
Vragenlijst Populytics, beknopte weergave (door windalarm) t.b.v. FED 
 

Uitleg( Windalarm):  

• met …. worden open antwoordvelden aangeduid 

• met (6) wordt een 6 keuzevraag aangeduid. Daarna wordt soms de meest saillante 

keuze vermeld. 

 

1. Heeft u dit jaar wel eens met iemand gepraat over windmolens in Amsterdam?  

2. Wat zegt u als u over dit onderwerp praat? …. 

3. Bent u het ermee eens dat er extra windmolens komen in Amsterdam?  

4. Als u wilt, mag u uw antwoord toelichten. …. 

5. De gemeente Amsterdam wil zoveel mogelijk schone energie opwekken in de gemeente zelf. 

Wat vindt u daarvan?  

6. Als u wilt, mag u uw antwoord toelichten. …. 

7. Keuze beperkende maatregelen t.a.v. windturbines 

8. Vertel meer over uw keuzes …..  

9. Mist u eisen? U mag er hieronder meer over vertellen.  ….. 

10.  De gemeente Amsterdam wil zoveel mogelijk schone energie opwekken in de gemeente zelf. 

Wat vindt u daarvan? (6) + mogelijkheid voor toelichting ….. 

11.  Stel u voor dat er windmolens komen. Hoe belangrijk vindt u: 

a. dat er zo veel mogelijk schone energie opgewekt wordt? 

b. om de natuur te beschermen? 

c. om welzijn van dieren te beschermen? 

d. om het landschap te beschermen? 

e. om overlast te voorkomen? 

f. dat mensen gezond zijn? 

g. dat bewoners mogen meepraten? 

h. dat er genoeg plek is om woningen te bouwen? 

i. dat de kosten voor mensen die windmolens willen bouwen niet te hoog zijn? 

j. dat omwonenden voordeel hebben van de inkomsten? 

k. dat Amsterdammers hun eigen energie kunnen opwekken? 

12. Hoe verdelen we de windmolens over de stad? 

a. zet windmolens bij grote wegen, spoor en hoogspanningslijnen 

b. zet grote windmolens neer, daar heb je er minder van nodig  

c. verdeel windmolens zo veel mogelijk over de stad 

  



13. Hieronder staan meningen over windmolens. Wat vindt u van deze meningen? 

a. Moderne windmolens horen bij het Nederlandse landschap. 

b. Ik vind windmolens belangrijker dan ruimte voor bedrijven en snelwegen. 

c. Ik zou windmolens liever neerzetten in de gemeenten rond Amsterdam. Niet in deze gemeente zelf. 

 

14.  Hieronder staan meningen over de invloed van windmolens op de natuur. Wat vindt u van deze 

meningen? 

Met windmolens wek je schone energie op voor Amsterdam. Dat vind ik belangrijker dan dat windmolens 

misschien niet goed zijn voor dieren en planten. 

Als het helpt voor planten en dieren, zou ik windmolens liever dichtbij huizen en bewoners zetten. 

15. Maakt u zich zorgen over de gevolgen van windmolens voor de gezondheid. (6) 

16. De komende maanden komt er een landelijk onderzoek naar de gevolgen van windmolens op de 

gezondheid. Op welke vragen wilt u een antwoord? …. 

17. Amsterdamse inwoners en ondernemers moeten de baas zijn over de helft van alle projecten voor 

schone energie. Dat staat in het klimaatakkoord. Zou u zelf willen meedoen met plannen voor 

windmolens in Amsterdam? (6) 

…. Ja, ik wil meedenken over de plek of het ontwerp van de windmolens. 

18. Stel u voor: er zijn plannen voor windmolens, en de gemeente moet daarover beslissen. Welke inwoners 

zijn dan het belangrijkste? Zijn er inwoners naar wie we méér moeten luisteren dan naar andere 

inwoners? (6) 

…. Jonge inwoners zijn belangrijker, want zij gaan de gevolgen van klimaatverandering meemaken. 

19. Heeft u wel eens informatie gelezen of gehoord over windmolens in Amsterdam? 

20. Wilt u regelmatig informatie krijgen over windmolens in Amsterdam? 

21. Bent u bezig met schone energie? U mag meer antwoorden geven. (11) ….  

Ja, ik kom op voor omwonenden van schone energieprojecten. 

……….. 

 

32. Welk rapportcijfer geeft de commissie FED aan deze raadpleging? 
 (windalarm: oorspronkelijk:  Welk rapportcijfer geeft u aan deze raadpleging? [cijfer 0..10] ) 
 

 

 

 


