
TPSolar BV 
Melbournestraat 9 

 1175 RM Lijnden 
  E-mail: info@tpsolar.nl 

 KvK-nummer: 62608894 
Telefoon: 023 741 01 44 

www.tpsolar.nl 

 
Aan:  Omwonenden Zonnepark Lieropsedijk  

Datum:  1 oktober 2020 

Betreft:  Verslag informatiebijeenkomst ‘Zonnepark Lieropsedijk ’ dd. 24-09-2020 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hartelijk dank voor uw komst en inbreng op de inloopbijeenkomst van 24 september jl. over ons  

zonnepark-initiatief op het perceel tussen de Lieropsedijk en de Vlerkenseweg. Ook diegenen die niet 

aanwezig waren sturen wij dit verslag toe. 

 

Opzet bijeenkomst 

Voor onze eerste informatieavond hebben wij alle omwonenden in een straal van ca. 500 meter vanaf 

de randen van het plangebied (34 adressen) een persoonlijke uitnodiging gestuurd. Uiteindelijk waren 

er 12 personen aanwezig (11 adressen). Op de bijeenkomst waren 2 medewerkers van TPSolar 

aanwezig om in gesprek te gaan met omwonenden en vragen te beantwoorden. Ook was de betrokken 

grondeigenaar aanwezig. Bij binnenkomst werden vanwege de corona-richtlijnen de contactgegevens 

geregistreerd.  De aanwezigen kregen een drankje. Het doel van deze inloopbijeenkomst was 

informatief, maar er werd vooral gelegenheid gegeven om input te geven.  

 

TPSolar heeft eerst een plenaire presentatie gegeven, daarna is er met de aanwezigen over het plan 

gesproken en zijn er vragen beantwoord. De slides van deze presentatie vindt u in bijlage 1. 

 

Er is eerst gesproken over het beleid van gemeente Someren en de tijdslijn met de vervolgstappen van 

het zonneparkproject is gegeven. Op 2 juli 2020 is door de gemeenteraad in Someren nieuw beleid 

voor zonneparken en windmolens vastgesteld. Dit beleidsstuk  ‘Evaluatie beleid zonneparken en 

windmolens 2020’ kunt u vinden op de website van gemeente Someren. In dit nieuwe beleid worden 

zeer hoge eisen gesteld, waardoor alleen de beste zonnepark-initiatieven via een tender geselecteerd 

zullen worden door de gemeente. De zonnepark-initiatieven moeten op 16 oktober voor 12u00 

ingediend worden bij de gemeente, vervolgens horen initiatiefnemers rond 13 november van de 

gemeente of zij geselecteerd zijn. Vervolgens moeten deze initiatiefnemers uiterlijk 7 december de 

omgevingsvergunningsprocedure starten bij de gemeente. Wanneer dit traject doorlopen is, zou 

mogelijk eind juli 2021 de omgevingsvergunning definitief door het college afgegeven kunnen worden. 

De gehele planning en alle vervolgstappen in Someren ziet u in bijlage 1. Vervolgens moet nog de SDE-

subsidie aangevraagd en toegekend worden, want zonder de subsidie kunnen er geen zonneparken 

gebouwd worden. Dit zou betekenen dat als het zonneparkinitiatief van TPSolar geselecteerd wordt, 

de omgevingsvergunning verleend wordt en de SDE subsidie ontvangen wordt, TPSolar begin 2022 zou 

kunnen starten met het bouwen van het zonnepark. 

 

Vervolgens is gesproken over de effecten van een zonnepark op de omgeving. TPSolar heeft uitgelegd 

waarom de impact van het zonnepark op de omgeving zeer beperkt is. Een zonnepark stoot geen 



gassen uit, er beweegt niets, er is geen zichtbare verlichting, er is buiten het terrein niets hoorbaar, en 

zorgt niet voor weerspiegeling. Feitelijk is dus de enige verandering het aanzicht van de planlocatie. 

Doel van TPSolar is echter om het zicht op de installatie voor de omgeving en omwonenden zoveel 

mogelijk te beperken.  

 

TPSolar heeft ook het eerste idee van het landschappelijk ontwerp gepresenteerd, als een praatplaatje. 

In dit ruwe ontwerp is een plas-drasgebied ingetekend, een voedselbosje en enkele struweelhagen. 

Zie bijlage 3 voor deze schets. Op basis van dit eerste ontwerp hebben de aanwezigen al enkele zaken 

aangegeven die zij graag anders willen. Zo is gevraagd of er aan de zuidzijde (onderste deel van het 

plangebied) ook begroeiing kon worden geplaatst. De omwonenden hebben verder aangegeven dat 

zij struweelhagen niet wenselijk vinden en hebben gevraagd of het onderste deel van het plangebied 

verplaatst kan worden naar de kant van de Vlerkenseweg (daarmee is het verzoek om beplanting aan 

de zuidzijde van dat deel niet meer relevant). Een van de eigenaren van een aanliggend perceel heeft 

aangegeven eventueel het zuidelijke deel van het plangebied te willen aankopen van de betrokken 

grondeigenaar, als dat zou helpen om dat deel van het plangebied te verleggen richting Vlerkenseweg. 

De omwonenden hebben ook aangegeven dat zij bedenkingen hebben over een voedselbosje, dit zou 

overlast kunnen veroorzaken. In het geval dat het voedselbosje verplaatst wordt naar de kant van de 

Vlerkenseweg zou dit hun bedenkingen wellicht kunnen wegnemen. Ook vroegen zij aandacht voor 

ongewenste zaadverspreiding, zichtbeperking tijdens de wintermaanden en voldoende afstand tussen 

struweelhagen en de perceelsgrens om eventuele overlast te voorkomen.  

 

Aankomende weken gaat TPSolar deze input zoveel mogelijk verwerken in de uiteindelijke plannen. 

Ook na de inloopavond ontvangen wij graag nog reacties, aanwijzingen of wijzigingen van 

omwonenden. TPSolar zal deze wijzigingen doorvoeren en maakt een landschappelijk ontwerp. Als het 

plan van TPSolar door de gemeente wordt goedgekeurd en er een Wabo-vergunning wordt 

aangevraagd, komt er later in november een tweede informatieavond voor omwonenden waarop zij 

nogmaals reactie kunnen  geven op de landschappelijke inpassing, alvorens deze definitief wordt 

gemaakt. 

 
Uitgelichte vragen en/of opmerkingen 

 

Hoeveel hectare aan zonneparken komt er in Someren? 

De gemeente Someren heeft berekend dat er, om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen, naast 

zonnepanelen op daken en windmolens, nog 150 hectare aan zonneparken nodig zullen zijn in het 

buitengebied.  Er hebben nu  6 zonneparken een vergunning gekregen, waardoor vrij zeker is dat de 

eerste 50 ha er al gaan komen. Gemeente Someren gaat in 2020-2021 een tweede ronde van 50 

hectare aan zonneparken vergunnen. Daar is Zonnepark Lieropsedijk er hopelijk één van. 

 

Kan het zonnepark over een paar jaar  gewijzigd worden door TPSolar, bijvoorbeeld door het zonnepark 

groter te maken? 

Nee, dat lijkt voor ons in ieder geval niet mogelijk. Er zou hiervoor opnieuw vergunning aangevraagd 

moeten worden en dat is voor een klein uitbreidingsproject niet  zinvol.  Ook wordt voor het zonnepark 

altijd een elektrische kabel aangelegd die net zoveel capaciteit heeft als het zonnepark, dus als je wilt 

gaan uitbreiden zou het park al gauw twee keer zo groot moeten worden om een nieuwe kabel 

rendabel te maken. Het is daarom technisch en financieel niet mogelijk om het zonnepark (na het 



ontvangen van de omgevingsvergunning en de SDE-subsidie) uit te breiden of de hoogte nog te 

wijzigen. 

 

Hoe hoog zijn de panelen?  

Het zonnepark bevindt zich in een Kampenlandschap, waarvoor de gemeente bepaald heeft dat er een 

maximale bouwhoogte van 1,80 meter geldt. Ter verduidelijking, dit is dus het hoogste punt van de 

zonnepanelen, maar ook van het trafostation, het hekwerk, de grondwallen, etc. Dat betekent niet dat 

de panelen dan heel dicht bij de grond komen te staan. Wij hanteren een starthoogte van ongeveer 

0,80 meter zodat er overal genoeg licht, (regen)water en lucht bij de bodem kan komen. Verder is deze 

hoogte ook nodig voor de schapenbeweiding.   

 

Wat is het effect van een zonnepark op de grond? 

Onderzoek heeft aangetoond dat als er voldoende ruimte is tussen de panelenrijen, de panelen, en als 

er vegetatie wordt uitgezaaid onder de panelen, de bodem op een zonnepark niet in extreme mate 

wordt aangetast. Wij zijn bekend met dit principe, daarom bouwen wij altijd met wat ruimte tussen de 

zonnepanelen, zit er circa 2,5 meter tussen elke panelenrij, en zaaien wij schaduwminnende vegetatie 

in na de bouw. In bijlage 4 kunt u zien dat de vegetatie ook onder en rondom de panelen op onze 

zonneparken prima groeit.  

 

Welke beplanting gaat TPSolar plaatsen, waar gaan jullie dit plaatsen, hoe hoog is dit gelijk na aanplant 

en hoe hoog is het na een aantal jaren? 

Het beplantingsplan wordt gemaakt als het inrichtingsontwerp klaar is. Daar starten we na deze eerste 

inloopbijeenkomst mee. In het beplantingsplan wordt onder andere bepaald welke grootte de struiken 

en bomen moeten hebben als ze worden aangeplant, welke soorten passen in het landschap, in welk 

plantverband en in welke aantallen ze worden aangeplant, en hoe ze 25 jaar lang onderhouden gaan 

worden.  

De eigenaren van een aanliggend perceel aan de noordzijde hebben gevraagd of het mogelijk is om 

voldoende afstand te houden van de sloot, in verband met mogelijke uitdroging vanwege de flinke 

bomen die TPSolar plaatst. Bovendien ligt er tussen de percelen een watergang, er moet voldoende 

afstand worden gehouden met deze watergang voor het plegen van onderhoud. TPSolar zal dit 

bespreken met de landschapsarchitect of en in welke mate uitdroging te verwachten is en indien nodig 

passende maatregelen opnemen in het inrichtingsplan. Voor het onderhoud van de sloten volgt 

TPSolar de onderhoudsregels die door het waterschap zijn opgesteld. 

Meerdere eigenaren van aangrenzende percelen hebben  aangegeven graag te willen meedenken over 

welke soorten beplanting wenselijk zijn, zodat zij geen last krijgen van ongewenste zaadverspreiding 

of om overlast van vallende bladeren en takken te beperken. TPSolar zal het beplantingsplan ruim voor 

7 december delen (evt. via de website)  met omwonenden en reacties hierop verzamelen en verwerken 

in de definitieve versie. Meerdere omwonenden hebben aangegeven geen zicht op het zonnepark te 

willen, ook in de winter. TPSolar gaat met de landschapsarchitect overleggen om het zicht op het 

zonnepark in alle seizoenen zoveel mogelijk te beperken. 

 
In de schets staat een wandelpad getekend langs het plas-drasgebied. Hier loopt geen pad en we 

willen ook niet dat het zonnepark juist mensen aantrekt om te komen kijken.  

Er is momenteel geen officieel wandelpad, maar de beschermingsstroken van 5 meter aan weerszijden 

van de waterschapssloot zijn open voor wandelend publiek en maken deel uit van een gepubliceerde 



wandelroute (de Vlerkenroute). De verwachting is dat elementen van het zonnepark meerwaarde 

zullen hebben voor mensen die er toch al wandelen, maar zeker niet zo interessant gaan zijn dat 

mensen van buiten de buurt er speciaal voor naartoe komen. 

 

Komt er schittering van de panelen?  

Zonnepanelen zijn gemaakt van speciaal, niet reflecterend glas. Het licht moet namelijk zo veel 

mogelijk in de zonnecellen terecht komen om energie op te wekken.  Op die manier wordt meer dan 

96% van het licht ingevangen. Het restant aan zonlicht dat reflecteert wordt bovendien zowel in de 

zomer als in de winter diffuus in de richting van de hemel weerkaatst, dus omwonenden zullen hier 

nooit last van hebben. Een belangrijke referentie is een praktijktest bij het eerste zonnepark van 

TPSolar in Uden, naast militaire vliegbasis Volkel. Het Ministerie van Defensie heeft hierbij door middel 

van testvluchten bij zonnig weer en bij droge en natte panelen geconstateerd dat er onder geen enkele 

hoek hinderlijke schittering optreedt. 

 

Waar plaatst TPSolar hekwerk? 

TPSolar plaatst het hekwerk altijd tussen het panelenveld en de landschappelijke inpassing, zodat het 

uit het zicht staat.  

 

Waarom heeft TPSolar voor deze locatie gekozen? 

De gemeente heeft onder andere dit gebied aangewezen als locatie waar mogelijk zonneparken 

ontwikkeld kunnen worden. In bijlage 5 kunt u de gehele kaart van de zoekgebieden van de gemeente 

Someren inzien. Een klein deel van het plangebied bevindt zich in een Beekdalgebied (lichtblauw), deze 

gebieden zijn in Someren uitgesloten voor zonneparken (een initiatief mag dus niet geheel of 

grotendeels in een beekdalgebied liggen).  

 
 

Hoe vaak gaat TPSolar onderhoud plegen aan het zonnepark? 

In het beplantingsplan wordt per groenelement een beheerplan gemaakt. Dit wordt onderdeel van de 

vergunning, dus de gemeente kan erop toezien dat het ook netjes wordt uitgevoerd. De zonneparken 

zullen bij hoge voorkeur worden onderhouden door een lokale partij. Elk zonnepark is maatwerk dus 

hoe vaak onderhoud nodig zal zijn is in deze fase lastig te zeggen en zal altijd afhankelijk zijn van 

meerdere factoren, zoals de weersomstandigheden. Regulier onderhoud (technisch en groen) is ca. 2-

4x per jaar. In de praktijk zal er dus altijd een paar keer per jaar enige vorm van onderhoud worden 

gepleegd en als blijkt dat er iets niet naar wens is, wordt er ingegrepen. Dat we ook daadwerkelijk 

onderhoud verrichten wordt geborgd in de overeenkomst die we met de gemeente aangaan.  

 

Hoe kan ik financieel participeren in het zonnepark? 

TPSolar richt een samenwerking in met een crowdfundingplatform (bijvoorbeeld 

duurzaaminvesteren.nl), waarbij omwonenden met voorrang kunnen investeren in het zonnepark en 



daar een rendement van ongeveer 3 á 4% op krijgen (vergelijkbaar met een obligatieregeling). Deze 

lokale participatiemogelijkheid wordt in werking gesteld nadat het zonnepark is opgeleverd en 

aangesloten op het net. Op deze manier lopen inwoners van de gemeente Someren geen bouwrisico 

en kunnen ze 15 jaar lang tamelijk risico-vrij financieel meeprofiteren. 

 

Op welke momenten kunnen wij als omwonenden tegen dit initiatief bezwaar maken?  

Omwonenden kunnen natuurlijk op elk moment contact opnemen met de gemeente om aan te geven 

dat ze tegen dit initiatief zijn. Maar officieel is er een vast moment om bezwaren kenbaar te maken, 

namelijk gedurende de 6 weken waarop de conceptvergunning en de complete aanvraagdocumenten 

ter inzage liggen. Op dat moment kunnen mensen officiële bezwaren indienen die dan door de 

gemeente in behandeling worden genomen. De gemeente Someren heeft aangegeven dat zij 

verwachten dat de geselecteerde initiatieven van 12 maart tot 23 april 2021 ter inzage beschikbaar 

zullen zijn. 

 

Wat gebeurt er na 25 jaar met het zonnepark?  

De gemeente verleent een omgevingsvergunning voor de duur van 25 jaar, waarna het zonnepark weer 

door TPSolar moet worden afgebroken en het plangebied weer zoveel mogelijk in de oorspronkelijke 

situatie moet worden hersteld. Om te garanderen dat dit ook kan, zelfs als TPSolar failliet zou gaan, 

moet TPSolar een garantstelling inrichten. Dit wordt dan in een overeenkomst met de gemeente 

vastgelegd. 

 

Is TPSolar verzekerd voor schade op of rondom het zonnepark? 

De bank wil nooit risico’s lopen, en vereist van een ontwikkelaar dat een zonnepark tegen alle 

mogelijke invloeden en risico’s is verzekerd, ook bij schade aan eigendommen buiten het park, door 

toedoen van het zonnepark. 

 

Zonneparken moeten niet op landbouwgrond 

Gedurende de bijeenkomst is door een omwonende aangegeven dat zonneparken niet op kwalitatief 

goede landbouwgrond gebouwd zouden moeten worden en dat dit in overeenstemming is met de 

recente uitspraak van minister Minister Ollongren. Duurzame energie is een belangrijk agendapunt 

binnen het rijk, provincies en gemeenten. Nederland heeft de noodzakelijke transitie ingezet naar 

hernieuwbare energiebronnen en op verschillende overheidsniveaus wordt beleid gemaakt om de 

energietransitie gestalte te geven. Zowel zonnepanelen op daken als projecten op land, maar ook 

bijvoorbeeld windenergie en oppervlaktewater zullen nodig zijn zodat Nederland haar eigen duurzame 

energie kan opwekken en de doelstellingen uit het Klimaatakkoord kan behalen.  

 

Inzage bijlagen 

Voor zowel degene die niet aanwezig konden zijn op de inloopavond, hebben wij de volgende 

downloadlink in WeTransfer gemaakt:  https://we.tl/t-V0QFHuYU4W. Voor de volledigheid: deze link 

via WeTransfer is één maand geldig (tot en met 29 oktober). Mocht het u niet lukken om deze 

documenten te downloaden, dan kunt u deze mogelijk bij uw buren inzien.  

 

Hierin vindt u:  

❖ Bijlage 1: Slides van de presentatie; 

❖ Bijlage 2: Planning en alle vervolgstappen in gemeente Someren; 

https://we.tl/t-V0QFHuYU4W


❖ Bijlage 3: Schets Landschappelijke inpassing Zonnepark Lieropsedijk; 

❖ Bijlage 4: Onder en rondom de panelen van onze zonneparken in Uden en Dordrecht; 

❖ Bijlage 5: Kaart van de zoekgebieden van de gemeente Someren. 

 

 

Het vervolg 

Doel van de afgelopen informatiebijeenkomst was om mensen de gelegenheid te geven om input te 

leveren maar ook om omwonenden die nu al bezwaren of vragen hebben de gelegenheid te geven hier 

met ons over in overleg te gaan. De plannen kunnen nog aangepast worden.  

Mocht u verdere vragen over dit verslag of over de afgelopen inloopbijeenkomst hebben, dan horen 

wij dat natuurlijk graag. U kunt ons mailen via rose.concolato@tpsolar.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team TPSolar  

 

mailto:rose.concolato@tpsolar.nl

