
15: Wat zouden de voordelen voor (de inwoners) Elsendorp kunnen zijn van de energietransitie?  

       (bijvoorbeeld: leefbaarheid, betrokkenheid, financieel, participatie) 

 

• Alleen met financieel voordeel komt er iets van de grond. 

• Financieel 

• Met een coöperatie zou het voordeel terug kunnen vloeien naar leden. 

• Financieel, misschien wordt alles dan niet nog duurder 

• Ik zie geen voordelen 

• Geen toegevoegde waarde 

• Zie daar direct geen voordelen uitkomen 

• Voordeel regering. Hoeven de mensen in Groningen niet netjes te vergoeden 

• Samen optrekken. Leefbaarheid > energie koppelen aan nieuwbouw 

• Samenwerken 

• Bewustwording 

• Energietransitie slaagt alleen bij participatie en financiële voordelen. 

• Burger/ondernemer verbinden d.m.v. initiatieven geeft wederzijds respect. 

• Elsendorp is puur weer gekozen (net als de Rips) omdat het in uithoek (rand) van 
gemeente ligt. Zo gaat het iedere keer als ze weer iets bedenken wat MOET (Log). Verder 
geen duidelijk voordeel. 

• Financieel, zelfvoorzienend + betrokkenheid 

• Landbouwgrond hebben we nodig om ons voedsel te produceren. Laten we daar zuinig 
op zijn. 

• Voornamelijk financieel 

• Niks, wordt mooi voorgespiegeld, komt niks van terecht. 

• Financieel 

• Niet van toepassing (geen windmolens) 

• Indien er toch windmolens komen, dan een flinke jaarlijkse financiële vergoeding voor de 
leefbaarheid van Elsendorp. 

• Financieel 

• Nog geen zicht op 

• Als er geld is voor grote molens, geef dat geld uit aan panelen op het dak voor de 
mensen. Ik denk dat dat goedkoper is. 

• Het grootste deel van de inwoners heeft er geen voordeel van! 

• Klimaat belang t.b.v. onze jeugd 

• Betere leefbaarheid voor onze kinderen 

• Ik denk weinig i.v.m. dat het ieder op zijn eigen manier regelt 

• Samen inkopen 

• Wij zien geen voordelen 

• Leefbaarheid betrokkenheid 

• Mensen willen hier niet meer wonen. Huizen worden minder waard. 

• Moeten we nog gaan zien 

• Ik zie geen voordeel, alleen grotere bedrijven. Op den duur ga je overal weer voor 
betalen (belasting) 

• Korting op de stroomprijs 

• Energietransitie is belangrijk vanwege leefbaarheid, de natuur. 

• Leefbaarheid, betrokkenheid, toekomst 

• De kracht en het voordeel voor inwoners in Elsendorp. Samen zijn we/ worden we, sterk 
in energietransitie 



• Klimaat neutraal proberen te worden 

• Leefbaarheid, betrokkenheid 

• Geen idee 

• Financieel 

• Participatie burgers <> overheid 

• Met zonnevelden en windmolens zijn er geen voordelen voor Elsendorp. Wij mogen dan met 
de “rotzooi” en “nadelen” zitten van de rest van de regio. 

• Passende duurzame energie is goed voor mens, dier en onze leefomgeving. 

• Dat men telefonisch beter bereikbaar blijft. Maar dan kunnen we onze bijdrage voor leveren, 
via zonnepanelen op daken; stallen. 

• Dan men de inwoners tijdig op de hoogte stelt als er iets gaat gebeuren. 

• Gezamenlijk zonnepanelen financieren op daken van bedrijven , kerk, school. 

• Mogelijk kosten besparend 

• Leefbaarheid. Financieel voordeel voor omwonenden. 

• Betrokkenheid 

• In eigen energiebehoefte voorzien om natuur te ontzien/behouden 

• Ons steentje bijdragen aan een schonere wereld 

• Op termijn lagere energiekosten 

• Zie geen voordelen 

• Minder gas 

• Onafhankelijkheid van overheid die geld wegpist voor nutteloze projecten. Toekomst is geen 
wind maar zon. 

• Financieel zullen wij als burger er niks van merken, dat zal alleen de gemeente zijn!! 

• Helemaal niets!!! 

• Die zijn er voor enkele mensen waar zonnevelden en windmolens dan zouden komen. 

• Gedeelte van inkomsten kunnen inzetten voor sociale activiteiten. 

• Alleen dat doen waar de Elsendorpers de directe voordelen bij hebben 

• Samen sterk! 

• Ongekende schade aan gezondheid. Fysiek en psychisch van mens en dier. Tegenover een 
belabberde opbrengst KW. 

• Deel van opbrengst investeren in omgeving 

• Irritatie – leegloop dorp – gezondheidsproblemen toename- ontwrichting  dierenpopulatie, 
gezichtsvisie landschap drama. 

• Elsendorps voorbeeld, zonnedak coöperatie van de Wetering en zonnedak Donkers, door 
lidmaatschap van Coöperatie Elsendorp. Ook via hun collectieve inkoop van energie. 

• Korting op stroom 

• Ik zie geen voordelen 

• Toekomstige generatie 

• De coöperatie Elsendorp handhaven en uitbreiden 

• Wellicht financieel maar weegt dit af tegen overlast en gezondheidsnadelen? Geld is hierin 
niet belangrijk dus financieel voordeel is niet belangrijk. = NO GO!! 

• Het is goed zoals het nu geregeld is met de postcode roos. 

• Alleen maar nadelen 

• Maakt niet zo veel uit denk ik, maar wel proberen zoveel collectief via Elsendorp 

• Zekerheid in energielevering en schonere lucht. De omgeving mooier en groener maken en 
bewuster zijn van het milieu 

• ?  Mogelijk financieel minder ozb of iets 

• Bijdrage aan verduurzaming wat we met z'n allen moeten doen 

• Uiteraard besparing op energiekosten + het milieuaspect, gezondheid ook voor de volgende 
generatie. 



• Weinig 

• Gezond en schoner milieu?? 

• Investeren in zonnepanelen. Participeren in energieprojecten 

• Leefbaarheid, betrokkenheid, financieel, participatie. 

• Zo goedkoop mogelijke energie kosten 

• Wellicht nog meer 

• Dat het goedkoop wordt 

• Jeugd blijft dan hier 

• Beter voor het milieu 

• Energie neutraal 

• Ik denk dat het voor de bewoners niks oplevert, maar de gemeente zal zeker groeien 

• We zullen samen moeten werken om de aarde leefbaar te houden, maar er zijn andere 
betere mogelijkheden dan windmolens 

• Alleen investeringen in alternatieven die naast energie besparen ook de leefbaarheid positief 
beïnvloeden 

• Meer kosten voor dat er goede energieopbrengsten zijn 

• Geen houtverbranding, veel fijnstof in de  

• Prijsverlaging van energie als compensatie van de lasten 
 


