Wat vindt Nederland
écht van windenergie?
Het lijkt soms wel of niemand windmolens waardeert. Het Centraal
Bureau voor de statistiek heeft onlangs uitgezocht hoe Nederland
daadwerkelijk tegen windenergie aankijkt. En daaruit blijkt het beeld
een stuk genuanceerder te zijn.

7 op de 10 Nederlanders is voorstander
van nieuwe windmolens in Nederland
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Een ruime meerderheid van 71% van de Nederlanders is voorstander van het bouwen van meer
windmolens in Nederland, tegenover een kleine 14% die tegenstander is.

Jongeren zijn positiever over windenergie
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Het percentage dat voor de bouw van nieuwe windmolens in Nederland is neemt af met
leeftijd. Zo is 78 procent van de 18- tot 25-jarigen hierover positief, tegen 52 procent
van de 75-plussers. Desondanks is in alle leeftijdsgroepen een (ruime) meerderheid
voorstander.

Stedelingen staan vaker open voor nieuwe
windmolens
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Nieuwe windmolens moeten zowel
op land als op zee worden gebouwd
Percentage dat vindt dat windmolens geplaatst moeten worden:

Op land en zee: 56%

Alleen op land: 2%

Alleen op zee: 10%
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Voor 21% van de mensen maakt de
locatie voor nieuwe molens niet uit.
43% is voorstander, maar vinden dat
deze niet vlakbij hun woning of in
hun directe woonomgeving moeten
staan. Zij wijzen op geschiktere
plekken zoals industriegebieden,
weilanden, en havens of plekken aan
de rand van het dorp, wat ook de
tegenstanders (in sterkere mate)
vinden.
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