
Ledenraadpleging over de beleidsvisie  

In het voorjaar is intern een beleidsvisie opgesteld. Je hebt de samenvatting kunnen lezen in het 

Ledenboekje van juni. De bespreking hiervan met de leden heeft in twee stappen plaatsgevonden. 

Interviews met actieve vrijwilligers 

Om de visie te toetsen hebben we opdracht gegeven om interviews af te nemen met een twintigtal 

actieve leden. De opdracht is verstrekt aan Anne Marieke Schwencke, onderzoeker lokale 

energietransitie en opsteller van de lokale energie monitor. De interviews hebben in april 

plaatsgevonden.  

Uit deze interviews bleek dat er veel overeenstemming is over de ontwikkeling van de organisatie 

en de prioritering van de innovatieve projecten. Het plan voor een clubhuis leverde de meest 

uiteenlopende reacties op.  

 

Brede Ledenraadpleging  

Via de enquête over de beleidsvisie, die we in oktober rondstuurden, konden alle andere leden van 

zich laten horen. Om de enquête niet te lang te maken is de visie samengevat in vier thema’s. Niet 

alleen via keuzevragen, maar ook door hun opmerkingen en vragen te plaatsen. Alle inbreng is 

gebundeld in een uitgebreide beantwoording.  

 

Samenvatting uitkomst enquête 

Hieronder een korte versie van wat de enquête heeft opgeleverd. Deze is ook gepresenteerd in de 

ALV van 4 november.  

Er is door 324 mensen gereageerd, dit is ongeveer 7% van alle leden. 

• Op de eerste vraag antwoordt 93% dat Deltawind er goed aan doet middelen te steken 

in verduurzamen van de woningvoorraad. Twee derde hiervan maakt daarbij wel 

kanttekeningen zoals: geen sinterklaas spelen en de gemeente aanspreken op haar 

verantwoordelijkheid. 

• Deltawind geeft prioriteit aan de productielocaties en nieuwe ontwikkelingen bij 

productielocaties. Vervolgens de ondersteuning bij energietransitie en tot slot 

innovatieve ontwikkelingen. Hier is 78% het mee eens. 9% wil meer aandacht voor: 

waterstof en energieopslag; gevolgd door: akkerbouwers ondersteunen; kernenergie; 

getijdenenergie; zon op daken. En tot slot: geen biobrandstof en geen nieuwe windparken. 

• Dat we kiezen voor een ander kantoor, waar we herkenbaar zijn en toegankelijk is een feit. 

Mag dat nieuwbouw zijn, was de vraag. 76% is van mening dat het bestuur bij de keuze 

voor een nieuw kantoor moet doen wat zij goeddunkt. De helft hiervan wijst nog eens 

op de duurzame voorbeeldfunctie. 24% is tegen nieuwbouw.  

• Op de vragen over ledenbetrokkenheid en wat we kunnen verbeteren, antwoordde 94% 

dat zij zich voldoende geïnformeerd voelen, en geen behoefte hebben aan meer 

betrokkenheid. Een enkeling geeft aan meer te willen weten over de voortgang van 

projecten.  

• Om te onderzoeken of we met deze enquête ook mensen bereiken die niet tot de ‘vaste 

kern’ behoren hebben we de vraag gesteld hoe vaak het lid deelneemt aan de ALV. De helft 

van de respondenten komt zelden of nooit, 18% komt meestal wel. 
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