Onderzoek
naar draagvlak en betrokkenheid bij Zonnevelden in Etten
uitgevoerd door:

St Behoud Kemnade en Waalse Water en St Leven met de Aarde
december 2020 – januari 2021

Aanleiding tot het onderzoek:
Half november ontvingen omwonenden van het beoogde zonneveld aan de Zeddamseweg te Etten
onderstaande brief en situatiebeschrijving van de Heer Venema van IBVogt. Veertien dagen eerder
hadden anderen, vermoedelijk dichter bij het project wonend, deze zelfde brief gekregen.
Deze brief was gedateerd juni 2020 en niet persoonlijk geadresseerd.
In de brief staat o.a. dat vragen welkom zijn en dat de ontwikkeling plaats vindt in nauw overleg
met de omwonenden.
Omdat dit een voorwaarde is van de gemeente zijn wij benieuwd hoe aan deze voorwaarden wordt
voldaan.
Vandaar deze enquête en een overzicht van de gebeurtenissen.
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Wij schreven een brief met een aantal vragen aan de heer Venema.
Deze brief werd 30 november verstuurd.
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Etten 30 november 2020,
Geachte heer Venema,
Een paar weken geleden kwam een buurman bij ons met een brief over uw initiatief.
Hij was diep geschokt en ontdaan, wil geen zonnepanelen in het landschap.
Nu heeft u ook ons deze brief geschreven, al gedateerd in juni.
Wij denken dat u zich heeft laten misleiden door onze gemeente, die geen goed plan heeft voor de
energietransitie. Onze gemeente sluit zich niet aan bij de initiatieven voor het toepassen van de
Zonneladder, geadviseerd vanaf 2016 en later uitgewerkt door een grote groep natuur- en
milieuorganisaties. U zou toch alleen moeten willen werken volgens deze ladder?
U heeft natuurlijk ook te maken met de Regionale Energie Transitie. (Nationaal programma
Regionale Energie Strategie) Daarin staat dat dit alleen kan slagen als we krachten bundelen, maar
welke krachten? Wat wij hebben gemerkt is dat de "zoekgebieden" in onze gemeente niet tot stand
zijn gekomen met de lokale inwoners. Wij vragen u, ons een kaart zenden waarin aangegeven de
vastgestelde zoekgebieden in Oude-IJsselstreek. Deze kaart is erg onduidelijk en is niet op de
juiste wijze, met de inwoners, tot stand gekomen, los van het feit dat al ons groene land groen
beschikbaar moet blijven of komen voor werkelijk duurzame primaire productie. Gelukkig hoeft
zonne-energie niet geproduceerd te worden op onze kostbare weiden en akkers. Wij zijn het niet
eens met de milieuorganisaties die stellen dat dat soms wel kan.
Het is mooi dat u een zaak maakt van de energietransitie, maar dat moet wel verantwoord
gebeuren, niet ten koste gaan van andere doelen.
Wanneer u ons wilt informeren, in contact wilt komen, organiseer dan een brede informatieavond,
ook met andere initiatiefnemers, in een grote zaal, met sprekers namens de provincie, het college
van Rijksadviseurs, de minister van binnenlandse zaken, de voormannen en vrouwen van de LTO ,
de geologen, de archeologen, mensen van IVN en KNNV en Wageningse onderzoekers, die nog
moeten starten met hun onderzoek over hoe landbouw en zon op een gunstige wijze te combineren.
Zij zeggen bij voorbaat al dat dat niet overal zal kunnen. Het blijft een industriële werkvorm.
Nodig dan a.u.b. ook een beslissingsbevoegde van Tennet uit.
Wat ook wenselijk is, is dat al onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad goed geïnformeerd
zijn. Nodig die a.u.b. ook uit. Zij twijfelden of wel al een tweede tranche moet worden
vrijgegeven.
Dit zal pas kunnen als corona is geluwd. We moeten allemaal nog even geduld hebben en kunnen
de energiebesparing die door corona is ingezet verder uitwerken en toepassen.
Ik weet van uw initiatief door gesprekken in de winkels met mensen die in het gebied wonen. Zij
willen dat eerst de daken vol worden gelegd. 900 km2 dak is geschikt en beschikbaar. Daarvan ligt
pas 35 km2 vol. Daarbij komt dat ook de loodrechte wanden van gebouwen benut kunnen worden.
Wij raden u aan daar uw aandacht op te vestigen.
Vanmorgen bestempelde een Rijksadviseur dat de energietransitie wordt uitgevoerd volgens de
verwerpelijke "hagelslagmethode". Daar wilt u zich toch niet schuldig aan maken?
Met vriendelijke groeten,
Lies Visscher - Endeveld
Bewoners van Warmseweg 24
7075 EL Etten
tel 06-53464642
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Op 30 november kregen wij het volgende antwoord:
Beste Lies Visscher,

Dank voor uw mail waarin u uw zorgen uit.

Het beleid is door de gemeenteraad vastgesteld en op basis van dat beleid ben ik bezig met de aanvraag. Ik
doe dit in nauw overleg met de direct omwonenden.

Indien u vragen heeft over he gemeentelijk beleid stel ik voor dat u zich in verbinding stelt met de
gemeente.

Het organiseren van een fysieke bijeenkomst is gelet op de Corona maatregelen helaas uitgesloten.

Mocht u nog vragen of suggesties hebben dan hoor ik dat graag.

Zonnige dag,
Ellenus Venema
Ontwikkeling Zonneweiden
ib vogt Nederland BV
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam

Phone +31619998266
Elenius.Venema@ibvogt.com
www.ibvogt.com

Wij schreven op 8 december een brief met een aantal vragen en suggesties:
Etten, 8 december, 2020
Geachte heer Venema,
U geeft aan dat u open staat voor contact en vragen.
Wij hebben wat vragen en opmerkingen bij uw werk.
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U geeft aan in nauw contact te zijn met de omwonenden.
1. Waaruit bestaat dit contact en wat wordt er gecommuniceerd?
2. Om hoeveel omwonenden gaat het en wat zijn hun adressen?
U geeft aan het gemeentelijk beleid te volgen en dat wij contact op dienen te nemen met de
gemeente over haar beleid
3. Hoe voldoet u aan het beleid van de gemeente?
4. Wat vindt u zelf van het feit dat de gemeente niet de ontwikkelde zonneladder volgt?
5. Vindt u dat u nauw contact met ons heeft als u zelf niet wilt uitleggen hoe dat beleid is en hoe u
daaraan voldoet?
Wij hebben gevraagd om een grote informatieavond over zonne-energie met alle daarin
gespecialiseerde bedrijven die in de gemeente actief zijn, partners die een mening hebben over
zonne-energie uit velden op landbouwgrond. Daar kunt u toch regelen dat ook de gemeente uitlegt
wat zij tot nu toe deed en aan beleid heeft ontwikkeld?
6. Graag ontvangen wij van u de kaart die de gemeente heeft vastgesteld als het gaat om
zoekgebieden voor zonneparken.
7. Een deel van uw beoogde grond is licht vervuild. Waaruit bestaat deze vervuiling?
8. Wie ontvangt de winst van de opgewekte zonne-energie van door u geplaatste panelen?
9. Heeft uw bedrijf er belang bij dat wij allen nog meer energie gaan verbruiken?
10. Weet u dat veel particulieren zonnepanelen willen plaatsen voor “ eigen gebruik “?
10b. Is grootschalige opwekking voor gebruikers elders niet in tegenstelling met het beleid om aan
fine-tuning te doen?
11. Wie betaalt de grote kosten voor aanleg van kabels naar verdeelstations, omdat de beoogde
velden niet voldoen aan criteria voor economisch en kostenbesparend werken?
12. Waarom schrijft u ons pas in november over uw project, met een brief gedateerd in juni?
Wat is dus de reden dat u voordoet de brief in juni aan ons te zenden, terwijl we hem in
werkelijkheid eind november ontvangen?
Laat er een informatieve avond zijn als corona het toelaat. Dat is dan niet een avond met tafel waar
ieder individueel vragen kan stellen, nee, daarbij is actieve informatievoorziening die alle
aanwezigen tegelijk kunnen ontvangen. Corona mag geen aanleiding zijn tot onzorgvuldige
communicatie.
Wij verwachten dat zon op land, bestemd voor agrarische doeleinden, helemaal wordt afgeschaft.
U zult zich dan moeten richten op lichte panelen op daken ( folie is een mogelijkheid)
Idee: Mocht het zijn dat u ergens panelen plaatst op industrieterrein, langs wegen, sporen e.d.,
neem dan ruime marge en plaatst bosjes langs die panelen. Ga in combinatie, liefst met de
omwonenden, op zo’n plek een voedselbos ontwikkelen in die ruimte en benut de ruimte onder de
panelen, die hoog geplaatst worden, voor stroken-landbouw die is ontwikkeld, onderzocht door
Wageningen. Ook deze stroken kunnen worden beheerd door plaatselijke bewoners. Let wel in
deze vorm gaat het om industriële landbouw met sociale, ecologisch functie.
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Altijd tot gesprek bereid,
Hartelijke groeten
Lies Visscher
Stichting Leven met de Aarde

Het antwoord van de heer Venema ontvingen wij eveneens op 8-12, 2020

Geachte mevrouw Visscher,

Voor informatie over het gemeentelijk beleid en de daarin staande mogelijkheden en de randvoorwaarden
waaraan de zonneparken moeten voldoen verwijs ik u naar het gemeentelijk beleid. In de bijgevoegde
presentatie vindt u een korte kennismaking met IBVogt, een link naar het gemeentelijk beleid, de
kansenkaart waarin de gebieden staan aangegeven waar vgl gemeentelijk beleid de mogelijkheid bestaat
voor de ontwikkeling van een zonnepark, de locatie en de gronden van het zonnepark dat wij ontwikkelen.
Binnen de door de gemeente geformuleerde randvoorwaarden en het proces werken wij aan de eerste
stap het indienen van een principeverzoek. Het is een eerste verkenning en schets. De gemeente zal op
basis van de door hen geformuleerde criteria een ranking gaan maken. Daarna zullen wij bij een go van de
gemeente starten met de feitelijke vergunning aanvraag inclusief de uitwerking van de ruimtelijke
inpassing, participatie met de omgeving etc. Wij hebben onze brief naar de direct omwonenden die
binnen een straal van 400 meter wonen gerekend vanuit de grens van het zonnepark gestuurd. De datum
juni is een omissie (ik heb een format van een andere brief gebruikt en de datum niet opgemerkt).

Ik hoop dat ik u hiermee meer inzicht heb gegeven in de stappen en de afwegingen van de gemeente. Via
de website van de gemeente kunt u verder contact opnemen met de behandelende ambtenaren.

Voor de participatie mogelijkheden verwijs ik u eveneens naar de presentatie. Mocht u of in uw omgeving
mensen weten die een energie coöperatie willen oprichten als onderdeel van het participatieproces dan
hoor ik dat graag van u.

Zonnige dag,
Ellenus Venema
Developmentmanager Zonneparken Nederland
ib vogt Nederland BV
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
Phone +31619998266
Ellenus.Venema@ibvogt.com
www.ibvogt.com

Op 8-12, 2020 schreef de heer Venema het volgende:
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Dag mevrouw Visscher, als ontwikkelaar zijn ook wij afhankelijk van de gemeente. Veel wat u vraagt kan ik
helaas niet doen. Wij ontwikkelen in nauw overleg met de omgeving een zonnepark. Gemeentelijk beleid
of ander beleid moet u bij de betreffende overheden zijn. Ik verzoek u wederom contact op te nemen met
de gemeente voor dergelijke vragen over het beleid.

Wat ik u nog wel kan melden is dat een deel van het zonnepark bestaat uit grond waarin in de afgelopen
decennia huisafval is gedeponeerd. Wij zullen de grond op die plekken (geel deel zie locatie) niet beroeren.

Zonnige dag,
Ellenus Venema
Developmentmanager Zonneparken Nederland
ib vogt Nederland BV
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
Phone +31619998266
Ellenus.Venema@ibvogt.com

Op 8 december kregen wij van de heer Venema nog 2 presentaties,
Wie deze presentaties ook toegestuurd wil krijgen kan contact opnemen met liesvisscher@live.nl
Het gaat om een ppp van 3 november, gehouden voor dorpsbelang Etten en een korte presentatie
nov dec.

Wij schreven dezelfde vragen als door ons op 8 december aan de heer Venema en IBVogt gesteld,
per e-mail aan Lokaal belang, de grootste partij in onze gemeente.
Dit was op 22 december
Etten, 22 december 2020,
Geachte raadsleden van Lokaal Belang,
Eind november kregen wij een brief van de heer Venema, over het plaatsen van zonnepanelen
langs de Zeddamse weg, op het grondgebied van onze gemeente.
"Aan de bewoners van Warmseweg 24". Deze brief was niet aan ons persoonlijk gericht.
Het verbaast ons dat vóór de tweede trance is goedgekeurd en ingezet door de gemeenteraad, deze
ontwikkeling wordt voorbereid. Is dat wel wenselijk en volgens de regels?
Een buurman was al veertien dagen eerder met dezelfde brief bij ons gekomen. De brief is
kennelijk in etappes verspreid.
Wij worden uitgenodigd door de heer Venema om in contact te treden over de door hem te
8

ontwikkelen zonnevelden, bij vragen mogen wij die - volgens de brief - aan hem stellen.
Wij hebben de volgende vragen en ideeën aan de heer Venema voorgelegd.
Omdat u betrokken bent bij het bestuur van onze gemeente zullen deze vragen u mogelijk ook
interesseren.
Wij citeren een deel van onze brief:

U geeft aan in nauw contact te zijn met de omwonenden.
1. Waaruit bestaat dit contact en wat wordt er gecommuniceerd?
2. Om hoeveel omwonenden gaat het en wat zijn hun adressen?
U geeft aan het gemeentelijk beleid te volgen en dat wij contact op dienen te nemen met de
gemeente over haar beleid.
3 hoe voldoet u aan het beleid van de gemeente?
4 Wat vind u zelf van het feit dat de gemeente niet de ontwikkelde zonneladder volgt?
5 Vind u dat u nauw contact met ons heeft als u zelf niet wilt uitleggen hoe dat beleid is en hoe u
daaraan voldoet?
Wij hebben gevraagd om een grote informatieavond over zonne-energie met alle daarin
gespecialiseerde bedrijven die in de gemeente actief zijn en partners die een mening hebben over
zonne-energie uit velden op landbouwgrond.
Daar kunt u toch regelen dat ook de gemeente uitlegt wat zij tot nu toe deed en aan beleid heeft
ontwikkeld?
6 Graag ontvangen wij van u de kaart die de gemeente heeft vastgesteld als het gaat om
zoekgebieden voor zonneparken.
7 Een deel van uw beoogde grond is licht vervuild. Waaruit bestaat deze vervuiling?
8 Wie ontvangt de winst van de opgewekte zonne-energie van door u geplaatste panelen?
9 Heeft uw bedrijf er belang bij dat wij allen nog meer energie gaan verbruiken?
10 Weet u dat veel particulieren zonnepanelen willen plaatsen voor “ eigen gebruik “?
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10b Is grootschalige opwekking voor gebruikers elders niet in tegenstelling met het beleid om
aan fine-tuning te doen?
11 Wie betaalt de grote kosten voor aanleg van kabels naar verdeelstations, omdat de beoogde
velden niet voldoen aan criteria voor economisch en kostenbesparend werken?
12 Waarom schrijft u ons pas in november over uw project, met een brief gedateerd in juni?
Wat is de reden dat u voordoet, de brief in juni aan ons te zenden, terwijl we hem in werkelijkheid
eind november ontvangen?
Laat er een informatieve avond zijn als corona het toelaat. Dat is dan niet een avond met tafel waar
ieder individueel vragen kan stellen, nee, daarbij is actieve informatievoorziening die alle
aanwezigen tegelijk kunnen ontvangen. Corona mag geen aanleiding zijn tot onzorgvuldige
communicatie.
Wij verwachten dat zon op land, bestemd voor agrarische doeleinden. helemaal wordt afgeschaft.
U zult zich dan moeten richten op lichte panelen op daken ( folie is een mogelijkheid)
Idee: Mocht het zijn dat u ergens panelen plaatst op industrieterrein, langs wegen, sporen e.d.
neem dan ruime marge en plaats bosjes langs die panelen. Ga in combinatie, liefst met de
omwonenden, op zo’n plek een voedselbos ontwikkelen in die ruimte en benut de ruimte onder de
panelen, die hoog geplaatst worden, voor stroken-landbouw die is ontwikkeld, onderzocht door
Wageningen. Ook deze stroken kunnen worden beheerd door plaatselijke bewoners. Let wel in
deze vorm gaat het om industriële landbouw met sociale, ecologisch functie.
Altijd tot gesprek bereid,
Hartelijke groeten
Lies Visscher
Stichting Leven met de Aarde
tel 0653464642
Tot zover het deel van onze brief, die is gezonden namens "Leven met de Aarde".
De heer Venema heeft meerder keren gemeld dat hij aan de voorwaarden van de gemeente voldoet
en dat wij de gemeente kunnen vragen. Hij verwijst ons naar u,
Vandaar dat wij bij u, GEmeente Oude IJsselstreek, komen om antwoord te krijgen op onze
vragen. Deze zijn geformuleerd boven in de brief aan de heer Venema.
Al doende komen er meer vragen, maar dit is voorlopig onze noodoproep om antwoord te krijgen.
Wij zenden deze brief vanuit St Leven met de aarde, maar hebben nu ook zogenaamd "persoonlijk
belang".
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Bij ons werk om aan te zetten tot energieverbruik te beperken en efficienter om te gaan met
geldelijke middelen zullen wij samenwerken met andere groeperingen.
Zoals LTO, Dorpsbelangen Etten, etc etc.
Wij verwachten antwoord van u, gemeente Oude IJsselstreek op onze 10 vragen en voegen daar de
volgende vragen aan toe, die wij ook graag beantwoord zien:
A. Wanneer en hoe bent u voor het eerst in contact gekomen met het bedrijf waar de heer Venema
voor werkt, IBVogt?
B. Wat heeft u bewogen juist dit bedrijf opdracht te geven deze grootschalige zonneweides te
realiseren?
C. Heeft de expertise van het Achterhoekse AGEM en andere plaatselijke, lokale bedrijven voor
zonneenergie een rol gespeeld bij uw keuze?
D. Heeft u contact gehad met de eigenaar van de grond om hem te bewegen op een andere wijze
zijn grond in te zetten voor het welzijn van de gemeente en haar inwoners?
E. Hoe is dat contact verlopen?
F. en heeft u hulp nodig van omwonenden en plaatselijke groeperingen om uit te legen wat zij
graag zien aan ontwikkeling?

Wij hopen spoedig uw antwoorden te ontvangen en wensen u en alle mensen in de gemeente een
natuurverbonden kerstfeest en gezegend, zalig 2021!
Lies Visscher -Endeveld
Bewoner Warmseweg 24
Secretaris St Leven met de Aarde
Voorzitter Behoud Kemnade en Waalse Water
tel 0653464642

Tot zover het deel van onze brief, die is gezonden namens "Leven met de Aarde".

Op 8 december ontvingen wij twee presentaties per e-mail van de heer Venema, bovendien deze
brief:
Geachte mevrouw Visscher,
Voor informatie over het gemeentelijk beleid en de daarin staande mogelijkheden en de
randvoorwaarden waaraan de zonneparken moeten voldoen verwijs ik u naar het gemeentelijk
beleid. In de bijgevoegde presentatie vindt u een korte kennismaking met IBVogt, een link naar het
gemeentelijk beleid, de kansenkaart waarin de gebieden staan aangegeven waar vgl gemeentelijk
beleid de mogelijkheid bestaat voor de ontwikkeling van een zonnepark, de locatie en de gronden
van het zonnepark dat wij ontwikkelen. Binnen de door de gemeente geformuleerde
randvoorwaarden en het proces werken wij aan de eerste stap het indienen van een
principeverzoek. Het is een eerste verkenning en schets. De gemeente zal op basis van de door hen
geformuleerde criteria een ranking gaan maken. Daarna zullen wij bij een go van de gemeente
starten met de feitelijke verguning aanvraag inclusief de uitwerking van de ruimtelijke inpassing,
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participatie met de omgeving etc. Wij hebben onze brief naar de direct omwonenden die binnen
een straal van 400 meter wonen gerekend vanuit de grens van het zonnepark gestuurd. De datum
juni is een ommissie (ik heb een format van een andere brief gebruikt en de datum niet
opgemerkt).
Ik hoop dat ik u hiermee meer inzicht heb gegeven in de stappen en de afwegingen van de
gemeente. Via de website van de gemeente kunt u verder contact opnemen met de behandelende
ambtenaren.
Voor de participatie mogelijkheden verwijs ik u eveneens naar de presentatie. Mocht u of in uw
omgeving mensen weten die een energiecooperatie willen oprichten als onderdeel van het
participatieproces dan hoor ik dat graag van u.
Zonnige dag,
Ellenus Venema
Developmentmanager Zonneparken Nederland
ib vogt Nederland BV
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
Phone
+31619998266
Ellenus.Venema@ibvogt.com

Tot op heden, 29 januari 2021 heeft geen gemeenteraadslid van Lokaal Belang gereageerd op onze
brief.
Wij weten ook niet of deze partij onze vragen heeft voorgelegd aan het College en/of collega
raadsleden. Wij zijn dus genoodzaakt zelf het college te benaderen met onze vragen en zullen dat
spoedig doen. Nog gezegd dient dat de fractie van Lokaal belang, maar ook de afzonderlijke
raadsleden per mail zijn benaderd. Slechts één e-mailadres werkte niet. Niemand heeft een
ontvangstbevestiging gestuurd.
De gemeente Oude IJsselsteek heeft via haar ambtenaar, mevrouw Charlotte Walter een antwoord
gegeven op onze briefvan 22 december: Het antwoord ontvangen op 19 januari luidt:
Geachte mevrouw Visscher, beste Lies,

Ik zal antwoorden op de vragen die aan de gemeente gericht zijn. Ik wil bij deze nog een keer
benadrukken dat dit initiatief van ibVogt nog niet geselecteerd is. Zij willen uiterlijk 31 maart een
verzoek bij de gemeente indienen, samen met alle andere initiatiefnemers van zonnevelden in de
gemeente. De gemeente selecteert daaruit circa 30 ha die het beste aansluiten bij haar beleid. Ik kan
geen uitsluitsel geven of dit project onder de geselecteerden zit of niet. Meer informatie over het
proces vindt u op onze website onder ‘Proces’ https://www.oude-ijsselstreek.nl/beleid-voor-
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grootschalige-energieprojecten
Vragen die u in eerste instantie richtte aan ibVogt:
1.
Waaruit bestaat dit contact en wat wordt er gecommuniceerd?
Dit is een vraag voor de initiatiefnemer.
2.
Om hoeveel omwonenden gaat het en wat zijn hun adressen?
Dit is een vraag voor de initiatiefnemer. Een initiatiefnemer moet in het buitengebied de omwonenden
in een straal van minimaal 400 m informeren voordat ze een principeverzoek indienen.
3.
Hoe voldoet u aan het beleid van de gemeente?
Het beleid van de gemeente vraagt alle ontwikkelaars die een principeverzoek willen indienen de
omwonenden minimaal binnen een straal van 400 m op de hoogte te stellen van het initiatief. Dat
houdt in dat inwoners de mogelijkheid hebben deel te nemen aan een door de initiatiefnemer
georganiseerde informatiebijeenkomst. Dat gebeurt voordat de gemeente het plan beoordeeld en
infinitieven selecteert. In deze fase toetst de gemeente of de zonnevelden daadwerkelijk voldoen aan
alle voorwaarden.
4.
Wat vind u zelf van het feit dat de gemeente niet de ontwikkelde zonneladder volgt?
U vraagt om de mening van de ontwikkelaar.
5.
Vind u dat u nauw contact met ons heeft als u zelf niet wilt uitleggen hoe dat beleid is en hoe u
daaraan voldoet?
U vraagt om de mening van de ontwikkelaar.
6.
Graag ontvangen wij van u de kaart die de gemeente heeft vastgesteld als het gaat om
zoekgebieden voor zonneparken.
De kaart en meer uitleg over het beleid is te vinden onder https://www.oude-ijsselstreek.nl/beleidvoor-grootschalige-energieprojecten (knopje inpassingskaart). U kunt daar ook het beleidsstuk
downloaden.
7.
Een deel van uw beoogde grond is licht vervuild. Waaruit bestaat deze vervuiling?
Het gaat hier om een voormalige stortplaat. Hierbij zijn in het nader van het programma NAVOS
(nader onderzoek voormalige stortplaatsen, zie bijlage) onderzoeken uitgevoerd waarbij de conclusies
staan omschreven in een brief van de Provincie Gelderland van 8 februari 2006.
In het grondwater zijn sterk verhoogde gehalten arseen en barium aangetroffen. Dit kunnen ook van
nature verhoogde gehalten zijn want dat zien we veel meer in de gemeente.
De deklaag van de stort heeft niet overal op het terrein de gewenste dikte. In deze deklaag zijn licht
verhoogde gehalten zware metalen, EOX en minerale olie aangetroffen. De locatie in aangeduid als een
locatie met een ernstige geval verontreiniging, hierdoor is de Provincie het bevoegde gezag.
Als de gemeente het zonneveld selecteert, moet de initiatiefnemer een actualiserend bodem- en
grondwateronderzoek laten uitvoeren en een plan maken hoe ze omgaan met mogelijke risico’s.
8.
Wie ontvangt de winst van de opgewekte zonne-energie van door u geplaatste panelen?
Degenen die het zonneveld aanlegt en degenen die profiteren van de afspraken over financiële
participatie. Dat laatste zijn inwoners en organisaties in onze gemeente. Financiële participatie kan
verschillende vormen aannemen en naar mijn stand van kennis is het bij dit initiatief nog niet
uitgewerkt, mede omdat de mening van omwonenden daarop op invloed is. De gemeente eist dat
ontwikkelaars zich inspannen voor lokaal mede-eigenaarschap met bijv. een energiecoöperatie. Als dat
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aantoonbaar niet mogelijk is, zijn ontwikkelaars verplicht om crowdfunding aan te bieden zodat
inwoners van de gemeente aandelen in het park kunnen kopen. Afhankelijk van afspraken met de
omwonenden en/of lokale organisatie tellen we ook een omwonendenregeling (bijv. omwonenden
krijgen gratis zonnepanelen) of een bijdrage aan een lokaal fonds bij de financiële participatie.
9.
Heeft uw bedrijf er belang bij dat wij allen nog meer energie gaan verbruiken?
Dit is een vraag voor de initiatiefnemer.
10. Weet u dat veel particulieren zonnepanelen willen plaatsen voor “ eigen gebruik “?
Dit is een vraag voor de initiatiefnemer. De gemeente is hier wel van op de hoogte.
10.b Is grootschalige opwekking voor gebruikers elders niet in tegenstelling met het beleid om aan
fine-tuning te doen?
Ik weet niet zeker wat u met de vraag bedoelt, vooral niet met “het beleid om aan fine-tuning te
doen”. Technisch zit het energienet zo in elkaar dat opgewekte stroom op het moment dat die in het
net terecht komt in het hele net gebruikt kan worden. Lokaal opgewekte stroom écht lokaal verbruiken
zou betekenen dat er een fysieke kabel tussen zonneveld en afnemer moet liggen.
11.
Wie betaalt de grote kosten voor aanleg van kabels naar verdeelstations, omdat de beoogde
velden niet voldoen aan criteria voor economisch en kostenbesparend werken?
De initiatiefnemer betaalt de kabel
12. Waarom schrijft u ons pas in november over uw project, met een brief gedateerd in juni?
Dit is een vraag voor de initiatiefnemer. Volgens mijn weten
Vragen die u direct richtte aan de gemeente:
A.
Wanneer en hoe bent u voor het eerst in contact gekomen met het bedrijf waar de heer Venema
voor werkt, IBVogt?
Mei 2020.
B.
Wat heeft u bewogen juist dit bedrijf opdracht te geven deze grootschalige zonneweides te
realiseren?
De gemeente geeft geen opdracht voor het ontwikkelen van grootschalige zonneweides. Wij
selecteren de beste plannen uit een pool. Deze plannen zijn projecten van ontwikkelaars, mogelijk in
samenwerking met een energiecoöperatie. De gemeente heeft een toetsende rol, vergeeft de
vergunningen en heeft de kaders gemaakt zoals omschreven in het beleidsstuk ‘uitnodigingskader
lokale duurzame energie opwek’ (te downloaden op de website). Het daadwerkelijke bouwen, ‘de
opdracht’, doet de initiatiefnemer met toestemming van de grondeigenaar. Dit kan echter alleen
plaatsvinden met toestemming van de gemeente door middel van een vergunning.
C.
Heeft de expertise van het Achterhoekse AGEM en andere plaatselijke, lokale bedrijven voor
zonne-energie een rol gespeeld bij uw keuze?
De vraag is niet van toepassing omdat deze locatie/dit bedrijf niet geselecteerd is.
D.
Heeft u contact gehad met de eigenaar van de grond om hem te bewegen op een andere wijze
zijn grond in te zetten voor het welzijn van de gemeente en haar inwoners?
Nee, we werken vanuit het principe dat het een grondeigenaar vrijstaat hoe hij/zij de grond in wil
zetten mits hij/zij zich houdt aan de vigerende wet- en regelgeving.
E.

Hoe is dat contact verlopen?
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Niet van toepassing.
F.
en heeft u hulp nodig van omwonenden en plaatselijke groeperingen om uit te legen wat zij
graag zien aan ontwikkeling?
Niet van toepassing
Met vriendelijke groeten,
Charlotte Walther
Beleidsmedewerker Duurzaamheid

Mevrouw Walther voegt een document bij uit 2008 met resultaten van onderzoek naar de stoffen die
zijn gevonden in de vuilstort, en aanbevelingen gedaan door provincie Gelderland. Wie deze
gegevens wil kan ze opvragen bij liesvisscher@live.nl

“Behoud Kemnade en Waalse Water” was benieuwd hoe het “nauw overleg met de omwonenden”,
aangegeven door E.Venema van IBVogt vorm krijgt en heeft daarom een enquête samengesteld.

De enquête:

ALLEREERST VOOR U – ondanks alles – EEN FIJN KERSTFEEST
en

Gelukkig en Gezond 2021
Dit wordt u gewenst door Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water

Betreft Enquête Zonnevelden
Etten 22 december 2020,
Geachte lezer, bewoner van Zeddamseweg, Ettenseweg, Tappenweg, Rafelderseweg, Warmseweg,
Buurtbewoners,
Bij deze wens willen wij u beter betrekken bij de zonnevelden die in ons gebeid worden gepland.
U heeft waarschijnlijk, net als wij, een brief gekregen van de heer Venema van firma IB Vogt,
waarin u wordt uitgenodigd in contact te treden met hem over de te ontwikkelen zonnevelden.
Behoud Kemnade en Waalse Water wil meer weten over uw mening en hoe e.e.a. gaat.
Wij hopen daarom dat u mee wilt doen aan deze enquête en komen deze ingevulde brief tussen
kerst en Oud en Nieuw weer bij u halen. Het is van groot belang dat veel mensen meedoen.
Mocht u niet thuis zijn lever uw ingevulde formulier dan a.u.b. in bij Warmseweg 24 Etten (Warm)
Voor meer contact telefoon 06-53464642 of e-mail liesvisscher@live.nl
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Uw naam
Uw Adres
Uw telefoon
Uw e-mailadres
Ik lever anoniem mijn gegevens, omdat......
Graag invullen en doorstrepen wat niet van toepassing is
1. Wanneer heeft u een brief van Venema ( IB Vogt) precies ontvangen? Datum:
Ik heb geen brief gekregen
2. Welke acties heeft u vervolgens gemerkt van IB Vogt en de heer Venema?
2a Heeft hij u uitgenodigd voor een informatieavond/ middag/ochtend? Ja, op......
Adres waar de informatie werd gegeven
…..............................................................
Nee
2b Heeft hij u bezocht om info te geven

Ja

Nee

Zo ja, hoe is dat bezoek verlopen en hoe werd u wijzer?
Zijn al uw vragen beantwoord?
Ja
Nee
3. Heeft u de heer Venema zelf benaderd voor meer informatie? Ja Nee
Indien hij inging op uw vragen., noteer a.u.b. zo zorgvuldig mogelijk wat hij heeft gezegd:

4 De heer Venema schijft dat hij alles doet volgens voorschrift van de Gemeente Oude IJsselstreek
in nauw overleg met de aanwonenden
Beschouwd u zichzelf als aanwonende?

Ja

Nee

U woont ….......... meter van de beoogde locatie
Vindt u dat u genoeg weet over het project en voldoende betrokken bent?

Ja

Nee

Op welke wijze zou u betrokken willen zijn?

Als u in overleg kunt gaan met de heer Venema, wat zou u dan zeggen?

Als u vragen kunt stellen, Wat zou u dan vragen?
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De landeigenaar is vooral de heer Den Daas. Heeft u contact hierover met de heer Den Daas?
Ja Nee
Ruimte voor uw mening over zonne – parken – weiden in het landschap:
Ik ben voor zonnepanelen op daken en langs muren en
..... ….

Ja Nee

Ik ben voor zonnevelden in het landschap

Ja Nee

Plaats...............

Datum.......................

Handtekening/ paraaf

p.s Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water heeft zienswijzen ingediend bij drie andere
zonnevelden in onze gemeente. Bent u geïnteresseerd in die zienswijzen?
Ja
Nee

Deze enquête is op 24 december 2020 rondgebracht bij omwonenden.
Op 31 december is een rondgang gemaakt om de papieren op te halen.
Veel formulieren zijn (deels) ingevuld in de brievenbus gedeponeerd.
Van de 45 verspreide formulieren zijn van 28 adressen schriftelijk reacties ontvangen. Sommige
adressen geven van meer adressen input op één formulier. Een aantal mensen (5) hebben alleen
mondeling gereageerd. 12 adressen hebben niet gereageerd. Op 31 december is met 12 mensen
uitgebreid gesproken.

Hieronder een overzicht van het resultaat.
Wij hebben voor het gemak de nummering uitgebreid. Die komt dus niet overeen met de nummers
op het enquêteformulier. De mondeling geleverde info is tussen haakjes vermeld.

Vraag
nr

Vraag, opmerking

respons

1

Wanneer hebt u de brief
van dhr Venema
ontvangen?

Onbekend: 3
begin november: 4
Eind november: 6
december: 7
niet ontvangen: 8
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2
Welke datering stond op de
door u ontvangen brief?

Brieven begin november bezorgd
gedateerd 8 juni: 4
gedateerd begin november: 8
gedateerd 24 november:1
niet ingevuld: 15
geen brief van IBVogt gehad 8

3

Heeft dhr Venema u
bezocht?

Nee: 28 (alle ingeleverde formulieren) (3)
onbekend: 2

4

Zijn al uw vragen
beantwoord?

Vragen zijn niet gesteld of werden niet
beantwoord

5

Heeft u dhr Venema
benaderd voor informatie?

4 adressen hebben op hun verzoek een
videosessie met dhr Venema gehad; Tijdens deze
video ontmoeting is men niet veel wijzer
geworden.

6

Indien u de heer Venema
kon vragen, welke
antwoorden kreeg u?

4 adressen met videosessie: geen concrete info
gekregen. Daarom heeft buurt besloten eerst
contact met gemeente op te nemen. Tot dan
(medio december 2020) geen enkele info van
gemeente gehad over dit plan.

7a

Beschouwt u zich als
aanwonende?

Ja: 25 (21 + 4)
Nee:
1 adres (250 mtr van zonneveld, wel uitzicht op
veld ten N van Zeddamseweg)
1 adres (woont aan veld Rafelder)
Niet aangegeven: 4 daarvan zegt 1 uitzicht te
hebben op veld ten N van Zeddamseweg

7b

Op welke afstand van de
beoogde zonneweide woont
u?

5 mtr, 40, 50, 70, 100, 150,180, 200 (2x), 250,
300 (3x), 400 (3x), 450, 500 (2x), 800 (2x) meter
Waar we geen aantal tussen haakjes schrijven,
geldt de afstand 1x.
Overigen niet ingevuld

8

Op welke wijze zou u
betrokken willen zijn?

Per brief op de hoogte gehouden worden: 1
Men wil serieus genomen worden als
aanwonende en vanaf het begin meepraten,
serieus genomen worden en meebeslissen.

9

Wat zou u in een
overleg/kennismaking met

Individuele reacties:
Op 4 formulieren wordt uitgesproken: vertrouwen

18

dhr. Venema zeggen?

in ib Vogt is miniem; samenwerking en participatie
wijzen wij af.
Kies kleiner gebied en gebruik geen vruchtbare
landbouwgrond;
Wij willen wel inbreng omdat het ons leefgebied
betreft;
Wij zijn jong gezin en willen hier lang wonen, dus
willen we nauw betrokken worden bij
ontwikkelingen en vorderingen, maar we zijn
tegen deze zonneweiden;
Leg eerst de grote daken vol;
Zoek daken op grote gebouwen;
Afplanting om minder zicht op velden te krijgen,
maar we zijn tegen dit plan;
We hebben genoeg zonnepanelen in deze regio
en hoogspanningsmasten verpesten de mooie
woonomgeving al;
Dat alles open en eerlijk gecommuniceerd wordt
en wij inbreng mogen hebben;
Er zijn al negatieve omgevingsinvloeden:
hoogspanningsmasten, windmolens, niet werkend
zonneveld Reefweg, crematorium;
Wij willen groene weilanden en bos en onze fauna
(reeën, hazen, fazanten) niet kwijt.
Een adres heeft contact met LTO: deze is fel
tegen deze plannen en zoekt uit hoe men kan
helpen plannen tegen te gaan;

10

Wat zou u in dit overleg
vragen?

Welke garanties krijgen de bewoners?
Wat heeft de gemeente gedaan om bermen of
daken te gebruiken?
Gemeente Oude IJsselstreek is groot; waarom dit
plan niet richting Bredenbroek, waar de
burgemeester woont?
Worden vervuilde delen gesaneerd?
Als Venema hier zou wonen, zou hij dan langs een
zonneveld willen wonen?
Waarom zoveel oppervlak aan panelen op 1 plek?

11

Heeft u contact opgenomen
met de heer Den Daas, de
landeigenaar?

Nee: 28

12

Bent u voor zonnepanelen
op daken en langs
muren/wanden?

Ja: 28 (2)
niet gereageerd 15

13

Bent u voor zonnepanelen
in het landschap?

Nee: 28 (2)
niet gereageerd 15

ja: 0
Iemand schreef contact op te willen nemen met de
provincie.
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n.b.: van de bewoners die onderstaande reacties schreven zijn de adressen bij de stichting
bekend:
Eén adres geeft aan niet in zienswijze van Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water
geïnteresseerd te zijn, omdat, zegt deze persoon, de gemeente toch geen antwoord geeft. Daarom
heeft deze persoon aan de provincie aangegeven dat vervuiling grondwater Rafelder eerst
onderzocht moet worden.
Een tweede adres geeft op 2 januari 2021 aan:
- gebied Rafelder mag niet afgerasterd worden langs Rafelderseweg en Tappenweg, want de
dieren moeten het gebied ongehinderd kunnen verlaten.
- Het plan is het veld te beleggen met betonplaten en helemaal af te rasteren;
- Op het terrein er tegenover, dus aan de andere kant van de Zeddamseweg: in de 60-er
jaren is aan deze zijde vuilnis en bijtende vloeistof gestort waardoor destijds binnen een
week al het blad aan de bomen langs het terrein dood was;
Een derde adres geeft aan: men heeft het formulier ingeleverd, maar slechts zeer ten dele
ingevuld, omdat men geen goed woord over heeft voor de gemeente Oude IJsselstreek mbt de
zonnevelden en het crematorium.

Wij kregen het e-mailadres van de heer Den Daas via de manager op de steenfabriek.
De heer Den Daas belde ons en wij konden vragen hoe e.e.a. is gegaan. De heer Den Daas is
benaderd door IBVogt. Hij kon meegaan in de planontwikkeling van deze zonneweiden vanwege
de toezegging van de heer Venema en IBVogt dat alles in nauw overleg met de omwonenden zou
gaan. In brieven aan ons gebruikt de heer Venema de tegenwoordige tijd. “Het gaat in nauw
overleg met”. Het is duidelijk dat daar in deze kennismakings- en oriënterende fase geen sprake
van is.
In de eerste brief van de heer Venema nodigt hij de omwonenden uit om contact op te nemen. Wij
hebben dat diverse malen gedaan en aangegeven altijd bereid te zijn tot gesprek. Daarop heeft de
heer Venema ons overgedragen aan de gemeente.
De heer Venema heeft ons zijn presentaties, gehouden voor de Dorpsbelangen Etten en elders
gezonden. Tot een gesprek is het niet gekomen. De heer Venema handelt in overleg met de
gemeente en voldoet aan haar voorwaarden.

Conclusies:
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 een 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.
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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.
Het is nodig dat de gemeente formuleert wat zij onder “in nauw overleg met omwonenden”
verstaat.
Gaat het dan over de beslissing wel of geen zonneweiden op deze plek? Of gaat het om de
invulling van het plan dat beslist doorgevoerd moet worden?
Het inzetten van betrokkenheid door andere bewoners van de gemeente, door niet-aanwonenden
te laten participeren in de zonneweide, terwijl omwonenden niet mee willen doen om reden dat
men deze weiden niet wil, is onrechtvaardig, onrechtmatig en kan gezien worden als een vorm van
chantage.
Als omwonenden het niet willen, dan is dat een feit.
Etten, januari 2021 Behoud Kemnade en Waalse Water
Leven met de Aarde
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