
Rapport Uitwerking Enquête Zonneveld Heuven 
Maart/april 2021, Behoud buurtschap Heuven 
 
 
Inleiding: 
Aanleiding voor deze enquête is het plan voor een Zonneveld van 14 hectare op buurtschap Heuven. Dit plan 
voor het zonneveld wordt ten behoeve van de tweede tranche van de energietransitie aangeboden aan de 
gemeente Oude IJsselstreek door de AGEM en Vattenfall. 
 
De omwonenden en aanwonenden waren overrompeld toen deze plannen bekend werden en in de buurt 
ontstond een werkgroep. De enquête is door deze werkgroep “Behoud Buurtschap Heuven” opgesteld en heeft 
als doel de toetsing van: 
-  het draagvlak van het geplande zonneveld de Heuven,  
-  de mate waarin men geïnformeerd is  
-  de mate waarin participatie mogelijk is geweest.  
De enquête is uitgezet bij de omwonenden van het geplande Zonneveld de Heuven, die wonen aan de 
Heuvenseweg, Slotheuvelweg, Rondweg,  Warmseweg, een gedeelte van de Oude IJsselweg, Meesterijweg, 
Kruisallee en Kemnade.  
 
De enquête: 
De enquête bestaat uit open vragen en vragen waarbij men een keuze dient te maken. Er is geen goed of fout 
antwoord, maar het is belangrijk dat men weergeeft hoe men het proces ervaart. 
Er wordt gestart met een gedeelte voor persoonlijke gegevens en achtergrondvragen.  
Er volgt dan een gedeelte over of men op de hoogte is van het geplande zonneveld, of en hoe de omwonenden 
geïnformeerd zijn, of ze vinden dat ze tijdig en voldoende geïnformeerd en betrokken zijn of hoe ze anderzijds 
geïnformeerd of betrokken  hadden willen worden. Er is hier ruimte om aan te geven hoe men betrokken had 
willen worden en wat men zou willen weten. 
Daarna vragen we naar de mening over duurzame energie in het algemeen en in het bijzonder over de geplande 
zonnevelden in Etten/Heuven. Er is ruimte om alternatieven onder de aandacht te brengen. 
Als laatste kan men aangeven of (en hoe) men op de hoogte gehouden wil worden door de werkgroep Behoud 
Buurtschap Heuven , men financieel wil bijdragen in de kosten die gemaakt zijn door de werkgroep en is er 
ruimte voor wat men verder kwijt wil. 
 
Het rapport: 
Het rapport geeft een overzicht weer van de vragen met het respons hierop. Deze zijn overgenomen in een 
tabel en deze wordt als basis gebruikt voor dit rapport. Deze tabel wordt als bijlage toegevoegd. Indien er vrije 
tekst geplaatst is bij een vraag, is dit weergegeven in het rapport in cursief gedrukte tekst. De gehele tabel met 
antwoorden is anoniem gemaakt, zodat ze niet direct te herleiden zijn naar wie de antwoorden afkomstig zijn. 
Achter elke vraag staat hoeveel antwoorden op deze vraag ontvangen zijn, dit staat voor 100%. 
De vragen die door de geënquêteerden gesteld worden in deze enquête aan de gemeente of aan de 
projectontwikkelaars zijn opgenomen in een aparte bijlage. Uiteraard zijn ook deze anoniem weergegeven en 
niet herleidbaar naar de geënquêteerden.  Wij verzoeken de AGEM en de gemeente de vragen te beantoorden. 
 
Conclusie: 
De gemeente Oude IJsselstreek  (GOY) heeft besloten dat projectontwikkelaars vóór 31 maart plannen voor 
grote zonnevelden kunnen indienen voor de tweede tranche van de energietransitie, waarbij zij 30 ha “zon op 
grond”zal vergunnen. De projectontwikkelaars dienen hierbij aan diverse regels te voldoen. Eén van de 
opgenomen regels is dat er voldaan moet worden om de burgers te informeren en te laten participeren in deze 
plannen voordat deze ingediend worden. Ook dient er sprake te zijn van draagvalk onder de burgers. Deze 
enquête is met name gericht om te onderzoeken in welke mate er voldaan is aan deze regels door de 
projectontwikkelaars. 
 
  



Van de 67 enquêtes die verspreid zijn, zijn er 59 ingevuld. Dit is een geweldig respons van 88%. Een resultaat om 
trots op te zijn en wat ook weergeeft hoe betrokken men zich voelt! 
De enquêtes zijn ingevuld door mannen en/of vrouwen tussen de 29 en 80 jaar. 
80% van de respondenten beschouwt zichzelf als omwonende van het geplande  zonneveld de Heuven. 
Op het moment dat de enquête  uitgezet wordt, geeft bijna 60% aan slechts een beetje bekend of helemaal niet 
bekend te zijn met de plannen voor Zonnepark de Heuven, slechts 8% zegt wel op tijd geïnformeerd te zijn. Dit 
zijn de direct aanwonenden die binnen een straal van 100 meter rondom het beoogde zonnepark wonen.  
Meer dan 60% geeft aan geen informatie van AGEM te hebben ontvangen. Minder dan de helft (43%) van 
degenen die wel informatie hebben ontvangen vonden dit wel overzichtelijk maar vond het niet voldoende 
informatief.  
Slechts 17% geeft aan persoonlijk gesprek gehad te hebben met de projectleider AGEM.  
Het overgrote deel voelde zich bij het afgeven van de informatie envelop overrompeld, vond de info onduidelijk 
en niet voldoende. Genoemd is dat de gemeente zich ook een duidelijkere rol had toe moeten eigenen in deze 
informatieverstrekking en dit niet alleen over had moeten laten aan de projectontwikkelaars. 
Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen, deze worden bij dit rapport in een bijlage aangeboden aan zowel 
gemeente als de AGEM.  
Men beklaagt zich dat AGEM pas meer informatie geeft en wil overleggen als plan de Heuven zou worden 
toegewezen.  
Uit bovenstaande kan men de conclusie trekken dat er niet voldaan is aan de regels die de gemeente stelt met 
betrekking tot de burgerparticipatie en dat de informatieverstrekking absoluut niet voldoende was. 
 
Het overgrote deel van de respondenten heeft ingevuld veel of zeer veel waarde te hechten aan duurzame 
energie, maar 90% geeft ook aan tegen aanleg van Zonneveld De Heuven te zijn. Er is hieruit maar 1 conclusie te 
trekken: Bij omwonenden ontbreekt ieder draagvlak voor het geplande Zonneveld de Heuven op 
landbouwgrond! 
 
Maar nu verder: 
Inmiddels zijn we enkele weken verder en is er veel beweging in de gemeente, maar ook provinciaal en landelijk 
op het gebied van de energietransitie. 
Wij van behoud buurtschap Heuven hebben ons inmiddels aangesloten bij het burgerinitiatief Energie in de 

Oude IJsselstreek. Want we weten: de energietransitie moet door. Wij vragen aan wel aan de gemeente Oude 

IJsselstreek om pas op de plaatst te maken, zodat we de dialoog aan kunnen gaan over oplossingen met 

draagvlak. 

Contact: 
Vragen en opmerkingen over dit rapport kunt richten aan: behoudbuurtschapHeuven@hotmail.com 
 

Werkgroep Behoud Buurtschap Heuven 
10 mei 2021 
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