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Samenvatting
4
In Amersfoort zijn verschillende (bewoners)initiatieven ontstaan op het gebied van windturbines en
zonnevelden. De Raad wil graag weten wat de mening van Amersfoorters is over het plaatsen van
windturbines en zonnevelden in Amersfoort. En welke locaties men hier eventueel geschikt voor zou
vinden. In februari 2016 is daarom aan 4.194 leden van het AmersfoortPanel per e-mail een digitale
vragenlijst toegestuurd. Uiteindelijk heeft 57% aan het onderzoek deelgenomen.
Aan de panelleden is gevraagd of zij vinden dat er in Amersfoort actief gezocht moet worden naar
geschikte locaties voor windturbines of zonnevelden. Ruim 70% van de panelleden vindt van wel en
dit geldt voor zowel windturbines als zonnevelden. Voorstanders van beide opties noemen dat ze
duurzame energie belangrijk vinden voor de toekomst. Tegenstanders van windturbines noemen o.a.
horizonvervuiling en geluidsoverlast als reden. Bij zonnevelden noemen tegenstanders dat ze het
beter vinden als deze op daken geplaatst worden, dat zonnevelden relatief weinig rendement
opleveren en dat ze het ontsierend voor het landschap vinden.
Voor tegenstanders van windturbines en zonnevelden is het meedelen van omwonenden in de
opbrengst vaak geen reden om de locatie te accepteren.
Er zijn in Amersfoort meer initiatieven voor windturbines en zonnevelden dan de locaties die in dit
onderzoek zijn uitgevraagd. De panelleden kregen twee locaties voor windturbines voorgelegd: Isselt
en knooppunt Hoevelaken. Ruim tweederde van de panelleden vindt deze locaties acceptabel.
Panelleden die in de buurt van de Isselt wonen, lijken deze locatie net zo geschikt te vinden als alle
respondenten tezamen. Omwonenden van knooppunt Hoevelaken lijken over deze locatie minder
positief dan alle respondenten tezamen.
Voor zonnevelden zijn vier locaties voorgelegd: Smink, Nijkerkerstraat, Vathorst West en Over de
Laak. Bij alle locaties vindt een ruime meerderheid van de panelleden deze acceptabel. De locatie bij
Smink is de meest geaccepteerde locatie voor zonnevelden, gevolgd door de locatie bij de
Nijkerkerstraat.
Omwonenden van drie locaties voor zonnevelden (Smink, Nijkerkerstraat en Vathorst West) lijken
een meer uitgesproken mening te hebben dan alle respondenten tezamen, zowel in positieve als
negatieve zin. Voor de locatie Over de Laak lijken omwonenden, vergeleken met alle respondenten
tezamen, een zonneveld vaker onacceptabel te vinden.

Aanleiding & Opzet
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Aanleiding
In Amersfoort zijn verschillende (bewoners)initiatieven ontstaan op het gebied van windturbines en
zonnevelden. In het proces van een bewonersinitiatief naar een eventuele plaatsing van een
windturbine of zonneveld moeten een aantal stappen doorlopen worden, zoals het toetsen van de
voorstellen van de initiatiefnemers op de geldende regels. Ook moeten de initiatiefnemers aantonen
dat er voldoende draagvlak is bij de direct omwonenden van de voorgestelde locatie.
Voordat dit proces doorlopen wordt, wil De Raad graag weten wat de mening van Amersfoorters is
over het plaatsen van windturbines en zonnevelden in Amersfoort. En welke locaties men hier
eventueel geschikt voor zou vinden. Er zijn in Amersfoort meer initiatieven voor windturbines en
zonnevelden dan de locaties die in dit onderzoek zijn uitgevraagd. Het programma Stad &
Ontwikkeling wil dit graag onder een grote groep inwoners toetsen.
Opzet van het onderzoek
In februari 2016 is aan 4.194 leden van het AmersfoortPanel per e-mail een digitale vragenlijst
toegestuurd. Uiteindelijk hebben 2.386 panelleden aan het onderzoek deelgenomen, een respons
van 57%. De panelleden vormen geen perfecte afspiegeling van alle Amersfoorters. Het panel telt
bijvoorbeeld relatief veel maatschappelijk betrokken mensen, hoger opgeleiden en Amersfoorters
van middelbare leeftijd.

Resultaten
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Draagvlak stadsbreed

Wat is de opbrengst van windturbines en zonnevelden?
Aan de panelleden is eerst uitgelegd wat windturbines en zonnevelden zijn en wat de opbrengst
hiervan is:
 Eén windturbine (= windmolen) kan ongeveer 2.000 Amersfoortse huishoudens van stroom
voorzien. Op een locatie worden altijd 2 of meer windturbines geplaatst
 Eén voetbalveld aan zonnepanelen (= 0.75 hectare) kan ongeveer 150 Amersfoortse
huishoudens van stroom voorzien.
Zeven op de tien panelleden vóór plaatsing windturbines en zonnevelden
Vervolgens is de panelleden gevraagd of zij vinden dat er in Amersfoort actief gezocht moet worden
naar geschikte locaties voor windturbines of zonnevelden. Ruim 70% van de panelleden vindt van
wel en dit geldt voor zowel windturbines als zonnevelden. Ongeveer een kwart (24%) vindt dat er
juist niet gezocht moet worden naar locaties voor windturbines; voor zonnevelden heeft 19% deze
mening. Slechts 5% (windturbines) tot 8% (zonnevelden) van de panelleden weet het niet of heeft
hier geen mening over.
Figuur 1

Mening over zoeken naar geschikte locaties voor windturbines of zonnevelden
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Windturbines: belangrijk voor duurzame energie, maar horizonvervuiling en geluidsoverlast
Aan de panelleden is gevraagd of zij hun antwoord konden toelichten op de vraag of er in Amersfoort
actief gezocht moet worden naar geschikte locaties voor windturbines.
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Voorstanders: duurzame energie belangrijk voor toekomst en voldoende locaties
Degenen die de vraag positief hebben beantwoord, geven aan
“Duurzame energie is de
dat het belangrijk is om als stad te werken aan duurzame
toekomst. Hoe sneller we hier
energie, wat volgens een deel van hen de enige optie is voor
de beschikking over hebben
de toekomst. Sommige
hoe beter voor iedereen.”
“Liever een schone,
voorstanders zeggen dat er
duurzame wereld dan
voldoende locaties voor windturbines te bedenken zijn. Andere
een mooi, maar vies en
voorstanders vinden windturbines niet mooi, maar een betere
destructief plaatje van
oplossing dan kolencentrales.
de stad.”

Tegenstanders: bedorven uitzicht, lawaai, geen locaties
Tegenstanders vinden dat de windturbines het uitzicht
“Amersfoort heeft volgens
bederven en teveel lawaai maken. Sommigen zijn bang dat
mij geen ruimte binnen de
de windturbines te dicht bij woningen geplaatst worden en
gemeentegrenzen waar er
goede plek is voor
het plaatsen van windmolens in natuurgebieden vindt men
windturbines, altijd te dicht
onwenselijk. Ook overlast van slagschaduw en trillingen
bij bebouwing.”
wordt genoemd. Sommige panelleden betwijfelen of er
voldoende open vlaktes zijn om wind op te kunnen vangen.
Sommigen hebben de voorkeur voor andere vormen van duurzame energie.
“Ik heb ooit gehoord dat een
windmolen erg veel geld kost, zowel
om te plaatsen als te onderhouden.
Dus of dit opweegt tegen de opbrengst
vraag ik me af. Bovendien staan bij
Bunschoten veel molens en die zie ik
vaak stilstaan. Ook bij wind.”

Weet niet/geen mening: ligt aan locatie
Panelleden die hebben geantwoord met ‘weet
niet/geen mening’ geven, onder andere, aan dat het
eraan ligt waar de windturbines komen te staan. Een
enkeling noemt dat ook het type windturbine
verschil maakt. Ook vragen mensen zich af of de
kosten echt opwegen tegen de opbrengsten en of
een andere vorm van duurzame energie niet beter
is.

Zonnevelden: duurzame energie belangrijk, beter op daken, weinig rendement en ontsierend
Ook bij de vraag of er actief gezocht moet worden naar geschikte locaties voor zonnevelden is aan
panelleden gevraagd of zij hun antwoord konden toelichten.
Voorstanders: duurzame energie belangrijk, liefst op daken, braakliggend terrein of bij snelweg
Voorstanders geven, net als voor windturbines, aan dat het belangrijk is om in Amersfoort naar
duurzame energiebronnen te zoeken. Wel wordt genoemd dat het er niet zo mooi uitziet en velen
zeggen dat de zonnepanelen beter op daken geplaatst kunnen
“Alle platte daken van loodsen
worden dan in weilanden. Ook braakliggend terrein of velden
en kantoorgebouwen vol
in de buurt van snelwegen worden als optie genoemd. De
leggen met zonnepanelen.
voordelen van zonnevelden boven windturbines worden ook
Liever niet in de polder.”
aangegeven, zoals geen horizonvervuiling of geluidsoverlast.
“De efficiëntie vind ik te weinig
in vergelijking met windturbines.
Bovendien is de schittering een
enorme ergernis, die ook voor
onveiligheid kan zorgen.”

Tegenstanders: gebruik daken, te weinig rendement, ontsiert
natuur, bezet kostbare ruimte
Tegenstanders noemen, onder andere, dat de ruimte die
nodig is om energie op te wekken niet opweegt tegen de
opbrengst ervan. Velen opperen dat de gemeente beter
zonnepanelen op daken van huizen en gebouwen kan

plaatsen. Er wordt gezegd dat een zonneveld de natuur ontsiert en dat de (in Nederland) kostbare
ruimte voor natuur/woningen/landbouw niet hiervoor benut moet worden.
Panelleden die hebben geantwoord met ‘weet niet/geen mening’ geven argumenten die
vergelijkbaar zijn met de argumenten van tegenstanders.
Zes op de tien voorstanders willen graag 5 of meer windturbines, kwart heeft geen mening
Aan de panelleden die ‘ja’ of ‘weet niet/geen mening’ hebben geantwoord op de vraag of de
gemeente Amersfoort moet zoeken naar geschikte locaties voor windturbines (76%), is gevraagd
hoeveel windturbines er volgens hen in Amersfoort zouden moeten komen. Hierbij is aangegeven
dat, wanneer er gekozen wordt voor het plaatsen van windturbines, er altijd meer dan één turbine
geplaatst zal worden.
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Zes op de tien vindt dat er 5 of meer windturbines in de stad moeten komen. Bijna een kwart (23%)
weet het niet of heeft hier geen mening over. Verder vindt 8% dat er 4 windturbines moeten komen.
Een klein percentage van de panelleden is voor 3, 2 of geen windturbines.
Figuur 2

Mening voorstanders over aantal te plaatsen windturbines
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Helft voorstanders wil graag 5 of meer voetbalvelden aan zonnepanelen, kwart heeft geen mening
Ook voor zonnevelden is aan de panelleden die ‘ja’ of ‘weet niet/geen mening’ hebben ingevuld op
de vraag of de gemeente Amersfoort naar geschikte locaties moet zoeken (81%), gevraagd hoeveel
zonnevelden er volgens hen in Amersfoort zouden moeten komen.
Bijna de helft (49%) vindt dat er vijf of meer voetbalvelden aan zonnepanelen in de stad zouden
moeten komen. Ook bij deze vraag weet een kwart van de panelleden het niet of heeft hierover geen
mening. 7% is voor 4 voetbalvelden aan zonnepanelen. Een (ongeveer) even groot percentage is voor
3 voetbalvelden (6%) of 2 voetbalvelden (7%) aan zonnepanelen. Een klein percentage wil graag 1
voetbalveld of helemaal geen zonneveld.

Figuur 3

Mening voorstanders over aantal te plaatsen zonnevelden
geen zonneveld
1 voetbalveld aan zonnepanelen
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Draagvlak per voorgestelde locatie

Amersfoortse initiatieven windturbines en zonnevelden
Figuur 4 toont de in dit onderzoek uitgevraagde locaties voor windturbines en zonnevelden. Niet alle
initiatieven (locaties) voor windturbines en zonnevelden zijn in dit onderzoek uitgevraagd. Per locatie
in figuur 4 is aan alle panelleden gevraagd wat zij vinden van de plaatsing van windturbines of
zonnevelden.
Figuur 4

Amersfoortse initiatieven windturbines en zonnevelden

Bron: programma Stad & Ontwikkeling, Gemeente Amersfoort

Windturbines Isselt en knooppunt Hoevelaken: 68% vindt locaties acceptabel
Voor zowel de locatie Isselt als het knooppunt Hoevelaken vindt 68% het enigszins of zeer acceptabel
als hier windturbines geplaatst worden. Zo’n 13% is hier neutraal over. Ongeveer één op de vijf
panelleden vindt het enigszins of zeer onacceptabel als er windturbines op deze plekken komen.
Figuur 5

Mening panelleden over windturbines op Isselt of bij knooppunt Hoevelaken
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Opmerkingen windturbines Isselt
Acceptabel: geen woningen
Panelleden die de Isselt als locatie enigszins of zeer acceptabel vinden, geven als toelichting dat het
een industriegebied is en dat dus weinig mensen hier last van zullen hebben (geen woningen). Ook
vinden sommigen dat het op deze plek het landschap
“Amper omwonenden en het
minimaal verstoort.
landschap rondom de waterzuivering is
van geen toeristische, natuurhoogwaardige of monumentale waarde.”

Neutraal: ken de locatie niet goed genoeg
Panelleden die bij de voorgestelde locatie ‘neutraal’
hebben geantwoord, lichten meestal toe dat zij deze
locatie niet goed genoeg kennen om een oordeel te kunnen
“Te dicht bij bewoning!
geven.
Geeft geluidoverlast en ligt

Onacceptabel: te dichtbij woningen, bederft polder/ Eem
te dicht bij een beschermd
Respondenten die de Isselt een enigszins of zeer
natuurgebied.”
onacceptabele locatie vinden, lichten toe dat zij de locatie te
dichtbij de bebouwde kom vinden en dat het zicht vanaf de polder/ Eem zo bedorven wordt. Ook
worden negatieve effecten op het nabijgelegen natuurgebied genoemd en noemen sommige
panelleden dat zij tegen windturbines op alle plekken in de stad zijn.
Opmerkingen knooppunt Hoevelaken
Acceptabel: geen omwonenden, geen horizonvervuiling, geen (extra) geluidshinder
De panelleden die windturbines bij knooppunt Hoevelaken enigszins of zeer acceptabel vinden,
noemen dat er geen omwonenden zijn en er geen horizonvervuiling optreedt. Respondenten geven
aan dat er nu al geluidshinder is door het verkeer en dat het verkeersknooppunt er nu al niet fraai
uitziet, waardoor windturbines op deze plek wel acceptabel zijn.
Neutraal of onacceptabel:geluidsoverlast, angst voor ongelukken, horizonvervuiling
Panelleden die neutraal zijn over de locatie of deze enigszins/zeer onacceptabel vinden, lichten
onder andere toe dat zij deze te dichtbij woningen vinden waardoor (extra) geluidsoverlast kan
optreden. Anderen zijn bang dat het gevaarlijk is voor de verkeerssituatie, omdat automobilisten

afgeleid zijn door de windturbine. Sommigen vrezen
voor ongelukken wanneer de windturbine omwaait of
een wiek verliest. Panelleden noemen ook hier de
horizonvervuiling.

“Voor hinder voor het verkeer.
Zo'n draaiende windmolen is voor
mij een eyecatcher. Ik kijk er altijd
naar. Maar op de weg, kan ik me
beter op het verkeer richten.”

Smink meest geaccepteerde locatie voor zonneveld,
gevolgd door Nijkerkerstraat
Van de vier voorgestelde locaties voor een zonneveld ter grootte van één of meer voetbalvelden,
vindt ruim driekwart van de panelleden (77%) de locatie bij Smink enigszins tot zeer acceptabel. Over
deze locatie zijn ook meer panelleden uitgesproken positief: de antwoordcategorie ‘zeer acceptabel’
werd veel vaker gekozen dan bij de andere locaties voor zonnevelden.
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De Nijkerkerstraat wordt door ongeveer tweederde (67%) enigszins tot zeer acceptabel gevonden en
61% vindt dit van Over de Laak.
Ook Vathorst West wordt nog door zes op de tien panelleden (59%) als een acceptabele locatie
gezien, maar dit is wel de minst populaire locatie van de vier. Deze locatie kent ook de meeste
tegenstanders: één op de vijf panelleden vindt deze locatie enigszins of zeer onacceptabel.
Figuur 6

Mening panelleden over zonnevelden op vier verschillende locaties
Smink

Nijkerkerstraat

Over de Laak

Vathorst West

0%

10%

zeer acceptabel

20%

30%

(enigszins) acceptabel

40%

50%

neutraal

60%

70%

80%

(enigszins) onacceptabel

90%

100%

zeer onacceptabel

Bron: O&S

Opmerkingen locaties zonnevelden
Aan de panelleden is per locatie gevraagd of zij hun antwoord konden toelichten.
Acceptabel: geen woningen, geen natuurgebied, uit het zicht
Als toelichting noemen voorstanders, onder andere, dat er geen woningen staan (alle locaties), het
geen natuurgebied is (alle locaties), uit het zicht ligt (alle locaties), vlakbij de snelweg ligt
(Nijkerkerstraat, Over de Laak), de locatie geen andere nuttige bestemming zou kunnen hebben
(Smink) en niemand er daarom last van heeft. Sommigen geven aan dat er struiken of bomen
omheen geplaatst kunnen worden zodat het zonneveld (bijna) niet zichtbaar is (Over de Laak). In
Vathorst West vinden sommige panelleden een zonneveld goed in het landschap passen.
Neutraal: onbekend met locatie, schittering, omwonenden
Panelleden die er neutraal in staan kennen de locatie niet goed genoeg of vragen zich af wat
bewoners ervan zullen vinden, zowel in Amersfoort (Nijkerkerstraat, Over de Laak, Smink) als de

grensgemeenten (Nijkerkerstraat). Ook vragen zij zich af
of het verkeer last zal hebben van reflectie (Over de Laak)
en of het rendabel genoeg zal zijn (alle locaties).
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Over de Laak: “Op zich weinig
last voor omwonenden, maar
dat kan op termijn veranderen
als Vathorst die kant uit gaat
groeien. Daarnaast ook hier van
te voren bedenken of er geen
risico op hinderlijke reflecties
voor verkeer op de A28 is.”

Onacceptabel: ontsiert natuur, te dichtbij woningen, niet
rendabel
Tegenstanders vinden dat een zonneveld het natuur- of
recreatiegebied ontsiert (Nijkerkerstraat, Over de Laak,
Vathorst West) of te dichtbij een natuurgebied is
(Nijkerkerstraat, Over de Laak, Vathorst West). Daarnaast
noemt men dat het te dichtbij omwonenden is (alle locaties) of eventuele uitbreiding van
woonwijken belemmert (Over de Laak, Vathorst West). Sommige panelleden vragen zich af of de
berg van Smink een geschikt fundament is voor een
Vathorst West: “Ik zou dit gebied
zonneveld. Verder vinden tegenstanders een zonneveld niet
graag gebruikt zien voor horeca
rendabel genoeg (alle locaties).
of grote speeltuin voor kinderen.
Zoiets is er niet in Vathorst. Er is
wel behoefte aan.”

Panelleden opperen bij alle locaties dat het beter zou zijn
om zonnepanelen op daken te plaatsen in plaats van in een
veld.

Meedelen van omwonenden in opbrengst windturbines voor meeste panelleden geen reden om
locatie te accepteren
Aan de panelleden die bij één of beide voorgestelde locaties voor windturbines hebben aangegeven
deze enigszins of zeer onacceptabel te vinden, is gevraagd of zij deze locatie(s) wel acceptabel
zouden vinden als omwonenden mee zouden kunnen delen in de opbrengsten ervan. Acht op de tien
(79%) panelleden geeft aan de locatie(s) dan nog steeds onacceptabel te vinden, 18% vindt deze dan
misschien acceptabel en 2% vindt deze dan wel acceptabel.
De antwoorden van de panelleden op deze vraag verschillen nauwelijks voor de twee verschillende
locaties voor windturbines.
Meedelen van omwonenden in opbrengst zonnevelden voor ruim twee derde van de panelleden
geen reden om locatie te accepteren
Aan de panelleden die bij één of meer voorgestelde locaties voor zonnevelden hebben aangegeven
deze enigszins of zeer onacceptabel te vinden, is gevraagd of zij deze locatie(s) wel acceptabel
zouden vinden als omwonenden mee zouden kunnen delen in de opbrengsten ervan. Ruim twee
derde (68%) van de panelleden vindt de locatie(s) dan nog steeds onacceptabel, een kwart vindt deze
dan misschien acceptabel en 7% vindt deze dan wel acceptabel.
De antwoorden van de panelleden op deze vraag verschillen nauwelijks voor de vier verschillende
locaties voor zonnevelden.

Figuur 7
Panelleden die negatief oordelen over één of meerdere locaties: is de locatie wel
acceptabel als omwonenden meedelen in de opbrengsten?
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Opmerkingen meedelen in opbrengsten geen reden om locatie(s) wel acceptabel te vinden
Aan de panelleden is gevraagd of zij hun antwoord konden toelichten.
Windturbines: overlast verdwijnt niet, hele stad meedelen in opbrengsten
Panelleden die de locatie(s) voor windturbines ook na het meedelen in de opbrengsten enigszins of
zeer onacceptabel blijven vinden, noemen als reden dat een financiële
“Belang van rustige
tegemoetkoming de overlast niet verminderd. Financiële
natuur groter dan
tegemoetkomingen aan omwonenden compenseren volgens hen niet
economisch belang.”
de nadelen, zoals horizonvervuiling en geluidsoverlast. Ook noemen
panelleden als reden dat de hele stad moet meedelen in de
opbrengsten en niet alleen omwonenden. De horizonvervuiling treft iedereen, aldus de panelleden.
Enkele panelleden krijgen een gevoel van omkoping bij het delen in de opbrengsten.
Zonnevelden: overlast blijft, eerst zonnepanelen op daken
Net als bij windturbines noemen panelleden die de locatie(s) voor zonnevelden ook na het meedelen
in de opbrengsten enigszins of zeer onacceptabel blijven vinden, als reden dat negatieve effecten,
zoals verlies van natuur, niet verdwijnen door een
financiële tegemoetkoming. Ook noemen panelleden
“Ik vind het jammer om grond en
wederom dat iedereen in de stad moet meedelen.
groen op te offeren voor zonnevelden.
Een andere veelgenoemde reden is dat panelleden
Ik denk dat er genoeg vierkante meters
eerst zonnepanelen op daken willen, voordat er
te halen zijn door zonnepanelen vooral
op (overheids)gebouwen en
aparte zonnevelden worden aangelegd.
industrie/kantoor panden te plaatsen.”
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Draagvlak omwonenden

Indicatief beeld over draagvlak onder omwonenden van mogelijke locaties
In hoofdstuk 2 is beschreven wat alle panelleden vinden van mogelijke locaties van windturbines en
zonnevelden. In dit hoofdstuk beschrijven we wat omwonenden van een locatie vinden van de
plaatsing van windturbines of zonnevelden. Dezelfde vraag als in hoofdstuk 2 is dus geanalyseerd
voor uitsluitend omwonenden. Met omwonenden worden de panelleden bedoeld die in de buurt van
een locatie voor windturbines of zonnevelden wonen.
Doordat de mogelijke locaties zich bevinden in dunbevolkt gebied en we gebruik maken van een
steekproef onder inwoners, is het aantal direct omwonenden in dit onderzoek te beperkt voor
analyses. In de analyses worden zodoende bewoners van diverse buurten in de omgeving van de
locatie tot ‘omwonenden’ gerekend.
Desondanks blijft het aantal omwonenden per locatie in de steekproef beperkt (N= 59-98 per locatie)
en moeten de resultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De resultaten in dit hoofdstuk
geven zodoende uitsluitend een indicatief beeld van het draagvlak onder omwonenden.
Windturbines knooppunt Hoevelaken: lijkt vaker onacceptabele locatie voor omwonenden
Vergeleken met alle panelleden lijken omwonenden van knooppunt Hoevelaken deze locatie vaker
enigszins of zeer onacceptabel te vinden voor het plaatsen van windturbines. Ook lijken
omwonenden deze locatie minder vaak zeer acceptabel te vinden. Bij de Isselt lijkt de mening van
omwonenden redelijk vergelijkbaar met de mening van alle panelleden. Wel lijken omwonenden de
Isselt iets vaker een zeer onacceptabele locatie te vinden voor windturbines.
Over de Laak lijkt voor omwonenden vaker onacceptabele locatie voor zonneveld
Van de vier locaties lijken omwonenden van drie locaties (Smink, Nijkerkerstraat en Vathorst West)
een meer uitgesproken mening te hebben dan alle panelleden. Omwonenden lijken deze drie
locaties zowel vaker enigszins of zeer acceptabel te vinden als vaker enigszins of zeer onacceptabel.
Dit geldt niet voor de locatie Over de Laak. Hier lijken omwonenden een zonneveld vaker enigszins of
zeer onacceptabel te vinden dan alle panelleden. Voor omwonenden lijkt Over de Laak de minst
acceptabele locatie voor een zonneveld.

