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Inwonerspeiling 

windmolens Hellum



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Mogelijke komst windmolens tussen 
Hellum en Noordbroek
De inwonerspeiling vindt plaats naar 
aanleiding van de mogelijke komst van 20 
windturbines tussen Hellum en 
Noordbroek. 

Grondeigenaren benaderd
Er is onrust ontstaan met betrekking tot de 
mogelijke komst van windmolens nadat 
grondeigenaren in het gebied benaderd zijn 
door projectontwikkelaars.

Aanleiding



Inwonerspeiling 
In samenwerking met Dorpsbelangen Hellum is een korte enquête van 8 vragen 
opgesteld. Hierin zijn inwoners van het dorp naar hun mening gevraagd over de 
mogelijke komst van windmolens. Verder is er gepeild hoeveel inwoners zijn 
benaderd door ontwikkelaars. In aanvulling op de peiling is aandacht besteed 
aan wat inwoners belangrijk vinden in het geval dat er daadwerkelijk 
windmolens gebouwd worden. Daarnaast is er naar een aantal 
achtergrondkenmerken gevraagd, zoals leeftijd en woonlocatie.

Vragenlijsten
Per huishouden zijn er twee vragenlijsten verstuurd, samen met een 
begeleidende brief en een retourenvelop. De vragenlijst kon op papier of 
digitaal worden ingevuld. 

Aanpak



Resultaten



Aantal respondenten
In totaal zijn onder 235 huishoudens 
470 vragenlijsten verspreid. Er zijn 185
vragenlijsten ingevuld.

Verdeling respondenten
Het grootste deel van de inwoners dat de 
vragenlijst heeft ingevuld is tussen de 50-64 
jaar. Daarnaast woont de grootste groep 
binnen de bebouwde kom, aan de zuidzijde 
van de Hoofdweg in Hellum. 12% van de 
respondenten woont buiten de bebouwde 
kom.  

Respondenten



Grote mate van bekendheid
Het grootste deel van de respondenten (91%) 
had voor het ontvangen van de vragenlijst al 
gehoord van de mogelijke komst van 
windmolens nabij Hellum.

Weinig dorpelingen benaderd 
Een veel kleinere groep respondenten (4%) is 
zelf benaderd door een ontwikkelaar. In 

absolute aantallen gaat dit om 8 mensen.

Gehoord over de mogelijke komst van windmolens 

Benaderd door een projectontwikkelaar

Bekendheid met mogelijke komst 

windmolens



Algemene opinie negatief
85% van de respondenten vindt de 
komst van windmolens tussen Hellum 
en Noordbroek een slecht idee. Slechts 
3% vindt het een goed idee. De overige 
13% weet het (nog) niet.

Kleine onderlinge verschillen in 
mening
Binnen de leeftijdsgroepen en 
woonlocaties zijn kleine verschillen 
maar voor alle groepen geldt dat 
respondenten de komst van 
windmolens merendeels een slecht idee 
vinden. Dit percentage varieert binnen 
deze groepen van 78 tot 90 procent. 

Mening mogelijke komst windmolens



Wat speelt voor inwoners mee bij de 

mogelijke komst van windmolens?



Gevolgen voor leefomgeving erg belangrijk
Stellingen met betrekking tot de leefomgeving worden het vaakst als 
belangrijk ervaren. Met name het vermijden van slagschaduw in eigen 
huis en tuin (96%) en het niet binnen gehoorsafstand plaatsen van 
windmolens (97%) worden belangrijk gevonden. Ook vind 92% van de 
respondenten het belangrijk dat eventuele windmolens buiten het 
(directe) zicht staan.  

Veel steun voor financiële compensatie 
93% van de respondenten wil financiële compensatie in het geval dat de 
komst van windmolens leidt tot een waardedaling van huizen.

Belangrijke thema's



Participatie relatief minder belangrijk
Meepraten en meebeslissen over de uitvoering en financiële 
participatie zijn door 63 tot 68 procent van de respondenten als 
belangrijk aangewezen. Hoewel dit relatief minder is dan bij de 
andere stellingen gaat het hier nog steeds om een ruime 
meerderheid. 

Kleine verschillen tussen leeftijdsgroepen en woonlocaties 
Bij de vraag welke punten belangrijk zijn voor inwoners zijn de 
verschillen tussen leeftijdsgroepen en woonlocaties relatief 
klein. Alleen met betrekking tot meebeslissen over de uitvoering 
valt het op dat 18-34 jarigen hier in grotere mate (85%) waarde 
aan hechten.

Belangrijke thema's



Toelichtingen inwoners



“ik wil ze niet, geen hoge, geen lage, niet 1 of 10, 
gewoon helemaal niet” “Helemaal geen 

molens”

Toelichtingen inwoners

Veel respons open vragen
Veel inwoners hebben gebruik gemaakt van de open vragen en 
toelichtingsruimte om hun mening kenbaar te maken. 

“Geen windmolens 
plaatsen”

Meeste inwoners tegen komst windmolens
Respondenten laten zich overwegend negatief uit over mogelijke 
komst van windmolens. Een groot aantal geeft aan onder geen 
enkele voorwaarde windmolens te willen.



“Te veel lawaai / slagschaduw / lelijk in het veld”

“één en al verstoring!!!”

Toelichtingen inwoners

Zorgen over negatieve effecten leefomgeving
Veel respondenten benadrukken de negatieve gevolgen van het plaatsen van 
windmolen op de leefomgeving. Veel voorkomende onderwerpen zijn licht- en 
geluidsvervuiling, horizonvervuiling en negatieve gevolgen voor de natuur.

“Ik maak me zorgen over de gevolgen 
voor mens en dier wanneer er hoge 

turbines komen.”

Gezondheidsproblemen
Naast de verstoring van de leefomgeving, maken respondenten zich ook zorgen over 
gezondheidsrisico’s van windmolens. 



“Grote windmolens niet 
dicht bij bevolkt gebied”

“Eerst alle daarvoor beschikbare daken vol 
zonnepanelen”

Toelichtingen inwoners

Betere alternatieven
Alternatieven voor windmolens, zoals zonnepanelen, worden regelmatig genoemd. 
Veel respondenten vinden dat er meer moet worden ingezet op dergelijke 
alternatieven omdat hier minder negatieve gevolgen aan verbonden zijn. Ook geven 
veel inwoners voorkeur aan het plaatsen van windmolens op meer afgelegen locaties. 

“Ik vind 't geen goed plan, er zijn in de 
provincie betere locaties te bedenken 

bijvoorbeeld langs de dijk van de 
Waddenzee.”



“Naar mijn mening is er op dit moment geen ander motief voor het bouwen van windturbines 
op land (en zeker in de provincies Groningen en Drenthe) als het verkrijgen van financieel 

voordeel voor investeerders en landeigenaren

“grondeigenaars de 
lusten, bewoners de 

lasten”

Toelichtingen inwoners

Wie profiteert?
Veel respondenten spreken hun onvrede uit over de verdeling van de baten en 
lasten bij de mogelijke ontwikkeling van windmolens. Ze geven aan dat 
voornamelijk ontwikkelaars, investeerders en landeigenaren zullen profiteren van 
de bouw van windmolens terwijl inwoners voornamelijk de lasten dragen. Hierbij 
gaat het om zowel de financiële lasten (bijvoorbeeld door dalende huizenprijzen) 
als de bredere negatieve gevolgen voor leefomgeving en gezondheid. 



“Het gebied ten noordoosten van Groningen wordt 
voornamelijk opgezadeld met het energietransitieplan. 

Bovendien heeft dit gebied al het nodige te stellen 
gehad met de gasproblematiek.”

“Bij Den Haag is plaats 
genoeg”

Toelichtingen inwoners

Ontevredenheid politieke besluitvorming 
Er bestaat onvrede over politieke besluitvorming en het sentiment dat de regio 
onevenredig wordt belast met de energietransitie. Daarnaast wordt ook vaak verwezen 
naar de schade die de regio reeds heeft geleden als gevolg van gaswinning.

“Heb het gevoel dat alles naar Groningen mag 
waar andere mensen problemen mee hebben.”



“iedereen die er last van heeft moet kunnen delen in de 
opbrengsten”

“Compensatie in de 
vorm van nieuwe 

natuur.”

Toelichtingen inwoners

“Indien toch plaatsing dan 
meeprofiteren. Verzacht m.i. enigszins 

het leed en draagvlak.”

Compensatie
Een deel van de respondenten benadrukt het belang van 
compensatie in het geval dat er daadwerkelijk windmolens 
gebouwd worden. Het gaat hierbij in de eerste plaats 
voornamelijk om financiële compensatie. Daarnaast kan ook 
schade aan de leefomgeving deels gecompenseerd worden door 
bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe natuur.  



“Windmolens zijn een alternatief 
om te komen tot een 

energietransitie, echter een cluster 
van molens, en de hoeveelheid, is 
een inmenging in de omgeving, en 
het woongenot. Dit moet duidelijk 

gemaakt worden aan 
beleidsmakers, overheid en 

projectmatig aandacht krijgen.

“Ik ben niet expliciet tegen maar ik 
vind het beslist niet fijn.”

Toelichtingen inwoners

Niet tegen windmolens, wel tegen huidige aanpak
13% van de respondenten geeft aan (nog) niet te weten 
wat ze vinden van de mogelijke komst van windmolens 
tussen Hellum en Noordbroek. 

Deze Hellumers zijn vaak niet onherroepelijk tegen 
windmolens maar zet vraagtekens bij de aanpak. Ze 
geven aan dat de negatieve gevolgen van de bouw van 
windmolens moeten worden voorkomen en dat 
alternatieven moeten worden overwogen. 

Ook wijzen zij op het belang van informatievoorziening, 
inspraak en compensatie voor omwonenden en het 

voorkomen van ongelijkheid in wie profiteert. 



“Er komen toch windmolens. Inspraak 
belangrijk en meedelen in profijt 

(financieel)

“Ik wil er graag financieel beter 
van worden.”

Toelichtingen inwoners

Voorstanders zien windmolens als onvermijdelijk en hopen financieel mee 
te kunnen profiteren 
3% van de respondenten geeft aan de komst van windmolens een goed idee te 
vinden. Deze voorstanders geven aan dat ze de komst van windmolens als 
onvermijdelijk zien. Ze vinden het belangrijk om inspraak te krijgen bij de 
ontwikkeling en financieel te kunnen profiteren. Ook geven ze aan de 
energietransitie belangrijk te vinden. 

“De energie transitie moet doorgaan en het 
rendement van een molen is veel beter dan 

zonnepanelen.”



Grote meerderheid tegen komst windmolens
Een grote meerderheid van de inwoners van Hellum vind de 
komst van windmolens tussen Hellum en Noordbroek een slecht 
idee. Deze inwoners vrezen voor de gevolgen van windmolens 
voor de leefomgeving en gezondheid. Tevens zijn ze ontevreden 
over ongelijke verdeling van baten en lasten. 

Belangrijke rol gevolgen leefomgeving
Mochten er toch windmolens gebouwd worden vinden de 
meeste inwoners het belangrijk dat deze geen licht- en 
geluidshinder en horizonvervuiling veroorzaken. Ook 
verschillende vormen van participatie worden door een 
meerderheid als belangrijk ervaren.

Enkele voorstanders hopen op profijt 
Enkele inwoners vinden de komst van windmolens een goed 
idee. Zij hopen financieel mee te kunnen profiteren en vinden 
energietransitie belangrijk.

Conclusie


