
Enquête Zonneparken 

Hartelijk dank dat u de moeite neemt om de enquête in te vullen. Door de enquête in te vullen helpt u 

mee aan de gebiedsvisie van Beemte-Broekland. Wij zullen de uitkomsten van de enquête verwerken 

en deze delen met de gemeente Apeldoorn en andere betrokken partijen.  

Om een beeld te krijgen of de meningen per buurt verschillen, willen wij u vragen om hier uw 

straatnaam in te vullen: 

 

Hieronder staan een aantal stellingen. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens / oneens bent met deze 

stelling?  

Stelling Helemaal 

oneens 

Oneens Neutraal Mee 

eens 

Helemaal 

mee eens 

Het is noodzakelijk dat er zonneparken ontwikkeld worden en ik heb 

er geen problemen mee dat deze ook in Beemte-Broekland komen. 

     

De gemeente moet percelen aanwijzen voor de ontwikkeling van 

zonneparken en dat niet overlaten aan grondeigenaren en 

projectontwikkelaars. 

     

Zonneparken mogen, als het echt in het buitengebied moet,  enkel op 

de minder courante (lagere) landbouwgrond ontwikkeld worden. 

     

Als ik vanuit mijn woning zicht krijg op een zonnepark ga ik  verhuizen.      

De impact van een zonnepark op de omgeving is beperkt en 

omwonenden hebben geen recht op planschade vanwege de komst 

van een zonnepark. 

     

Vergunning voor een zonnepark mag alleen worden afgegeven als een 

deel van de winst van een zonnepark terugvloeit naar het gebied en 

de inwoners . 

     

Draagvlak in de omgeving is van ondergeschikt belang t.o.v. het 

behalen van de doelstellingen met betrekking tot de energietransitie 

(klimaatakkoord). 

     

Bij de zonneparken moet verplicht een 2e (bijvoorbeeld recreatieve) 

functie worden toegevoegd. 

     

Ik maak mij zorgen om de gezondheidsrisico’s van zonneparken      

Bij verlening vergunning zonnepark moet er minimaal 150 meter 

afstand van woningen gehouden worden. 

     

Bewoners moeten al vanaf het begin aan de tekentafel met gemeente 

en projectontwikkelaar uitgenodigd worden om tot een zo goed 

mogelijke invulling te komen en niet afwachten tot 

projectontwikkelaar plan presenteert. 

     

Bij vergunningverlening moet er gezorgd worden dat wilde dieren zo 

min mogelijk last hebben van een zonnepark. 

     

Het onderhoud van de zonneparken is een verantwoordelijkheid die in 

vergunningverlening moet worden vastgelegd om biodiversiteit te 

waarborgen.  

     

 

  



Kruis bij de volgende stellingen aan waar uw voorkeur  (A of B) naar uit gaat voor ons gebied:  
A A B B 

Meerdere kleine zonneparken (max 5 ha)  Enkele grote zonneparken of clusters van 

zonneparken (omvang 50ha) 

 

Aandelen kopen in een zonnepark en zo mee te 

profiteren van de opbrengsten 

 Een gebiedsfonds t.b.v. bijvoorbeeld 

onderhoud van het dorpshuis 

 

Ik heb liever planschade uitkering voor de betrokken 

bewoners dan groen om het zicht aan de parken te 

onttrekken 

 Er moet maximaal ingezet worden op 

natuurcompensatie, ook als dit ten koste 

gaat van planschade 

 

Dubbele benutting bij zonneparken (bijv. door het 

kweken van klein fruit, aanleg klompenpaden of 

begrazen met schapen) moet worden verplicht 

 Het actief zoeken naar koppelkansen met 

daken in en langs het plangebied van het 

zonnepark moet verplicht worden 

 

Zonneparken in Beemte-Broekland  Ontwikkeling van woonwijken / industrie in 

Beemte-Broekland 

 

 

 

Open vragen 

 

Ik vind het positief/negatief  dat er zonneparken ontwikkeld worden in Beemte-Broekland omdat  

 

 

 

 

 

De ideale locatie om een zonnepark te ontwikkelen is 

 

 

 

Ik zou geen bezwaren hebben tegen de ontwikkeling van een zonnepark als er rekening gehouden 

wordt met 

 

 

 

 

 

Wat kan de gemeente meer doen aan energietransitie en verduurzaming en leefbaarheid in kader 

van de op te stellen gebiedsvisie? 

 

 

 

 

 

Wat vindt u dat de gemeente nog meer moet doen voor het gebied? 

 

 

 

 

 

Verder wil ik over dit onderwerp het volgende nog kwijt 

 

 


