Publieke raadpleging onder de inwoners van Valkenburg
aan de Geul over het zonnepark op de Emmaberg
22 mei 2019
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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TipValkenburgaandeGeul nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet
garanderen.

Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u thuis zonnepanelen?" antwoordt 46% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover de mogelijke aanleg van een zonnepark op de Emmaberg?"
antwoordt in totaal 48% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal 29% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) negatief".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u (zeer) positief tegenover de mogelijke aanleg van een
zonnepark op de Emmaberg staat?" antwoordt 68% van de respondenten: "Het is goed voor het
milieu".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u (zeer) negatief tegenover de mogelijke aanleg van een
zonnepark op de Emmaberg staat?" antwoordt 50% van de respondenten met een andere
toelichting.
Op vraag "3 Welke rol moet de gemeente volgens u voornamelijk spelen in de aanleg van
zonneparken?" antwoordt 35% van de respondenten: "De gemeente moet wildgroei aan
zonneparken voorkomen".
Op vraag "4 Stel u zou een tip mogen geven aan de firma Solarpark bij de realisatie van het
zonnepark. Welke tip zou u de firma willen meegeven?" antwoordt 42% van de respondenten met
een tip.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipValkenburg, waarbij 75 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Zonnepark op de Emmaberg
De firma Solarpark heeft bij de gemeente Valkenburg een vergunning aangevraagd voor de
aanleg van een zonnepark op de Emmaberg.
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Op vraag "1 Heeft u thuis zonnepanelen?" antwoordt 46% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja, ik ben er
tevreden over
de
zonnepanelen

•

Ze zouden op elk huis moeten komen (hierdoor geen overbelasting
netwerk).
Elke dak van bedrijfsloodsen moe met zonnecellen extra nuttig gemaakt
worden (en kan dan ook beter geïsoleerd worden).
Zolang voldoende bouwobjecten voorzien kunnen worden van zonnecellen
geen verlies aan open ruimte door betegeling met zonnecellen.

Nee

•

Deze panelen zijn oneconomisch,de productie ervan vereist meer energie en
levert meer CO2 dan wordt bespaart; geldt voor onze noorderbreedte.
Merkwaardig is dat niet wordt gewacht tot een duurzame oplossing
beschikbaar is. Vooralsnog dient de overheid niet alles in het werk te stellen
om haar inkomen veilig te stellen en bereid zijn vervoer en landbouw te
benaderen, maar ja minder brandstof, minder belastinginkomsten.
Huurwoning van woningcorporatie Wonen Zuid. Initiatief dient daar
vandaan te komen.
Huurwoning; verhuurder staat hiervoor aan de bak.
Ik heb wel geinformeerd maar het kan niet op mijn dak omdat het een plat
dak is wat wel onder een hoek ligt.
Ons dak is niet geschikt voor zonnepanelen,terwijl we als de zon schijntaltijd
zon op hetdak hebben.

•
•
•
•
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De firma Solarpark wil een perceel van veertig hectare aan de Heihofweg inrichten met
zonnepanelen. Met de opbrengst van het zonnepark kunnen ruim twaalfduizend inwoners
van stroom worden voorzien. Mensen die deelnemen aan het project wordt vijftien jaar
gratis stroom in het vooruitzicht gesteld.

2 Hoe staat u tegenover de mogelijke aanleg van een
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Op vraag "2 Hoe staat u tegenover de mogelijke aanleg van een zonnepark op de Emmaberg?"
antwoordt in totaal 48% van de respondenten: "(zeer)positief". In totaal 29% van de respondenten
antwoordt: "(zeer)negatief".

Toelichting
Zeer
positief

•

We willen geen windmolens i.v.m. horizonvervuiling, we willen geen kernreactor in
onze achtertuin. Dus dan zijn zonnepanelen de beste keuze. Hier heeft niemand
last van.

Positief

•

Het is een, naar verhouding, kleine energiebijdrage van het totaal benodigde in
heel Valkenburg, maar heb het liever daar dan ergens anders in Valkenburg a.d.
Geul.
Dat ook liever dan bijv. een pretpark, windmolens of andere bebouwing.

Neutraal

•

Het is te vroeg hier een duidelijk standpunt over in te nemen. Eerst een regionale
energie strategie formuleren en afspreken voordat in het groene gebied van ZuidLimburg besluiten worden genomen over zonnepanelen, windmolens etc. De hoge
landschappelijke waarde van het Heuvelland vraagt om de grootste zorgvuldigheid
in dit verhaal.
Indien, ook als de bomen kaal zijn het uit het zicht is.
Initiatief komt te vroeg. Eerst in regionaal en provinciaal verband de RES (regionale
energie strategie) bepalen en vervolgens -in overleg met inwoners draagvlak
polsen over verdere ontwikkelingen.

•
•

Negatief

•

Negatief tot zeer negatief zonder opgave van de kWh- prijs.
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Zeer
negatief

•

•

•
•
•

Weet
niet

•

De weg van de minste weerstand om schone energie op te wekken.
Ecologie is tweede doel, in feite gaat het om het om economisch voordeel.
Nadelen van zonneweiden worden onvoldoende belicht, er wordt bewust aan
kokerdenken gedaan en dat is misleiding.
Eerst moeten alle beschikbare daken worden voorzien van zonnepanelen, voordat
natuur/landbouw gronden gebruikt worden. De vraag naar voedsel zal de
komende jaren niet afnemen. Als hier landbouwgebied verdwijnt zal het ergens
anders weer erbij moeten komen.
Het groene, afwisselende landschap is van groot belang voor het toerisme in
Valkenburg!
Natuur opofferen hiervoor is zonde. Er is ruimte genoeg (stallen, gebouwen enz)
waar zonnepanelen gelegd kunnen worden.
Valkenburg wil wandelstad van Nederland worden, laat dhr. Meijers straks
rondleidingen geven tussen de zonnepanelen, dat is pas reclame voor
Valkenburg!!!
Afhankelijk hoe het er uit gaat zien.
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2.1 Kunt u toelichten waarom u (zeer) positief tegenover de
mogelijke aanleg van een zonnepark op de Emmaberg staat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=37)
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u (zeer) positief tegenover de mogelijke aanleg van een
zonnepark op de Emmaberg staat?" antwoordt 68% van de respondenten: "Het is goed voor het
milieu".

Andere toelichting, namelijk:
•
•
•
•

Dit is een goeie plek en het is milieuvriendelijk.
Draagt bij aan een zeer duurzame toeristische gemeente
Eigen zonnepanelen zijn bij mij niet rendabel genoeg
Ik heb teveel schaduw voor eigen panelen
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2.1 Kunt u toelichten waarom u (zeer) negatief tegenover de
mogelijke aanleg van een zonnepark op de Emmaberg staat?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=22)
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Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u (zeer) negatief tegenover de mogelijke aanleg van een
zonnepark op de Emmaberg staat?" antwoordt 50% van de respondenten: "Andere toelichting".

Andere toelichting, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als alle huizen, boerderijen met schuren zonnepanelen hebben is dat voldoende en blijft het 5
sterrenlandschap gespaard.
Eerst grote daken gebruiken hiervoor, industrie gebouwen, scholen, schuren en zo. zo lang
mogelijk afblijven van natuurlijk groen!
Eerst moeten alle beschikbare daken worden voorzien van zonnepanelen, voordat
natuur/landbouw gronden gebruikt worden.
Geen juiste ecologische afweging, economisch voordeel staat voorop.
Het prachtige aanzicht van de Emmaberg wordt totaal te niet gedaan door dit zonnepark
Horizon vervuiling van het gebied.
Landschapsvervuiling
Leg maar eerst eens alle daken vol
Natuur opofferen hiervoor is zonde. Er is ruimte genoeg (stallen, gebouwen enz) waar
zonnepanelen gelegd kunnen worden.
Onaanvaardbare aantasting van natuur., waartoe géén noodzaak bestaat, gezien het grote
aantal daken in de omgeving!
Vervuiling van het landschap terwijl de baten voor commercielen zijn.

Toelichting
•

•
•

De afname van natuurlijke open ruimte en onttrekking aan voedselproductie is onvoldoende
belicht.
Welke invloed heeft de betegeling van hectaren land met zonnepanelen op de fauna, met
name avifauna?
Het landschap is ons kapitaal, daar moet je niet aankomen. Als alle huizen, boerderijen met
schuren zonnepanelen hebben is dat voldoende en blijft het 5 sterrenlandschap gespaard.
Loss grond is vruchtbaar, de panelen dienen te worden geplaatst op zandgronden, bij voorkeur
op ex maisvelden. nimmer ten koste van natuur of waar natuur kan floreren of landbouw.
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Het college van B en W houdt het verzoek vooralsnog in beraad.

3 Welke rol moet de gemeente volgens u voornamelijk
spelen in de aanleg van zonneparken?
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Op vraag "3 Welke rol moet de gemeente volgens u voornamelijk spelen in de aanleg van
zonneparken?" antwoordt 35% van de respondenten: "De gemeente moet wildgroei aan
zonneparken voorkomen".

Andere rol, namelijk:
•
•
•
•
•
•

De belangen behartigen
Een combinatie van bullet 1, 2, 3, dus verantwoord omgaan met de schaarse ruimte via
omgevingsvisie, -wetgeving, -plannen.
Geen. Dit is een rol voor de provincie.
Initiatief aan burgers en bedrijven laten doch gemeente heeft de eind berantwoordelijkheid.
Stimuleren, ruimte reserveren, sturen
Wel meer zonnepanelen op daken, b.v.b.in het industrieën en school en en openbare
gebouwen op de bliep enz.

Toelichting
De gemeente
moet wildgroei
aan
zonneparken
voorkomen

•

Andere rol,
namelijk:

•

•

De gemeente kan in kaart brengen welke (openbare en/ of overheids)
gebouwen in aanmerking zouden kunnen komen voor zonnepanelen op het
dak. Het potentieel is hier vele malen groter als een park in de natuur.
We ontkomen waarschijnlijk en helaas niet aan zonneparken in of aan de
randen van het nationaal landschap Zuid-Limburg. Samenwerking en
zorgvuldige afweging met voldoende draagvlak is hierbij vereist.
Niet vergeten dat we midden in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg
leven, dat schept verantwoordelijkheden.
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4 Stel u zou een tip mogen geven aan de firma Solarpark bij de realisatie van
het zonnepark. Welke tip zou u de firma willen meegeven? (n=72)
Tip (42%):
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Been vruchtbare landbouwgrond opofferen
Bekijk of het mogelijk is om de daken van gebouwen te gebruiken i.p.v. natuurschoon
Beter duidelijk maken wat de echte opbrengst is voor de energietransitie en in het juiste beeld
plaatsen. Een uitspraak van "Dan is de energieopbrengst voldoende voor heel Valkenburg"
verduidelijken dat het dan voldoende is om heel Valkenburg a.d. Geul te verlichten en de
indruk wegnemen dat dat eensklaps alle (ook de industrie bijv. ) benodigde energie in deze
stad geleverd kan worden !
Blijf van onze natuur af. Natuur geef ons zuurstof...
Communiceer via TV Valkenburg, dan heb je een groot bereik.
Communiceren met de omgeving is heel belangrijk
De natuur niet onnodig aantasten
Een zonnepark zoals voorgesteld op de Emmaberg gaat ten koste van akkerland / weiland /
landbouwgrond / natuur. Beter lijkt het daken van (grote) gebouwen hiervoor te benutten.
Eerst daken vol leggen met panelen, daarna kan gekeken worden of andere gebieden nog
noodzakelijk zijn
Ga naar zandgronden of naar de Sahara
Gebruik bestaande grote daken. het gaat toch om het milieu.
Gebruik eerst daken
Geen zonnepark
Heb even beduld totdat samenwerkende geemeenten de juiste strategie hebben bepaald!
Leg het zo aan dat het landschap zo min mogelijk wordt aangetast. Door woningbouw en de
aanleg,c.q. Uitbreiding van bedrijventerreinen staat het heuvellandschap toch al erg onder
druk en dreigt zelfs te verdwijnen.
Leg panelen o pfabrieks gebouwen etc.
Let wel op waar zo’n park komt, omgeving moet er niet onder lijden.
Neem een brede verantwoordelijkheid en ga met overheden en bedrijven praten voor het
leggen van zonnedaken op grote gebouwen. Natuurlijk is deze weg moeilijker maar wel veel
verantwoordelijker.
Plaats de panelen zo dat het gebied ook nog een ecologische waarde heeft
Plant ook groenstroken/kruiden in het park, niet alleen er naast.
Raadpleeg de directe omgeving, betoon enig geduld totdat de regionale energie strategie in
Zuid-Limburg is vastgesteld.
Tevens Zonnepanelen op daken plaatsen van bedrijven, nieuwe en bestaande
Waarom zou ik een tip moeten geven ? Het is niet aan mij om deze snelle geldzoekers ten
dienste te zijn.
Zet in op daken, enz.
Zet zo'n park op een plaats die niet zichtbaar is voor de omgeving
Zoek een betere plek op.
Zonneparken op daken van industrieterreinen en NIET in de natuur.
Zorg dat de panelen niet vanaf de straat te zien zijn, omring ze door struiken en bomen en zorg
dat het gebouwtje wat nodig is om de energie te verzamelen opgat n de omgevening. Dus niet
zichtbaar is. Bijv door groene begroeing/mos op t dak etc
Zorgdragen voor groenbeplanting rondom het nieuwe zonnepark
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Ga zo door (19%)
Weet niet (39%)
Toelichting
Tip:

•
•
•

Duurzame energie is een doel, economisch gewin een middel, verantwoordelijkheid
een maatschappelijke opgave.
Geen zonnepark
Pols pro-actief het draagvlak en hou rekening met landschapsbescherming C.q. aantasting.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipValkenburg
Zonnepark op de Emmaberg
09 mei 2019 tot 22 mei 2019
75
11,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
22 mei 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 11,3%. De resultaten in dit onderzoek kunnen
11,3% afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een
representatief onderzoek. Dit is hier niet het geval.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

De vragen zijn opgesteld door onderzoeksbureau Toponderzoek.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 9 mei 2019 door middel van
een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 16 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. Valkenburg aan de Geul
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Valkenburg aan de Geul
vergroten. Via het panel TipValkenburgaandeGeul kunnen alle inwoners in de gemeente Valkenburg
aan de Geul hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipvalkenburgaandegeul.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipValkenburgaandeGeul is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook mogelijk
om zelf onderwerpen aan te dragen voor de lokale
peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipValkenburgaandeGeul maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Valkenburg aan de Geul en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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