
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek
Per e-mail

28 maart 2021, Etten Buurtschap Heuven

Geacht college,

Afgelopen periode zijn de bewoners van buurtschap Heuven door de projectleidster van de
Agem geïnformeerd over de plannen van een te realiseren zonnepark van 14 ha groot in
buurtschap Heuven (Oude IJsselweg), althans omwonenden in een straal van 400 meter vanaf
de beoogde locatie. Met een aantal direct omwonenden is zelfs in het geheel niet gesproken.
Dit proces van informeren is een voorwaarde waar Agem aan dient te hebben voldaan op het
moment dat zij haar plannen bij de gemeente indient, omdat zo getracht wordt draagvlak te
creëren bij de omwonenden. Dit is voor gemeente Oude IJsselstreek een belangrijk onderdeel
voor de uiteindelijke besluitvorming, gezien het motto in de RES: “Samen d’ran!”. Opgemerkt
dient te worden dat deze informatie buitensporig laat bij de omwonenden aangeleverd werd,
namelijk slechts ongeveer twee weken voor de uiterlijke datum waarop het plan bij de
gemeente ingediend kan worden.

Nadat bij omwonenden de beoogde plannen bekend zijn geworden zijn er diverse
bijeenkomsten georganiseerd. De conclusie die getrokken kan worden is dat enig draagvlak
voor het realiseren van een zonnepark volledig ontbreekt! Redenen hiervoor zijn onder
andere dat de locatie van het geplande zonnepark uit volwaardige en vruchtbare
landbouwgrond met een grote diversiteit aan flora en fauna bestaat, net zoals dit geldt voor
de locaties in andere buurtschappen van Etten (Rafelder, Ziek en IJsselhunten/Oude IJsselweg)
waar men plannen heeft om zonneparken te realiseren.

Mocht u draagvlak en participatie van omwonenden serieus nemen, vragen we u zich te
concentreren op alternatieven voor het plaatsen van zonnevelden op voornoemde
landbouwgrond en pas op de plaats te maken. Dit om te voorkomen dat het buitengebied van
Etten zonder noodzaak vruchtbare landbouwgrond en de aanwezige flora en fauna zal
kwijtraken.

Graag ontvangen wij uw reactie op bovenstaande per e-mail via
behoudbuurtschapheuven@hotmail.com.

In afwachting,

met vriendelijke groet,

Namens buurtschap Heuven en omwonenden


