
   

Bijlage 2: 

 
ENQUETE  
ZONNEVELD HEUVEN                              

  
 
 
Geachte heer/mevrouw, beste buurtbewoner, betrokkene, 
 
 
Zoals u wellicht gehoord heeft, streeft de gemeente Oude IJsselstreek er naar om in 2030 energieneutraal te 
zijn. Om dit doel te halen heeft de gemeente besloten dat er in gemeente Oude IJsselstreek in totaal 60 ha ”zon 
op grond” geplaatst mag worden, waar grote zonnevelden mee bedoeld worden. 
Voor de  zonnevelden zijn er in 2019 reeds vier projecten gekozen, waaronder het zonnepark  van 6 ha in 
Rafelder. De inschrijving voor de tweede tranche van de andere 30 ha is inmiddels open gesteld en de 
ontwikkelaars mogen hun plannen inleveren vóór 31 maart.   
 
De AGEM heeft samen met Vattenfall plannen om  een stuk landbouwgrond gelegen in de hoek tussen de 
Oude IJsselweg, de Warmseweg, Heuvenseweg en Slotheuvelweg  aan te bieden als mogelijke locatie voor 
een zonnepark van 14 hectare in de gemeente Oude IJsselstreek. Naast deze locatie worden er in de 
buurtschappen van Etten nog meerdere locaties door andere ontwikkelaars aangewezen als mogelijke locaties. 
In de periode van 1-31 maart mogen organisaties hun plannen voor nieuwe velden indienen, waarbij aan een 
aantal regels voldaan moeten worden. Eén van de voorwaarden is dat er contact is geweest met de direct 
omwonenden in een straal van 400 meter aanwezig is geweest (zie www.oude-ijsselstreek.nl/zonnevelden  ). 
De 400 meter cirkel omvat de omwonendengroep waarvan de gemeente Oude IJsselstreek vindt dat deze 
persoonlijk door de ontwikkelaar over de plannen geïnformeerd moet  worden.  
 
Naast een informatieve whatsappgroep voor omwonenden en belanghebbenden is er inmiddels  een werkgroep 
Behoud Buurtschap Heuven  ontstaan. De werkgroep is van mening dat grootschalige zonnevelden niet thuishoren 
op  volwaardige en vruchtbare landbouwgrond met een grote diversiteit aan flora en fauna, net zoals dit geldt voor 
de locaties in andere buurtschappen van Etten (Rafelder, Ziek  en IJsselhunten/Oude IJsselweg) waar men ook 
plannen heeft om zonneparken te realiseren.  
Uit diverse online overleggen met direct omwonenden is gebleken dat er onder de aanwezigen geen draagvlak 
voor de plannen was. Als eerste zal middels een brief het ontbreken van draagvlak vóór 31 maart gemeld worden 
aan burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek. Met de uitslagen van deze enquetes zullen 
we dit aantoonbaar maken en in een uitgewerkt  rapport aanbieden. We zullen daarbij de gemeente vragen zich 
nogmaals te buigen over het besluit om 60 ha zonnevelden aan te leggen binnen onze gemeente. 
Naar onze mening is de cirkel van 400 meter die de gemeente eist te klein voor een draagvlakonderzoek, 
daarom zullen we deze enquete ruimer verspreiden.Wij  willen graag uw mening horen over de plannen van de 
zonnevelden die in buurtschap Heuven en in de andere buurtschappen van gemeente oude IJsselstreek 
worden gepland Het is van groot belang dat veel mensen meedoen. Wij hopen daarom dat u mee wilt doen aan 
deze enquête. De door u aangeleverde gegevens zullen gebruikt worden voor een draagvlakrapportage, dat 
aan burgemeester en wethouders aangeboden zal worden. Uiteraard zullen uw resultaten met respect en 
vertrouwelijk behandeld worden. We vragen u de bijgaande vragenlijst in te vullen. is geen sprake van goede of 
foute antwoorden, we willen weten wat u belangrijk vindt! Wij waarderen het zeer dat u er even tijd voor vrij wilt 
maken 
 
Daarnaast is er reeds een spandoek geplaatst vlak bij het beoogde stuk grond en wordt er contact gezocht met 
andere actiegroepen binnen de gemeente.  
 
De vragenlijsten worden zoveel mogelijk persoonlijk afgegeven en een week later weer bij u opgehaald. Mocht 
u niet thuis zijn lever uw ingevulde formulier dan a.u.b. in bij  Warmseweg 17, Slotheuvelweg 1 of Rondweg 4. 
U kunt hem ook scannen en mailen naar  BehoudBuurtschapHeuven@hotmail.com 
 
Deze vragenlijst is opgesteld door de werkgroep “behoud buurtschap Heuven”. Heeft u vragen over deze 
vragenlijst of wilt u meer informatie, dan kunt u mailen naar behoudbuurtschapheuven@hotmail.com of 
appen/bellen naar Koen Dieker 06-12339553 of Marleen Schipper 06-41590580.  
 
Bijvoorbaat dank voor uw medewerking! 
 
Etten/Terborg, maart 2021 
Namens de werkgroep Behoud Buurtschap Heuven 
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Vragenlijst draagvlakonderzoek Zonnepark Heuven. 
 
Het allerbelangrijkste: Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om úw mening! 
 
Indien u liever de vragenlijst digitaal wilt invullen, kunt u de digitale versie opvragen bij 
behoudbuurtschapheuven@hotmail.com  
 
Alle informatie behandelen wij strikt vertrouwelijk. Uw gegevens en antwoorden worden niet één op één 
teruggekoppeld naar de gemeente of andere personen/organisaties. 
 

 
Uw gegevens en achtergrondvragen: 

Naam   
 

Adres  
 

Telefoonnummer  
 

e-mailadres   
 

Ik blijf liever anoniem, omdat O …………………. 
 
 
 
 

Door wie wordt de vragenlijst ingevuld? O man 
O vrouw 
O samen 

Wat is/zijn uw leeftijden? Leeftijd invuller 1:……. 
 
Leeftijd invuller 2:…….. 

Wat is uw huishoudensamenstelling? 
 

O Alleenstaand zonder kinderen 
O Alleenstaand met kinderen 
O samenwonend/gehuwd zonder kinderen 
O samenwonend/gehuwd met kinderen 

Waarvoor wordt het geadresseerde pand 
gebruikt? 
 

O woning 
O bedrijfspand 
O beide (bv werken aan huis) 

 
Graag invullen en aanstrepen wat van toepassing is 
Voordat de plannen bij de gemeente ingediend kunnen worden is de ontwikkelaar Vattenfall/AGEM 
verplicht om omwonenden op de hoogte te brengen van de plannen. Wij willen graag weten of dit gebeurd 
is en wat uw ervaring was. 

In hoeverre bent u bekend met de plannen voor 
de aanleg van Zonnepark Heuven? 
 

O Niet bekend 
O Een beetje bekend 
O Zeer bekend, geïnformeerd door de AGEM 
O Zeer bekend, informatie via andere manier ontvangen  
O Zeer bekend, informatie opgezocht op internet 

Heeft u een envelop met informatie over de 
plannen van zonneveld Heuven ontvangen van 
de AGEM? 

O ja, dit was op datum: 
O nee 

Is deze envelop persoonlijk afgegeven? O ja, zijn persoonlijk afgegeven door:……. 
 
O nee, zaten in de brievenbus 
O nee, niet ontvangen 

De envelop bevatte informatie op papier, deze 
informatie was… 

O overzichtelijk en gaf antwoord op al mijn vragen 
O overzichtelijk, maar gaf niet voldoende informatie 
O niet overzichtelijk en gaf niet voldoende informatie 
O anders, nl……. 
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Heeft u contact gehad met projectleider 
Maroeska Boot van AGEM, waarbij zij uitleg gaf 
over de plannen van een zonneveld in 
buurtschap Heuven? 

O ja, ze kwam persoonlijk langs 
O ja, ik heb online of via de mail contact gehad 
O nee, ik heb geen gesprek gehad 

Wat kunt u vertellen over de informatie die zij 
gaf  (u kunt meerdere zaken aanstrepen) 

O de informatie was volledig, ik kon alles vragen wat ik 
wilde en kreeg duidelijk antwoord op al mijn vragen 
O ik voelde me overrompeld, waardoor ik geen/weinig 
vragen had op dat moment 
O ik heb het gevoel volledig op de hoogte te zijn 
O ik heb zelf nog contact gezocht met haar en mijn niet 
beantwoorde vragen gesteld 
O Ik zit nog met veel vragen 
O de antwoorden die ik kreeg gaven niet voldoende 
informatie 
O anders, …… 
 
 
 
 
 

 
De projectontwikkelaars moeten volgens de regels van de gemeente de omwonenden informeren 
en bij de plannen van te betrekken. 

Beschouwt u zichzelf als aanwonende? O ja, ik woon ….. meter van de beoogde locatie 
O nee, ik woon te ver weg om me omwonende te noemen 
O anders, ……. 
 
 
 
 

De plannen voor zonneveld Heuven kunnen 
tussen 1 en 31 maart ingeleverd worden bij de 
gemeente de Oude IJsselstreek. Vindt u dat u 
op tijd geïnformeerd bent over de plannen van 
Zonneveld Heuven? 

O ja, ik ben op tijd geïnformeerd 
O nee, ik had eerder geïnformeerd willen worden. 
O nee, ik heb helemaal geen informatie ontvangen 
O anders, ….. 
 
 
 
 

Vindt u dat u genoeg weet  over het project en 
voldoende betrokken bent?      

O ja 
O nee 
      Indien nee: Op welke wijze zou u betrokken     
      willen zijn? 
 
 
 
 
 
 

Als u vragen zou kunnen stellen over de grote 
zonnevelden in Heuven of andere 
buurtschappen van Etten, wat zou u dan willen 
vragen?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Als u in overleg kunt gaan met 
projectontwikkelaars,  wat zou u dan willen 
zeggen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

Uw mening over duurzame energie en grootschalige zonnevelden/parken in het landschap: 

Hoeveel waarde hecht u over het algemeen aan 
duurzame energie? (bijv. zonne- of 
windenergie) 
 
 

O Zeer veel 
O Veel 
O Matig 
O Weinig 
O Geen 
 

Welke locaties zijn naar uw mening geschikt 
voor zonnepanelen/zonnevelden:  
 
(er mogen meerdere keuzes aangestreept 
worden) 
 

O nergens, ik ben tegen zonnepanelen 
O langs snelwegen  
O in industriegebieden 
O op daken en langs muren 
O op opengelegen waterpartijen, zoals baggergaten 
O op overkappingen boven grote parkeerplaatsen   
          (bijvoorbeeld bij winkelcentra en kantoorcomplexen) 
O in natuurgebieden 
O in recreatiegebieden 
O in het open landschap 
O op volwaardige landbouwgrond 
O op volwaardige landbouwgrond, maar alleen indien er 

een dubbelfunctie is van de grond waar het 
zonneveld geplaatst is (bijvoorbeeld schapen weiden 
onder zonnepanelen) 

O anders, ….. 
 
 
 
 
 
 

Hoe staat u tegenover de aanleg van het 
zonnepark Heuven? 
 

O Sterk tegen 
O Tegen 
O Neutraal 
O Voor 
O Sterk voor 
O Weet niet / Geen mening 

Hoe staat u tegenover de aanleg van andere 
zonneparken in de buurtschappenn van Etten? 

O Sterk tegen 
O Tegen 
O Neutraal 
O Voor 
O Sterk voor 
O Weet niet / Geen mening 

 
 En verder… 

Wilt u door de werkgroep Behoud Buurtschap 
Heuven via de mail op de hoogte gehouden 
worden van de ontwikkelingen van de geplande 
zonnevelden in de buurtschappen rondom Etten 
en dan specifiek die van locatie Heuven? 

O nee 
O ja, via de mail 
O ja, via de app-groep 
O ja, via de mail én de appgroep 
 

Wilt u zich actief inzetten, meedenken of iets 
bespreken  met de werkgroep Behoud  
Buurtschap Heuven? 

O Ja, neem aub contact met me op hierover 
O Nee 
 

Door de werkgroep worden kosten gemaakt, 
zoals de kosten van deze enquête (papier en 
kopieerkosten) en het spandoek. Zou u mee 
willen helpen om de kosten te dragen?  

O Ja, neem aub contact met me op hierover 
O Nee 
 

Ruimte voor wat u verder kwijt wilt: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaats, Datum       Handtekening/ paraaf 


