
 

Etten, april 2021, 

 

 

Geachte Raad van Oude IJsselstreek, 

 

U heeft ene enquête resultaat ontvangen over draagvlak voor zonnevelden in het landschap. 

De conclusies voor de te ontwikkelen zonnevelden door IBVogt langs de Zeddamseweg  

(Rafelder)hebben wij als volgt geformuleerd: 

 

Bewoners willen in Rafelder, Ziek  en Warm geen zonnevelden in het landschap. 

 

Er is in Warm en Rafelder geen draagvlak voor zonnevelden in het landschap. 

 

Hieronder plaatsen wij nogmaals de conclusies, het hele rapport heeft u al ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens bewoners van Warm, Ziek, Rafelder 

 

Lies Visscher 

initiatiefnemer enquête 

Warmseweg 22 

7075 EL Etten 

tel 06-53464642 

 

 
Conclusies uit de begin 2021 gehouden enquête: Draagvlak zonnepanelen in het landschap 
 
1. De respons is  hoog: ongeveer 78 % heeft gereageerd, schriftelijk (28) en mondeling (5) 
Inwoners voelen zich sterk betrokken bij het landschap, hun leefomgeving. 
 
2. Het overgrote deel beschouwt zich als omwonende/aanwonende en zou dus betrokken dienen te zijn 
bij de ontwikkeling tot zonneweiden. Hiervan is geen sprake  
 
3. Inwoners zijn teleurgesteld in de Gemeente door de gang van zaken in het verleden. Niet saneren 
vuilstort Rafelder, geen aandacht voor ziekten, het doorzetten  van en in  de beleving onnodig en 
ongepast crematorium. 
 
4. Weinig mensen hebben aan de vraag om contact op te nemen met Venema gehoor gegeven. 
Dat contact met vier respondenten was dermate teleurstellend dat men zelf andere wegen gaat zoeken. 
De ontvangen info door IBVogt presentaties, slechts op verzoek voor 4 adressen, zijn onvoldoende 
beoordeeld om “nauw overleg” te kunnen noemen. 
Deze mensen willen direct contact met de gemeente. 
Er bestaat geen vertrouwen in IBVogt. Eén inwoner wil zelf contact opnemen met de provincie. 
 
5. Een grote meerderheid is voor zonne-energie, maar niet in het landschap. Men wil de panelen op 
daken, en andere al bestaande structuren, 100% van de respondenten. 
 
6. De vragen die de mensen hebben bij deze ontwikkeling zijn niet gesteld. Voor zover er wel contact 
was zijn de wel geformuleerde vragen niet/ onvoldoende beantwoord. 
 
7. Het gebrek aan aandacht voor de gezondheidsaspecten, in verband met het in het verleden gestorte 
chemisch afval (illegaal) is voor de bewoners van Rafelder een zware dobber. Zij voelen zich door de 
gemeente in de steek gelaten, hebben er geen goed woord voor over. 
 
8. Veel mensen voorzien enorme achteruitgang van de natuur die in dit cultuurlandschap aanwezig is. 



Met name het plaatsen van hekken en glimmende panelen met veel schaduw zullen nadelig werken op 
de bestaande flora en fauna. Met name de hazen, konijnen en fazanten worden genoemd 
 
9. Inwoners zien een combinatie van functies in dit landschap, boeren en kleinschalige recreatie, 
wandelen, (hard)lopen e.d. 
 
10. Men vindt dat het landschap door de recente ontwikkelingen al enorm is aangetast.: 
Hoogspanningsmasten en Crematorium. 
 
Behoud Kemnade en Waalse Water en Leven met de Aarde kunnen niets anders doen dan vragen aan 
de gemeente om de energietransitie voor onze gemeente anders te realiseren, omdat aan de 
voorwaarden die in het beleid van Oude IJsselstreek zijn vastgesteld, zoals  “nauw overleg met de 
omwonenden” niet kan worden voldaan. 
Wij kunnen samen zoeken naar alternatieven die wel passen bij het landschap en de gevoelens en 
wensen van de inwoners. 
 
Opmerkingen 
 
1.De vraag rijst: waardoor en hoe is de heer Venema in contact gekomen met de heer Den Daas? 
Het betreffende gebied stond niet in de zoeklocatie van de gemeente. Hoe kan het dat dan toch een 
project, niet voorkomend in de plankaders voor energietransitie ter hand wordt genomen? 
 
2. Het oprichten van zonnevelden past niet in de ontwikkelde groenvisie van de Gemeente Oude 
IJsselstreek. 
 
3. Het is de landelijke trend om zonnepanelen niet in het landschap te plaatsen omdat dit concurreert 
met voedselproductie, hetgeen volgens Europese regelgeving niet is toegestaan. 
 
4. Met; nauw overleg met omwonenden- moet in feite worden bedoeld; zodanig overleg dat door het 
gewenste coöperatieve karakter die omwonenden meeprofiteren. 
Zou dat het geval kunnen zijn, dan nog is er geen draagvlak voor zonneweiden in dit landschap. 
 
5, Nadere verdieping en het bespreken van meer vragen zijn nodig om alternatieven te kunnen 
ontwikkelen. 
 
 
 
 
Etten, januari 2021  Behoud Kemnade en Waalse Water 
                                Leven me de Aarde 
 

 


