
Beste buurtbewoners, 

De energietransitie is in volle gang en zonnepanelen op dak zijn niet meer weg te denken, maar 

zonneparken van vele hectares is een ander verhaal. Ze lijken een oplossing om tegemoet te komen aan 

de afspraken uit het klimaatakkoord, maar hebben grote impact op het landschap.  

 

Op de kaart hieronder zijn alle bij ons bekende plannen ingetekend, plus het al gerealiseerde park aan de 

Bloemenkamp. Daarnaast zijn aan de rand van ons gebied, in De Vecht ook diverse ontwikkelingen m.b.t. 

zonneparken. Omvang en impact zijn echter nog niet bekend en daarom niet ingetekend.  

 

Inmiddels is het dus niet meer de vraag of er grote zonneparken komen, maar waar en hoeveel er rondom 

Apeldoorn zullen worden aangelegd. De weerstand tegen de omvang van de zonneparken bij veel 

bewoners in ons gebied heeft er na lange tijd in geresulteerd dat de gemeente een gebiedsvisie laat 

opstellen, alvorens verder te gaan met de ingediende plannen. Er is toegezegd dat omwonenden daarbij 

worden betrokken, en daarom willen wij u vragen bijgaande enquête in te vullen. Zo kunnen wij pro-actief 

meedenken in het proces wat voor ons ligt. 

 

Het doel van deze enquête is om een eerlijk beeld te vormen van bewoners uit het gebied (voor- en 

tegenstanders van zonneparken). Door middel van enkele vragen en stellingen willen wij proberen een 

compleet beeld te vormen. De uitkomsten helpen mee in de op te stellen gebiedsvisie, maar ook in het 

verdere proces rondom de zonneparken in ons gebied Beemte-Broekland met uitloop naar De 

Vecht/Terwolde.  

 

De enquête is anoniem. We willen alleen graag weten aan welke straat u woont om te zien of de 

meningen per buurt verschillen. U kunt de enquête op 2 manieren inleveren:  

• in de bus doen op Broeklanderweg 23.  

• Maar liever nog ontvangen wij de enquête digitaal: scan de QR code hieronder, of ga naar 

https://forms.office.com/r/mvppa4NY8s .  

 

Elke volwassene per woonadres mag de enquête afzonderlijk invullen, gebruikt u hiervoor de digitale 

optie, of vraag een extra formulier op bij ondergetekenden. 

 

Wij ontvangen de enquête graag uiterlijk 31 mei retour 
 

Geplande en reeds gerealiseerde zonneparken in gebied  

Beemte Broekland:  

 
 

QR code voor digitaal 

invullen enquête:  

 

Alvast bedankt onze grote dank voor het invullen!  

Namens het buurtcollectief: Annemieke Ligt, Ingrid Buthod, Marieke Werkman  


