijn winddeler in Groningen en hebben participaties in Meewind. Logische 

keuze voor Lochem is zonne-energie en waterkracht (wanneer in de Berkel overlaat). /// Liever niet op deze lokatie dus (noch elders rond Zutphen) Wij leven in 

een voor Nederland betrekkelijk mooie omgeving. Deze gaat al achteruit en windmolens doen hier verder afbreuk aan. /// Ga landelijk in gesprek. /// te hoog, 

teveel en verkeerde plaats /// Zonne-energie heeft uitsluitend passieve delen. Onderhoudskosten van deze PV panelen zijn een fractie van windmolens. /// ik 

zie graag grotere windmolenparken op zee of in gebieden (minder dicht bevolkt) /// Geen tunnelvisie! /// Kijk goed naar de stoffen die gebruikt wordne om de 

turbine te maken. En kijk of er andere, minder schadelijke alternatieven zijn /// Een inforamtiefolder bij of voorafgaand aan de enquete was wel heel handig 

geweest- ook de bron van het initief is mij volledig onduidelijk evenals eventuele alternateiven wat betreft de plaats zowel als de soort duurzame energie waarom 

bijv. Geen zonne-energie. Ook de hoogte van de opbrengst en wat dus teruvloeit is mij een raadsel. /// nvt /// voordat er een windmolen staat is er al zoveel 

energie en grondstoffen verknoeid dat er over tig jaren winst wordt gemaakt en de molens versleten is. Het is een geld verslindend project /// Wees transparant 

tot op het bot. Leg de vraagstelling onomwonden uit, zodat misinterpretatie niet kan ontstaan. /// We vinden het een slecht plan. /// Dit plan terugnemen en de 

molens in clustervorm aan de noordzijde van het Twentekanaal plaatsen, zodat de directe omgevingsschade zoveel mogelijk beperkt blijft.Het kunnen behouden 

van bijzonder grote landschappelijke waarden is ook een niet te verwaarlozen vorm van duurzaamheid. /// Kijken naar hoe lang persoon (men) al op deze plek 

woont! Heeft u al een 1 uur of langer aan en of der of in de buurt van zn windmolen gestaan of gezeten? Als je maar het geluid van zoef, zoef, zoef moet horen 

is het gez van te worden als je dan ook nog eens ziet wordt heeft u daar als een bij stil gestaan? Ik ben echt wel voor het milieu maar kijk ook eens naar andere 

mogelijkheden!! /// Deze enquete is schandelijk manipulatief opgesteld.Plan wordt met leugens en bedrog doorgedrukt door een kleine groep op marxistische 

leest georganiseerde manipulatoren met vaak eigen bureautjes,die zo leuke subsidiestromen naar eigen zak weten te geleiden. Schandelijke minachting voor de 

bewoners. Geen enkele kennis van energietechniek,wel van manipulatietechniek,ook wel communicatietechniek geheten.shame,shame,shame. /// Zet deze 

langs snelwegen of in het niemandsland. Het gaat net zo als in Groningen en Friesland. De ingenieurs die bodemverzakkingen en aardbevingen voorspelden 

werden weggehoond en afgeserveerd. De bewoners in Groningen en Friesland zitten op de blaren en de politieke elite geeft niet toe. Schande /// Ga voor 

zonneenergie niet voor die horizon vervuilende molens /// Direct stoppen met deze planvorming.  Eventueel alleen windmolens op zee nastreven. Beter is nog 

te stoppen met windmolens en andere vormen van duurzame energie-opwekking nastreven; waaronder ook kernenergie !!!Het delven van benodigde 

grondstoffen voor o.a. de turbines van windmolens vergen aanzienlijke aantallen doden. Het fabriceren, plaatsen en onderhouden van windmolens vergt 

ongelooflijke hoeveelheden (niet-duurzame) energie. effectief levert een windmolen in zijn hele leven nauwelijks op wat de realisatie en exploitatie aan energie 

heft gekost !!!Bij afbraak zal sprake zijn van resterende, milieu-belastende stoffen. /// Windmolens in een windluw gebied? In princiepe niet tegen windenergie 

- plaatsing op zee. Suggestieve vraagstelling. /// Men zal alleen maar hinder ondervinden van deze windmolens op alle vlakken /// De vragen zijn vooringenomen. 

Bijv vraag 13. Het maakt niet uit of k door een kat of door een hond gebeten wordt. Ik wil helemaal niet gebeten worden en dus ook niet kiezen. /// Kijkt u eens 

uit naar andere locaties /// Afblazen, investeer in zonnepanelen op woonhuizen, daar heeft niemand er last van en het rendement is beter. /// Het gaat hierbij 
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om keuzes die op landelijk niveau dienen te worden gemaakt; afweging van kosten tegen hinder en overlast op lokaal niveau. Wind op zee is naar mijn mening 

hierbij de enige optie/ Win op land heeft teveel nadelen. De iets lagere kosten wegen daar niet tegen op. anders kunnen we beter een gascentrale bouwen. Dus: 

investeer in wind op zee! /// De informatie van investeerders en belanghebbenden is heel erg positief terwijl er wel degelijk zeer negatieve consequenties kleven 

aan het plaatsen van windmolens in bewoond gebied. /// Ik wil alle opmerkingen van Tegenwind hier plaatsen. /// - Het proces had beter gestructureerd moeten 

worden en de plannen beter gecommuniceerd.- Dit onderzoek  gaat teveel uit van plaatsing van de windmolens, of wel de als-dan vragen voeren de boventoon- 

Dit draagvlak onderzoek had veel eerder plaats moeten vi /// Wind oogst je daar waar het waait, aan de kust. Het beperkte windaanbod in deze regio maakt het 

nodig exorbitant hoge installaties te bouwen, buiten elke wenselijke maat. Investeer dus liever in wind in het kusgebied /// Hoop dat het niet door gaat /// ik 

hoop op aanplanting in het zo rigelreus gekapte bos rond huize de Voorst. Ik hoop dsat de commerciele belangen van dit project niet de eigenlijke boventoon 

voeren. /// Gewoon mee stoppen, In deventer staan ook twee molens stil omdat bedrijven last hadden van slagschaduw etc. /// Wijzigen in alternatief plan. 

Zonnepanelen parken, watrekracht. Als 't toch moet zet ze dan in Brummen en niet hier! Liefst bij de burgermeester voor de deur. /// Ja zet die foei lelijke dingen 

dan bij elkaar! IPV zo verspreid /// Je mag alleen democratisch meestemmen als je lid bent van een van de lokale energiecooperaties. Hoe democratisch is dat??? 

Daarnaast heerst het gevoel dat de burgermeesters en wethouders van de drie gemeenten allang besloten hebben dat het er komt en dat de burgers totaal geen 

inspraak hebben en dit onderzoek een schijnvertoning is. Hopen dat er snel gemeenteraadsverkiezingen zijn. Eefde heeft al veel te verduren met treintrajecten 

door het dorp, goederentreinen die 's nachts veel lawaai maken, het gebied is een windlus gebied en er staan al windturbines op de Mars. /// Ik hoop van harte 

dat dit onzalige plan wordt afgeblazen! /// Niet op deze locatie! /// Wij zijn tegen de komst van de windmolens! /// zie v9 en 10, anonimiteit van de antwoorden 

is naar de invuller toe niet te waarborgen. Dringende suggestie: op deze plek niet meer belangsting van de omgeving, ook ivm andere toekomstige 

ontwikkelingen. Het gebied wordt kapotgemaakt + onduidelijke vraagstellingen vraag 4 en 5. /// LE heeft bij de start aangegeven alleen groen licht te geven als 

er draagvlak is van de omwonende. Dat is er niet en komt er niet. Dus zonde van al het onderzoek. Blijf svp investeren in zon èn wind, maar doe dat laatste als 

mede investeerder in parken op zee. /// meer informatie aan de burger zodat deze beter kan controleren en/ of beoordelen of dit soort initiatieven op deze 

schaal zinvol zijn. Bijv. Opbrengsten grote windmolenparken op zee versus de drie bij het twentekanaal. /// Kies een vorm van energie opwekking die 

gegarandeerd geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. /// graag nog laten akkorderen voor de gemeenteraadsverkiezingen /// geen /// Zo snel mogelijk 

realiseren /// Succes /// zeer goed plan /// Dat dit project mag slagen en succesvol zijn. /// Dat dit project moge slage en succesvol zijn! /// Doorgaan! /// Ik vind 

dit een mooi iets werken aan de tomst voor onze kinderen. Succes... /// Ik hoop dat geen eindeloze discursie gaat worden. /// Veel succes! /// Veel succes met 

de uitvoering gewenst. /// Behalve de genoemde voor- en nadelen had de enquete hierover uitvoeriger kunnen informeren. /// Goed initiatief, milieu ontlasting 

/// Geregeld verspreiden van (goedkoop) bulletin over de voortgang van het project in het relevantie gebied. (Betuwe lijnverwerking deed dat ook op een goede 

manier.) /// Succes ermee /// Jammer van 1 vragenlijkst want misschien denkt mijn vrouw er wel heel anders over! Daarom lang gewacht of ik het wel zou 

invullen /// Gewoon doen! De aarde en wij hebben dit nodig. Zet dit nu in transitie. Niet iedereen kan te aard mee eens zijn. Dat hoeft niet. Werkt verlammend 

/// perfect plan /// Doorgaan /// onderzoek gebruik waterkracht van de IJssel /// Wat mij betreft mag het snel gebeuren /// veel succes en vooral ook voortgang 

gewenst! /// In de informatiebijlage miste ik de vermelding van de hoogte van de 3 bestaande windmolens. /// Afwegen zonnepanelen t.o.v. Windmolens. Nog 

een punt: mensen die veel geld kunnen (en willen) investeren profiteren geldelijk gezien het meest. Rijk emensen dus. Als dat van de winst afgaat is dat dan wel 

eerlijk? /// Succes /// Ik wil graag op de hoogte worden gehouden. Zou me graag dan willen aansluiten bij Zutphen energie omdat ik dit hele goede ontwikkelingen 

vind. /// Zou het waarderen eerder op de hoogte te worden gehouden, en eventuele informatie over het project en de ontwikkeling hiervan niet uit de kranten 

te hoeven te halen. /// Ik weet niet hoe hoog de bestaande windmolens zijn, ik zou de eventuele nieuwe windmolens op gelijke hoogte houden met de bestaande 

windmolens. /// Nee /// Succes!En overdrijf de burgerparticipatie niet te veel. We leven niet mee run het dlg tijdperk van de jaren '00.  Als je rekening houdt 

met alle nimby's kan het nergens. En als het ergens kan is het wel hier. /// Graag zsm mee aan de slag gaan, goed initiatief! /// Goed! /// Veel succes en een 

snelle ontwikkeling van d windmolens aan het twentekanaal. /// nee /// Ik bewonder jullie initiatieven en de wijze waarop jul lie die uitvoeren en afronden! /// 

Maak meer plannen voor duurzame energie. /// We hopen op een breed draagvlak bij de realiseren van dit plan. Tevens dat de gemeenten zich actiever gaan 

opstellen om meer projekten et realiseren /// Geef duidelijk voor af aan wat men met de uitkomst van dit onderzoek doet, afhankelijk van respons + reacties /// 

Ik ben bij de bijeenkomsten geweest. Daar heb ik initiatiefnemers leren kennen als integer en open voor alle belanghebbenden.  De bredere doelstellingem van 

Ijsselwind zijn ook belangrijk. Daarom steun ik dit initiatief van harte. /// Deze windmolens zijn een eerste stap naar grootschalige duurzame energiewinning in 

de regio. Laat het niet voordoen dat we nu klaar zijn en onze bijdrage hebben geleverd. Er zijn veel meer windmolens nodig om onze energiebehoefte regionaal 

en lokaal op te wekken. /// Succes, ik hoop dat het door gaat. Het is van groot belang dat we stappen zetten naar een duurzame samenleving. Hoewel ik begrijp 

dat ze een impact hebben op de omgeving zijn windmolens een essentieel onderdeel van deze ontwikkeling. Daarbij is het van groot belang dat niet alleen de 

lasten maar ook de lusten een lokaal karakter hebben. /// maak de molens niet te hoog ivm het landschap, lagere molens desnoods een paar meer, geeft toch 

een beter uitzicht (ga maar eens in Zeeland Zuid Beveland) kijken, daar staan er genoeg om een indruk te kijken. /// Enthousiast blijven doorzetten met mijn 

dank. Zelf kan ik neit meer deelnemen /// Bij het maken van plannen goed in het oog houden of de besluiten een duurzaam effect hebben en niet zo als zo veel 

beslissingen na verloop van tijd een zwarte dood sterven waaraan veel energie en kosten zijn besteed. /// nee /// Nee /// neen, ga /// Ik kan op dit moment geen 

zinvolle opmerkingen c.q. suggesties noemen. Ik wacht op meer duidelijkheid.Met vriendelijk groet,Hilly ten Have /// N.v.t /// snellopendheid molens niet te laag 

om geluidshinder te beperken /// informeer de bevolking vroegtijdig en volledig!! /// neen /// Goed dat wij als inwoners worden betrokken. Graag blijven wij 

betrokken bij de voortgang /// In hoeverre heeft men daar invloed op?Als het doorgang vindt en het is financieel goed onderbouwt en regionaal heeft het een 

meerwaarde, laat het dan zo snel mogelijk uitvoeren. /// Ik hoop op plannen die goed doorberekend en reëel zijn! Succes! /// Ik wens jullie sterkte. /// Kosten - 

baten analyse voor beide opties, 150, 170 en misschien ook 160m hoogte.Wat gaat dit plan, na realisering betekenen t.a.v. onze energiekosten?  Wordt de 

stroom dan ook goedkoper voor ons, of juist duurder?Bovenstaande valt of staat alles mee! /// neen, zie 10 /// Contact nav. deze enquête wordt uitdrukkelijk 
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NIET op prijs gesteld /// Bewoners goed blijven betrekken in de plannen en de uitvoering. /// Ik vind het heel belangrijk om met direct omwonenden in gesprek 

te gaan/blijven om daadwerkelijk gehoor te geven aan hun opmerkingen en suggesties. /// ik hoop op veel enthousiast (geworden) mensen en veel groene 

energie. /// laat bewoners zelf investeren in zonne-energie, concentreer windmolens e.d. Rondom bestaande werkterreinen zoals industrie enzo. Bewaar 

natuurgebieden uit in de huidige staat. /// nee /// Bewoners in de omgeving op de hoogte houden /// Samen met bewoners opzoek gaan naar locaties voor de 

windmolens.  Zeker als we er in de toekomst nog meer willen gaan plaatsen. /// Ik woon redelijk "ver" van de plaats af, dus zal alleen evt de wieken zien. /// Wie 

gaat het leiden? Wat zijn de vergoedingen voor het leiderschap? Wat zijn de algeme kosten? Terugverdientijd? Enz. Veel vragen. /// Geen /// Niet /// Het is al 

leek moeilijk om goed te kunnen oordelen over dit plan, vooral op het gebied van concequenties voor het geluid. /// Iedereen betrekken dus ook minder 

draagkrachtigen. Woningcooperaties hierin betrekken. /// non /// gebruik gebied dan ook als zonne park /// Neem alle belanghebbende mee in het proces, 

MAAR wees heel duidelijk in je verwachtingen management! Geef duidelijk aan waar mensen veel of geen zeggenschap over hebben.  /// Ik blijf graag op de 

hoogte /// Ander model windmolens bekijken qua opbrengst ipv wieken een hoge spiraal plaatsen? /// Nee /// nvt /// Goed overleg voeren met bewoners is 

essentieel /// Blijven investeren in contact met Tegenwind, en ze overtuigen van feit dat Ijsselwind met terugvloeiende opbrengsten beter is dan een commerciele 

partij. /// opschieten met het plan, meer tempo!! /// JA en dat gaat over dit onderzoek. Stel: Een Nederlander wordt na 2 boetes en een gevangenisstraf van 2 

maanden wegens rijden onder invloed vrij gelaten. De eerste dag na de vrijlating rijdt hij in beschonken toestand een klein kind dood. Aan Nederland wordt 

gevraagd welke straf hij verdient.a.  Twee maanden gevangenisstrafb.  Drie maanden gevangenisstrafc. Geen voorkeurd. Weet niet/ Geen mening.Kunt u kiezen? 

Kijk dan nog een naar vraag 13 en wat de significantie is van deze vraag? Dit onderzoek is misschien onafhankelijk, maar zeker niet onafhankelijk in de 

vraagstelling. Het is een draagvlakonderzoek namens IJsselwind en dat waait door alle vragen heen. Een eerlijke analyse van de resultaten van dit onderzoek 

moet daarom onafhankelijk en onder toezicht van zowel IJsselwind als Tegenwind plaatsvinden. Anders is de onafhankelijkheid ver te zoeken en kan er geen 

waarde worden gehecht aan dit onderzoek. Ik adviseer jullie verder een statisticus mee te laten kijken met kennis van significantie. /// Zorgvuldig overleg mte 

alle belang hebbenden /// Meer zonneenergie /// Las onlangs in Stentor (medio februari) Dat er nog een organisatie is die ook in dezelfde regio windmolens wil 

plaatsen. Samenwerken? /// Het is voor ons heel makkelijk om voor te zijn. Wij gaan geen hinder ondervinden van de molens. Belangrijker is wat de mensen in 

de directe omgeving ervan vinden. /// nee /// Het gebied dreigt een dooie hoek te worden. Je hoort nergens meer bij. /// Ik vraag me ernstig af of er voor 

Nederland elders in Europa bijv. Schotland mogelijk windmolens voor Nederland geplaatst kunnen worden meer wind en minder burgers die er last van hebben. 

Nederland is echt vol met 500 mensen per km2, waarbij nog niet kijken maar de varkens , kippen etc .Het plaatsen van de molen is hierdoor een erg kostbare 

aangelegenheid. /// Neen /// nee. /// voorkeur zonnepanelen /// Het is fijn om op de hoogte gehouden te worden. En laat het een democratisch proces blijven. 

/// Open transparant blijven, communiceren. Denk aan voordeel voro inwoners gebied van overlast(terugvloeien van obrengsten /// Kijken naar andere 

oplossingen voor energie winning. BV. watermolens. /// Zoek naar alternatieve duurzame projecten.Windmolens zijn prima maar er zijn mogelijkheden voor 

andere minder horizon vervuilende projecten /// Betere vragenlijsten maken dit slaat werkelijk nergens op! /// Ga voor grote schaal en kies voor waterkracht. 

Dit geeft veel rendement en hoeft maar weinig impact op de omgeving te hebben... /// Ik heb aangegeven voor 170m hoge windmolens te zijn. In principe vind 

ik dit erg hoog, zeker in vergelijking met de molens die er nu al staan (85 m hoog heb ik begrepen). Maar gezien de aanzienlijk hogere opbrengst van deze molens 

tov de molens van 150m denk ik: als ze er dan toch komen, laat het dan maar met hoge opbrengst zijn. /// Nee. /// Zonnepanelen, al heb ik ze niet en ze staan 

niet altijd mooi op de daken maar ik heb ze liever dan windmolens. /// In Zeeland en de Ijsselmeer-polders kan men zien hoe het landschap door windmolens 

wordt aangetast /// Beslist geen windmolens op deze plek! /// Voorstander van schone energie, maar niet ten koste van het landschap. /// Er liggen nog wat 

weilanden die niet gebruikt worden, leg deze vol met zonnepanelen. Goed voorbeeld: Duitsland. Fantastische oplossing. /// Zoeken naar alternatieven om 

bewuster met energie om te gaan? Bijv. minder verlichting op auto/snelwegen, openbare gebouwen e.d. /// Graag zie ik de uitgewerkte plannen over de 

financiële kant. Voordat men beslissingen gaat maken. /// We zouden fraaiere windmolens moeten ontwikkelen als je verder wil met windenergie op land. Ik 

kan me doodergeren aan die lelijke krengen van nu. /// ontwikkel bottum-up met de mensen. Bewandel een breder pad, niet alleen wind. Blijf weg van bewoonde 

gebieden. Geef scherpe alopvattende informatie, dek niets toe. /// Kijkt u zelf ook graag tegen windmolens aan? Je zou er gek van worden! /// Mijn/ ons idee is, 

dat er gezocht moet worden naar energie die aan de toekomstverwachtingen voldoet. Dus gebruik van waterkracht e.d., windmolens zijn duur in aanleg en geven 

te weinig opbrengst. Eigenlijk een hobby van milieufreaks /// Ik ben blij dat er beweging is op energie gebied. De keuze voor windmolens vind ik jammer. Ik weet 

dat het helpt maar we kunnen heel Nederland toch niet volbouwen met grote windmolens. Er zijn ook andere waarom niet daarvoor kiezen. /// ten eerste vind 

ik deze enquête erg gericht op de wenselijke antwoorden. Zoals de plannen er nu liggen met daarbij de folder over het inleggen van geld vind ik misleidend.Alleen 

voor mensen met een flinke portemonnee is het op de rekening goed zichtbaar. /// Blijf graag op de hoogte over het verdere verloop van het proces via de mail 

of nieuwsbrief en de uitkomsten van dit onderzoek. /// Het is mij met de kaartjes nog steeds niet echt duidelijk waar de molens exact komen. Toch heel balangrijk. 

Die in woonwijken en in de natuur komen ben ik tegen. (dus andere kant twentekanaal) En liever meerdere kleintjes dan zulke grote + onduidelijk wat het 

ijsselplan meer omvat: Dat maakt ook wantrouwend. /// Zonnepanelen!!! /// www.eefdetegendewind.nl /// Het is een onzinnig plan en wij wensen, dat die 

windmolens er nooit zullen komen. En wat over een aantal jaren, dan gaan die wieken nog meer lawaai veroorzaken dan de eerste jaren. We hebben dit in grote 

parken in Amerika al gezien. Wij denken, dat die windmolens meer onkosten met zich meebrengen, dan dat het wat oplevert.Denk ook eens aan al die vogels, 

die hun dood vinden door een wiekslag. Conclusie: windmolens zijn hier voor Eefde onacceptabel !!! Wij vinden het een schande !!!!Wij hebben het gevoel, dat 

de plaatsing allang beslist is in Zutphen. Dus het is weer voor Eefde, mosterd na de maaltijd. /// niet uitvoeren /// de nu voor liggende informatie is volstrekt 

onvoldoende én eenzijdig; uitsluitend in het teken van de aantal investeerders /// Zeer slecht plan. /// afschaffen dit plan. Als ze er eenmaal staan komen we er 

nooit meer van af. Waarom hier in Eefde makkelijk praten van Lochem - Zutphen - Brummen - Voorst /// Een opmerking over de enquête en hoe moeilijk het 

weer blijkt een goede enquête op te stellen. Ik ben vooral tegen windmolens op de voorgestelde plek. Toch worden mij nog een aantal vragen gesteld die wat 

mij betreft niet relevant zijn. Sterker nog, die de suggestie wekken dat ik ervoor ben. (bijv. de vraag over de hoogte van de windmolens. e.a.) /// punt 10 
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besproken. Laat mensen niet meepraten over zaken waar ze geen verstand van hebben. Laat ze wel kiezen alvorens goed te informeren waar het om gaat. 

Klanten lokken met gift goeie doelen is afschuwelijk, wij doen niet mee met dit verkopte beeld. Je krijgt pennen, kaarten etc. /// Zoals u ziet zijn wij tegen het 

plaatsen van de 3 windmolens /// volgens mij kun je niet meer spreken van plannen maar ligt alles al klaar. enquête is leuk maar voegt naar mijn mening niets 

toe. en spreek niet meer van geld wat terug komt bij de bevolking. /// nee /// Bah /// Niet door laten gaan! /// Alles afgelasten /// Heel slecht plan! Zoek een 

andere locatie! /// Inspraak heeft in het algemeen geen zin omdat de standpunten al lang ingenomen zijn /// stop met deze plannen en plaats windmolens 

ergens ver weg op zee /// Niet door laten gaan, stop meer energie in ontwikkeling zonneenergie. /// zie de vorige opmerkingen. NEEEEEEEEEEEEE. /// 

Windmolens teveel lawaai!! S.v.p /// Wij vinden locale initiatieven op zich positief.  Deze voorgestelde molens zijn echter een ouderwets concept.  

Energietransitie moet op een veel structurele en innovatiever manier plaatsvinden, inclusief aardwarmte, getijde-energie en zero-point energy (Tesla).  Ons met 

een directe partiële keuze op te zadelen is niet correct.  Wat zijn de overwogen alternatieve (locale) opties, zoals aardwarmte en biovergassing? /// Alles wordt 

te rooskleurig voorgesteld. Er wordt gesmeten met subsidiegelden. Als het zon goed uitgedacht plan was had je deze niet nodig. Bij mislukken van dit initiatief 

ijsselwind is er veel ondernemersgeld in rook opgegaan. De initiatiefnemers lopen geen enkel financieel risico. Er is nu een trend dat windmolens na 18 jaar 

alweer vervangen worden i.v.m. subsidieregelingen. /// Nu niet doorlaten gaan /// totaal onzinnig om in windenergie te investeren. Beter is geld in waterkracht 

centrales te stellen die leveren namelijk wel rendement op. /// Mocht deze onzin doorgaan, dan zal ik fors in bezwaar gaan, eisen dat de waardedaling van mijn 

woning ruimschoots gecompenseerd zal gaan worden. /// Slecht plan, windmolens zo dicht bij woongebied. /// Niet doen!! /// afblazen deze plannen, hoewel 

ik de indruk heb dat alles al lang in kannen en kruiken ligt. Bedenk andere plannen. Windmolens staan vaak in storing en stil voor onderhoud/ reparatie. De 

nadelen van windmolens worden onvoldoende belicht! /// In vraag 15 wordt het aanbrengen van groenstructuren vermeld. Dat staat in duidelijke tegenstelling 

tot het plan van de gemeente Lochem om de eiken en andere bomen langs de mettrayweg en de quetrabras-weg te kappen /// Plan in prullenbak gooien en 

nieuwe andere duurzame oplossingen zoeken /// nee /// Voorlichting vanuit dit perspectief is veel te eenzijdig! Belicht ook de nadelen voor een eerlijke 

afweging!!! /// stoppen met plaatsing van landschaps/ beeldvervuilende gevaarlijke windmolens. Meer investeren en motiveren van subsidies voor 

energiebesparende maatregelen m.b.t. Huizen. Zoals isolatie materialen en duurzame stook gerelateerde apparaten (warmtepomp e.d.) /// Summiere enquete. 

Er wordt niet ingegaan op bv het geluid van deze units of financieel plaatje vwb afschrijving, mogelijke opbrengsten etc. Alles heeft zijn prijs, dus daarop inspelen 

zou wellicht een doorslag kunnen geven naar een andere mening. /// Stop nu het nog kan! De gemaakte kosten bij de innitatief nemers verhalen. /// Geen 

windmolens, geen lawaai, Gewoon kunnen slapen. /// Vreemd dat we nu pas te horen krijgen dat er energie cooporaties zijn, terwijl we hier al 4 jaar wonen. En 

wat is 25% dat is helemaal niks. Doorn in het oog en alleen de gemeente heeft er profijt van. Mooie subsidies en dan ook nog bewoners durven te vragen om 

mee te betalen. NEE, MVG /// Zonnepanelen op bestaande daken energie hergebruiken composttoilet zie voor ideeen morjolein in het klein op internet /// 

Subsidies besteden voor het verwijderen van astbest en het terugplaatsen van zonnepanelen. Vraag 12 en 13 zeer omstreden. Niet juist in te vullen. /// geen 

windmolens /// Deze enquete heeft geen zin voor de burger, met de uitslag zal dusdanige uiting worden gemaakt dat het net lijkt alsof de burgers voor zijn. Dus 

de windmolens komen er misschien dus, compromis niet. /// Niet doen!!! /// Inderdaad. Het zijn plannen die voor investeerders interessant zijn. Niet voor 

omwonenden zoals ik. /// Begin van de horizonvervuiling komt van de grond. Fraude wordt in de hand gewerkt. Openheid van zaken zal/wordt nooit gegeven. 

Persoonlijke verrijking zal hooglijk vieren. /// Vind het een moelijk dilemma /// Ik denk dat zonne energie op elk dak misschien aandacht verdient /// Succes! /// 

Mij ontbreekt het aan dusdanige informatie om vragen goed in te kunnen vullen, bijvoorbeeld over de hoogte van de molens. Hoe hoog zijn bijvoorbeeld de 2 

deventer molens? Wat is het verschil in prijs en opbrengst van 150 meter en 170 meter. /// Geen. /// graag aanvullen met opdracht van een sculptuur die met 

zijn beeldende werking de visie van de plek versterkt en het een markant punt maakt /// nee /// Bedankt /// nee /// Wat maakt voor de uitslag van de enquete 

uit wat mijn leeftijd, geslacht en gezinssamenstelling is? /// nee /// Zo snel mogelijk. /// Nee /// Geen. /// Succes /// Niet zeuren, maar bouwen die dingen! /// 

Overleg met direct betrokkenen! /// nee /// ik hoop op windenergie en ik houd van draaiende molens in de breedste zin van het woord /// eker door zetten, de 

wind kost niets, de kosten door meer energie te winnen wonden zo terug gewonnen /// Nee /// Blijf in overleg met de actiegroepen. Luister naar hen en doe 

wat mogelijk is om hen tevreden te stellen. /// neen /// Goed idee! /// ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de real isatie van de plannen /// Neen. 

Succes /// Mijn vrouw en ik zijn het helemaal niet eens over dit onderwerp. Zij is sterk tegen, ik ben voor.Wij moesten wel samen bepalen wie van ons deze 

enquête invulde.Dat zou toch puur blind bepaald moeten worden door de organisatoren van de enquête? Is dat een representatieve steekproef? /// veel succes 

ermee! /// nee /// Neen /// nee /// Had de gemeente Zutphen ook maar zon formulier gestuurd voordat het AZC er kwam aan de voorsteralle dan had de burger 

er ook wat aan kunnen doen. Totaal geen inspraak gehad. /// Van mij mogen de windmolens er komen, ondanks de vele tegenstanders. Veel succes gewenst! 

/// N.V.T. /// Nee, veel succes. /// geen /// Gewoon doorgaan /// Neen. /// Op kaartje informatiebijlage hadden huidige windmolens ingetekend moeten zijn! 

Maak als regio een statement: gekleurde molens en een innovatief model (bijv. Wokkel model) /// Ik kijk naar d Ijssel en naar de brug en denk! "is daar in die 

stromende rivier nu geen energie te halen? " /// X /// Solarpark, ook prima etc. etc. /// solarpark ook prima /// Wij wonen nog geen jaar in Zutphen en lezen 

over diverse plannen. Behalve windmolens ook zonneparken. Toch mis ik veel informatie en ik weet niet waar ik het wel kan vinden. /// Molens, bestaand en 

nieuw, gelijke hoogte /// nee /// directe bewoners mee laten profiteren van de stroom /// Nee, niet duurzaam: 7500 mensen bereiken zoveel papier. /// Zeer 

belangrijk item, in combinatie met andere vormen van duurzame energie en verantwoord omgaan met onze aarde. /// nee /// Laat gedurende dit proces 

bewoners die het aangaat, meedenken in de plannen. Dit plan wordt door de gemeentes uitgevoerd. Een gemeente heeft de taak de bewoners te dienen! En 

niet te dwarsbomen! We hopen dat hier rekening mee wordt gehouden. /// Succes! /// Succes ! /// Blijf open en helder. Blijf communiceren. /// Goed werk! /// 

geen /// Succes met de uitwerking en realisering van de alternatieve energieplannen /// De opmerking of plannen moeten deel worden van iedereen die in de 

omgeving woont. Allemaal van hoog tot laag gelijk behandelen. Bv. Met een envelop met inhoud en wat overblijft een tuin voor groenten of bloemen voor 

kinderen of dieren /// Neen /// Succes /// Géén /// Nee /// Geen /// Wanneer wordt het resultaat/de uitslag van dit draagvlakonderzoek aan de invullers bekend 

gemaakt? /// Zie 11 /// naar mijn mening stuurt u deze enquete naar te veel mensen. Een kring van 1 km was beter geweest omdat je dan namelijk direct 
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betreffende mensen (met mogelijke hinder) naar hun mening vraagt. Wie verder weg woont (zoals ik) kan moeilijk bezwaar hebben tegenhet opwekken van 

duurzame energie. /// Ik ben bang dat alle bewoners mee gaan betalen aan dit plan. /// Geen windmolens, maar ieder huishouden subsidiëren naar zonne 

energie. /// Zie mijn opmerkingen bij de vraag over de terugvloeiende opbrengsten. /// zie vraag 9 /// Beperk het aantal windmolens, ze zijn opdringerig aanwezig 

in het landschap. Kijk naar andere groene stroom mogelijkheden. Bijvoorbeeld voldoende zonnepanelen. /// Nee /// zie 11 /// neen /// Nee /// Goed luisteren 

naar de mensen die in de omgeving wonen en het niet zomaar doordrukken. /// Vraag drie is onduidelijk. Gaat u meer windmolens plaatsten ( meer dan 3?) of 

gaat u ook zonnepanelen plaatsen? /// Nee /// de windmolens in vele kleuren /// Niet blind staren op windmolens maar ook andere mogelijkheden overwegen. 

Succes /// Verplaatsing van de windmolen die aan de oostzijde van de N348 staat naar de westzijde /// legt u eens uit hoe de windmolens terugverdiend worden 

/// houd de mensen op de hoogte van de gang van zaken en eventuele aanpassingen. Verzwijg niets voor hun. Samen moeten we het doen. /// in december 

2014 heb ik via Lochem Energie zonnepanelen laten plaatsen. Dit bevalt prima. Het is schoon en vervuilt de horizon niet. Ik ben niet specifiek tegen windmolens. 

Hoe zit het met de kosten/ subsidies ervan? Mbt vraag 4: het initiatief omvat meer dan de plaatsing van 3 windmolens. wat wordt bedoelt met het genoemde 

meer?? in hoeverre heb ik met mijn zonnepanelen nog voordeel van het plaatsen van de windmolens? /// Elders in Nederland worden rommelige 

windmolenparkjes afgebroken en netjes met een landschapsplan weer opgebouwd. Dat moet hier worden voorkomen. /// Ik voorzie dat het zeer schadelijk zal 

zijn voor de vogels zoals ooievaars, ganzen. Etc. /// Benut meer aardwarmte en zonne-energie. /// Ik denk dat zonnepanelen meer energie zullen opleveren dan 

windmolens. /// Praat eens met minister Kamp. Hij wil uitbreiding windmolens op de Noordzee /// nee! /// op vasteland inzetten op zonne energie, windenergie 

opwekken op zee (ver uit de kust) /// GEN MOLENS MAAR ZONNEPANELEN VELDEN /// geen /// er gebeurt te veel voor omwonende, spoor, weg , energie.. ...... 

en alles is toch al beslist wij krijgen alleen maar het gevoel van dit is een bericht van kennisgeveving /// De brief die ik thuis kreeg betreffende de uitnodiging 

onderzoek opent met: Het burgerinitiatief ijsselwind. Verder lezen blijkt het om 4 energiecoöperaties te gaan, lekker burgerinitiatief dan... Qua duurzame 

energiemogelijkheden staan we pas in de kinderschoenen, en massaal springen er allerlei commerciële clubs bij om er geld mee te verdienen. Of het uiteindelijke 

resultaat ook echt behaald wordt, maakt geen bal uit, het geld is dan alweer binnen. Stop eens met het vergooien van publieksgeld voor dit soort hopeloze 

subsidieprojecten in Zutphen en omgeving!!! /// (!) idee minister kamp volgen > niet overal plukjes windmolens - maar op zee + langs snelwegen! Rust en ruimte 

wordt steeds meer schaars! Probeer te voorkomen! /// zeer beperkte feitelijke informatie over: kosten & opbrengsten, geluidsintensiteit bij verschillende 

windsterktes. /// Een opm. over de locatie:het grondgebied waar de plannen voor zijn gemaakt behoort momenteel tot de gemeente Zutphen( als ik goed ben 

geinformeerd),eerder behoorde dit tot Eefde west.Was er bij de aankoop van dit gebied al voorkennis over de geplande windmolens?Waarom niet nog enkele 

windmolens plaatsen in het industriegebied de Mars,daar valt niet zoveel te verpesten.Het ''Eefdese"gebied(west) is te mooi om te verpesten met windmolens! 

/// Veel meer zonne-energie gebruiken want de windmolens zijn veel te duur en vragen veel onderhoud en staan regelmatig stil.Voor ons geen windmolens /// 

Niet door laten gaan! /// NIET UITVOEREN /// Die windmolens moeten er niet komen, vanwege horizonvervuiling en dode vogels die een klap van de wieken 

hebben gehad en de geluidsoverlast.Maar Zutphen heeft toch al een beslissing genomen, die de Eefdenaren maat moeten slikken. Dit onderzoek is dus volledig 

overbodig. /// Subsidieer aanschaf zonnepanelen op particuliere woningen zodat het betaalbaar is/wordt, de huiseigenaar er een (financieel) voordeel bij heeft 

en teruglevering capaciteit biedt voor die groep gebruikers/afnemers die er voor betalen. Maar plaatsing van windmolens in Eefde tast de karakteristiek van 

dorp Eefde en omgeving aan, dus ik ben TEGEN! /// nvt /// Nee /// Waarom wordt er niet op locaties gekeken waar geen omwonenden zijn in een straal van 

minimaal 5 kilometer? /// Ze doen het  toch zoals ze het zelf willen. /// Bewoners en betrokken mensen erbij betrekken. Samen verantwoordelijkheid dragen. 

/// Nee! Ik ben al te vrede. /// Transparantie, niet alleen de voordelen benoemen maar ook de nadelen (door alle partijen) De strategie/ ontwikkelings/ cijfers 

op lange termijn ook duidelijk krijgen >10 jaar. /// Neem de verplichting op de windmolens na hun levensduur te verwijderen en de situatie in de orginele staat 

terug te brengen 
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