Interviewhandleiding Zonnepark Heeten
Aanleiding
De provincie Overijssel doet onderzoek naar de vraag hoe bewoners beter betrokken
kunnen worden bij grote projecten in hun omgeving. Burgers zijn steeds meer actief
betrokken bij ontwikkelingen in hun omgeving. In dit onderzoek wordt onder andere
bekeken hoe zich dat verhoudt tot het beleid van de overheid op de gemeentelijke en
provinciale schaal. Het Zonnepark in Heeten vormt een interessante casus. Het is een
nieuwe ontwikkeling die mogelijk vragen/discussie oproept onder de burgers van Heeten.
Om een beeld te krijgen van de perceptie op het Zonnepark Heeten, zullen interviews
worden afgenomen met burgers en belangengroepen uit Heeten. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Tertium.
Tertium doet in opdracht van het ministerie van I & M onderzoek naar de mogelijkheden om
via een CBA/omgevingscontract afspraken te maken over de voorwaarden voor ontwikkeling
tussen bewoners, belangengroepen en initiatiefnemers.
Algemene instructie
We willen graag weten hoe mensen aankijken tegen dit initiatief. Of ze het een goed idee
vinden ja of nee en wat de mogelijke wensen en/of knelpunten zijn. Het is van belang om
goed door te vragen naar de belangen, maar ook de bereidheid om eventuele concessies te
doen en te onderhandelen.
Het interview stelt zich tot doel om informatie te verkrijgen van de verschillende
belanghebbenden in de groep die als eerste basis kan dienen voor een CBA.
De interviews betreffen in ieder geval:
de visie van de geïnterviewde op het gebied en het nieuwe project (attitude)
de gedragsnormen die hij/zij van belang vindt
de voorzieningen die hij/ zij graag zou zien in het gebied
‘strijdpunten’ (i.e. punten die van zo wezenlijk belang zijn dat de geïnterviewde er
een gang naar de rechter voor zou over hebben om ze gerealiseerd te krijgen)
Het interview heeft een open karakter maar als de geïnterviewde mag worden bijgestuurd
wanneer hij niet precies weet wat voor antwoorden van hem worden verwacht.
Geïnterviewde mag ook worden geholpen bij beantwoorden van vragen door een toelichting
te geven bij de bedoeling. (de voorbeelden en toelichting bij de vragen dienen hiertoe)
De interviewer stelt zich voor als:
Onafhankelijk;
Doel om in kaart te brengen wat de wensen en knelpunten van de omgeving zijn,
zodat hiermee rekening gehouden kan worden in de plannen.
Je mag gezamenlijk met de vragenlijst aan de gang gaan zolang je natuurlijk geen
antwoorden gaat dicteren (je bent geen journalist maar op zoek naar informatie met
het oog op CBA)
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Wij vinden het belangrijk om afspraken te maken met de omgeving rondom de uitvoering,
communicatie en randvoorwaarden.
Persoonlijke data
Naam:
Adres:
Organisatie:
Achterban:
Belang in het gebied:
Attitude
Er zijn plannen voor een energiepark met ca.7000 zonnepanelen aan de binnenzijde van de
rondweg van Heeten. De panelen moeten ongeveer 13% van de energievoorziening van
Heeten opwekken. Wij zijn geïnteresseerd in uw perspectief op dit project.
1.

Wat is in het algemeen uw houding ten aanzien van het energiepark?
positief;
negatief (Welke functie had u dan wel gewild?)
neutraal
NB vraag door op die houding (wat zijn de ‘mitsen’, en de ‘tenzijs’)
2.
-

Welke functie vervult de omgeving rond de rondweg voor u?
Of wat betekent het gebied voor u?
recreatie;
natuur;
onderdeel van agrarisch bedrijf;
etc.

3.

Welke waardes associeert u het gebied?
(Groen / kalm / druk / levendig)

4.

Wat vindt u van het plan?

Randvoorwaarden
5.
Wat is voor u belangrijk om dit project te kunnen steunen?
Dit is een open vraag. Vraag door maar je hoeft niet te sturen omdat de vraag op
verschillende manieren terugkomt.
6.

Wat zijn voor u ruimtelijke voorwaarden?
a. meervoudig ruimte gebruik?
b. Moet het energiepark wel/niet te zien zijn? Hoe moet het in de omgeving
worden ingepast?

7.

Wat zijn voor u andere, niet-ruimtelijke voorwaarden?

8.

Zijn er onderwerpen die voor u essentieel zijn? dat u (juridische) actie zou
overwegen als daar geen recht aan werd gedaan?
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Als hier ja op wordt geantwoord, probeer dan te achterhalen of er ruimte is voor
verschillende oplossingen (onderhandelruimte) of niet.
Communicatie
9.
Wat vind u tot op heden van de communicatie rondom dit project?
a. Wat gaat goed?
b. Wat kan beter?
c. Vind u het belangrijk om betrokken te worden/blijven?
10.

Op welke manier wilt u geïnformeerd worden over het project en eventuele
doorgang?

11.

Speelt het in de gemeenschap, heeft u contact met uw buren/omgeving over het
Zonnepark?

12.

Hoe zou u dit contact omschrijven?
Open vraag. Intensief/ schaars. Etc. Vraag kort door over de thema’s die aan de
orde komen.

Uitvoering
13.
Wat is voor u van belang tijdens de uitvoering?
Wat voor soort hinder verwacht u bij de uitvoering van de bouw van het
zonnepark?
14.

Waar maakt u zich zorgen over en wat zou u hier over willen afspreken met de
uitvoerder?
Open vraag. Geluidsoverlast, weerspiegeling? Etc.

Baten voor de gemeenschap
15.
Heeft u ideeën over hoe het energiepark zou kunnen bijdragen aan de
gemeenschap Heeten?
16.
Zijn er voorzieningen die u in de omgeving mist en die u graag in het gebied
gerealiseerd zou zien?
Tussen woonwijk en energiepark
17.
Het gebied tussen het energiepark en de woonwijk heeft nog geen invulling. Wat
voor gebied zou dit moeten worden?
Open vraag. Speeltuin, park, agrarisch, fietspad? Etc.
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