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Weet u ervan?
Wij vroegen aan de respondenten of zij 
op hoogte waren van de plannen voor het 
wind- en zonnepark. 
Een ruime meerderheid is op de hoogte 
van de plannen voor het wind- en 
zonnepark. Het percentage respondenten 
dat echter niet op de hoogte is van het 
zonnepark ligt significant hoger dan het 
percentage ‘niet op de hoogte’ bij het 
windpark. Wanneer men niet op de 
hoogte is van het windpark dan is men 
zeer waarschijnlijk ook niet op de hoogte 
van het zonnepark.

Nb: leeftijdscategorie is voor beide geen beïnvloedende factor.

N = 875

88,8%
73,8%

11,2%
26,2%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Windpark Oude Maas Zonnepark Buitenzomerlanden

Bent u op de hoogte?

ja nee

638

8
139 90

0

200

400

600

800

Ja Nee
Op de hoogte van windpark Oude Maas?

OP DE  HOOGTE VAN HET WINDPARK,   DAN OOK OP DE 
HOOGTE VAN ZONNEPARK?

Op de hoogte van zonnepark? Ja Op de hoogte van zonnepark? Nee



Informatievoorziening
Overall wordt de informatievoorziening 
vanuit de gemeente omtrent het wind- en 
zonnepark door de respondenten 
beoordeeld met een 3,8
op een schaal van 1-10 (standaarddeviatie 
2,15). Hierbij is gecorrigeerd voor de 
respondenten die niet op de hoogte waren 
van het wind- en/of zonnepark.

Zowel de hoeveelheid informatie, als de 
kwaliteit van de informatie over het 
zonnepark wordt negatiever beoordeeld 
dan de hoeveelheid en kwaliteit van de 
informatie rondom het windpark.
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Mening windpark
Wij vroegen de respondenten naar hun mening t.a.v. de gevolgen van het windpark op hun 
woonbeleving. De overall score is een 2,0 op een schaal van 5 (standaarddeviatie 0,93 n=831 reliability
α=0.896). Dit geeft aan dat de respondenten zich veel zorgen maken over de gevolgen die het 
windpark kan hebben op hun woonbeleving. De meeste zorgen maakt men zich over geluidsoverlast. 
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Open comments windpark
Er werden 258 
opmerkingen geplaatst 
door evenzoveel 
respondenten. Deze 
omvatten 7 
hoofdthema’s (zie tabel). 
Daarnaast werden er  68 
opmerkingen gemaakt, 
variërend van ‘gewoon 
tegen’ tot zorgen over 
woningwaarde, kritische 
vragen over waar de 
opgebrachte energie 
heen gaat en 
opmerkingen met 
betrekking tot de 
natuurcompensatie. N=2 
respondenten geven aan 
het windpark prima te 
vinden.

Thema Aantal 
comments

Enkele citaten

Een ongeschikte locatie 50 - ‘Waarom worden windturbines niet op onbewoonde plaatsen geplaatst, er 
is overal overlast waar die dingen staan’ 
- ‘Windpark hoor je aan te leggen op een industrie gebied of op zee’.

Nadelige invloed op natuur en 
dieren

40 - ‘De natuur en de vogels hebben er ontiegelijk veel hinder van.’
- ‘Het is mileuvernieling en zal de flora en fauna verstoren.’

Angst voor geluidsoverlast 21 - ‘Straks zitten we met hetzelfde geluidsoverlast als de inwoners van Nieuw-
Beijerland. Daar moet ik niet aan denken.’
- ‘ernstige zorgen over geluidsoverlast’

Er zijn andere alternatieven voor 
duurzame energie-opwekking

20 - ‘Kjjk naar alternatieve en betrek de bewoners erbij’
- ‘Windmolens zijn achterhaald en er zijn betere oplossingen’

Onvoldoende informatie en 
communicatie vanuit overheid naar 
burgers / omwonenden

20 - ‘Burgers informeren is een taak van de overheid, hieraan wordt niet 
voldaan’
- ‘Ik vind dat de gemeente meer voorlichting mag geven. Maar in principe 
zijn de plannen en beschrijvingen wel vindbaar.’

De overheid zet zijn plannen hoe 
dan ook door

20 - ‘De subsidies die er gegeven word voor zulke zaken belanden bij 
buitenlandse en staan in geen vergelijk met de opbrengsten buiten de 
onnodige vernietiging van de flora en fauna in dit stuk van de HW’

De molens zorgen voor horizon-
vervuiling en/of zijn te hoog

18 - ‘Ik vind de windmolens horizonvervuilend en absoluut géén toevoeging op 
dit woongebied’



Mening zonnepark
Wij vroegen de respondenten naar hun mening t.a.v. de gevolgen van het zonnepark op hun 
woonbeleving. De overall score is een 2,3 op een schaal van 5 (standaarddeviatie 1,10 n=798 
reliability α=0.926). Dit geeft aan dat de respondenten zich zorgen maken over de gevolgen 
die het zonnepark kan hebben op hun woonbeleving. Men ziet overall op tegen de komst van 
het zonnepark maar in tegenstelling tot de windmolens is er geen in het oog springende zorg. 
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Open comments zonnepark

Er werden 208 
opmerkingen 
geplaatst door 
evenzoveel 
respondenten. Deze 
omvatten 6 
hoofdthema’s (zie 
tabel). Daarnaast 
werden er 45 
opmerkingen 
gemaakt, variërend 
van zorgen over de 
(brand)veiligheid, 
vragen over de kosten 
en de baten en 
simpelweg een ‘niet 
doen’. 
n=9 respondenten 
vinden het zonnepark 
een prima plan.

Thema Aantal 
comments

Enkele citaten

De locatie is ongeschikt 42 - ‘Zonnepanelen langs a29 en gelijk een soort geluidswal is lijkt me een beter idee’
- Erg gevoelig voor vandalisme. Er leeft een hoop wild en mensen die zich niet door 
een hek tegen laten houden. En dus bijv. electrocutiegevaar. Zonnepark kan zware 
misdaad aantrekken bijv. softdugs-teelt’
- ‘Vreselijk, zo een zonnepark in ons natuurgebied’.

Zonnepanelen op daken en 
industrie is een beter plan

38 - ‘Op daken van bedrijven is genoeg ruimte, waarom dan de natuur aantasten?’
- ‘Gebruik daken van loodsen en bedrijven’

Milieuvervuiling juist op ons stukje 
natuur

36 - ‘Esthetische vervuiling in een natuurgebied!!“
- ‘Zonde van dit stuk mooie natuur met vogels en andere wilde dieren…..waar laat je 
die rommel als ze niet meer bruikbaar zijn. Dat kost pas alles van de natuur!’

Zolang ik ze niet zie en er wat 
moois voor terugkomt, vind ik het 
best

18 - ‘Als het maar mooi weggewerkt wordt, zodat ik het niet hoef te zien’
- ‘Als ze de beloftes maar waar maken qua invulling van de natuur. Dat betwijfel ik.’

Onvoldoende informatie en 
communicatie vanuit overheid 
naar burgers / omwonenden

17 - ‘De wijze waarop omwonenden zijn geïnformeerd over de zonneweides en de 
manier waarop  het nu in onze maag gesplitst lijkt te worden is erg zorgelijk en laat 
mijn vertrouwen in de lokale bestuurders afnemen.’

De overheid zet zijn plannen hoe 
dan ook door

11 - ‘Waar is de zeggenschap van de gewone burger?’
- ‘Het zal me ook niks verbazen dat ook dit veld in handen komt van buitenlandse 
investeerders die ook de subsidies innen voor de aanleg.’



Wat vond u van de enquête van Eneco?
Van de 782 respondenten die deze vraag beantwoorden 
heeft slechts 19,7% (n=154) deelgenomen aan de enquête 
van Eneco met betrekking tot het zonnepark en 
compensatie bos.
Deze 154 respondenten geven deze enquête een 
gemiddeld rapportcijfer van een 4,2 (10 punt schaal, 
standaarddeviatie 2,5).
Enkele opmerkingen die gemaakt werden over deze 
enquête: 
- ‘Op welke wijze zouden we een uitnodiging voor deze enquête moeten hebben 
ontvangen?’

- ‘Eneco enquête was voor inwoners van de hele Hoeksche Waard, inwoners van 
andere dorpen moeten hier geen uitspraak over kunnen doen.’

- ‘Vragen uit enquête waren sturend en onvoldoende open om daadwerkelijk 
betrokkenheid te creëren. Vraagstelling creëerde het idee dat de alleen in de 
aankleding van de uitvoering nog gewijzigd kon worden.’

- ‘Die enquête was erop gericht dat alles al in kannen en kruiken was.’
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Invloed woningwaarde
Wij vroegen aan respondenten met een koopwoning (n=709) in hoeverre zij denken dat de komst van 
het windpark en het zonnepark invloed heeft op de woningwaarde (0 = geen invloed – 10 = veel 
invloed).
Respondenten zijn van mening dat het windpark meer invloed heeft op de woningwaarde dan het 
zonnepark. Wel zijn de meningen verdeeld blijkt uit de grote standaarddeviaties (windpark 
standaarddeviatie = 2,63, zonnepark standaarddeviatie = 2,98)
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Beschrijving steekproef
De steekproef bestond uit 875 respondenten. 
In vergelijking met de kadastrale gegevens van Heinenoord is de steekproef represatentief
voor de gehele populatie van Heinenoord.
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Conclusie 
- Een represatentieve groep inwoners van Heinenoord vulden de enquête in, hiermee zijn de resultaten 
generaliseerbaar naar alle inwoners van het dorp. 
- Het grootste deel van de inwoners is op de hoogte van de komst van windmolens en zonnepark, echter de 
kwaliteit en hoeveelheid van de informatie die men hierover ontvangen heeft schiet te kort. 

- Inwoners maken zich veel zorgen over de komst van de windmolens en in iets mindere mate ook over het 
zonnepark. De grootste zorgen liggen op het gebied van de locatie zo dicht bij bewoond gebied, angst voor 
geluidsoverlast zoals bij het park aan het Spui, verstoring van natuur en leefgebied van dieren. Men voelt zich 
niet gehoord in deze zorgen. 
- Voor het zonnepark gaat momenteel op dat hoe verder men ervan af woont des te minder de bezwaren 
zijn. Bij de windmolens is dit niet het geval, daar deze ook over de hele breedte van het dorp Heinenoord 
komen te liggen. 
- De enquête van Eneco, aangekondigd via een brief op het huisadres, heeft slechts 20% van de inwoners 
van Heinenoord bereikt. Groot bezwaar op deze enquête door de invullers daarvan was dat er geen ruimte 
was om echt een mening te geven, veroorzaakt door het sturende karakter van de vragen. 
- de gemeente en Eneco beschouwen de door hen uitgevoerde enquête als een vorm van 
burgerparticipatie. Echter de vraag is welke burgers zijn bereikt? Met grote waarschijnlijkheid waren dit niet 
de inwoners van enkel Heinenoord maar een andere, bredere groep mensen. Dit vertekent de resultaten 
aangezien bij deze vormen van energieopwekking het fenomeen ‘not in my backyard’ opgaat.
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