
Participatie  
Buurtbewoners en andere inwoners van Someren kunnen op meerdere 
manieren meedoen aan/profiteren van dit plan: 

1. Meedenken en meepraten over het ontwerp van het zonnepark 

TPSolar wil altijd dat de omwonenden zo min mogelijk hinder ervaren van het 
zonnepark. In onze gesprekken met omwonenden vragen wij om hun input, 
onder meer over de landschappelijke inpassing, en trachten wij zoveel mogelijk 
zorgen en bedenkingen weg te nemen. Er is een eerste informatieavond 
gehouden op 24 september, waarbij omwonenden de mogelijkheid gehad 
hebben hun inbreng te geven en vragen te stellen. Het verslag van deze 
bijeenkomst kunt u elders op deze pagina downloaden. 

2. Mee-investeren 

Nadat het zonnepark is gebouwd, richt TPSolar een samenwerking in met een 
crowdfundingplatform, waarbij inwoners van Someren en de regio met voorrang 
kunnen investeren in Zonnepark Lieropsedijk en daar een (nog vast te stellen) 
rendement op krijgen (enigszins vergelijkbaar met een obligatieregeling). Op 
deze manier kunnen inwoners van Someren 15 jaar lang tamelijk risicovrij 
financieel mee participeren. 

3. Lokaal financieel ondersteunen 

Het gemeentebeleid voorziet in de oprichting van een duurzaamheidsfonds in de 
gemeente Someren. Het uitgangspunt van de gemeente is dat elk zonnepark 
hieraan bijdraagt, en wel met 0,50 €/MWh (voor dit project is dat naar schatting 
ruim 3.000 euro per jaar). TPSolar wil echter de maatschappelijke meerwaarde 
zoveel mogelijk aan de omgeving van het zonnepark ten goede te laten komen, 
daarom stellen wij voor de jaarlijkse afdracht niet in het duurzaamheidsfonds te 
storten, maar ter beschikking te stellen van Dé Bungalow Someren (voorheen de 
Rode Kruis Bungalow). Dit is een vakantieaccommodatie, midden in de bossen 
tegenover de zonneparklocatie, voor mensen die niet meer zelfstandig op 
vakantie kunnen gaan en lichte zorg nodig hebben. Op die manier komt het geld 
echt terecht bij een initiatief in de buurt dat structurele steun verdient. 

4. Eenmalige Maatschappelijke bijdrage 

TPSolar wil ook een eenmalige donatie van 10.000 euro doen aan ‘Dé bungalow 
Someren’. In verband met het Coronavirus was Dé Bungalow Someren 



genoodzaakt om tijdelijk te sluiten, hierdoor hebben zij in 2020 geen inkomsten 
gehad, waardoor dit geweldige initiatief het zwaar heeft. 

5. Aanleg voedselbos 

TPSolar gaat een voedselbosje met een bloemenpluktuin aanleggen van ca. 0,4 
ha op het zonnepark. Dit bied meerwaarde voor buurtbewoners, wandelaars, 
campinggasten en gasten van Dé Bungalow. Op deze locatie komt ook een 
picknicktafel en een infopunt met informatie over zowel het voedselbos als het 
zonnepark. Het voedselbosje krijgt een rolstoelvriendelijk pad met verhoogde 
plantvakken erlangs zodat ook vanuit een rolstoel kan worden geplukt. 

6. Lokale werkgelegenheid 

TPSolar inventariseert of er lokale partijen en initiatieven zijn die zouden kunnen 
bijdragen aan bouw, beheer en/of onderhoud van het park, en betrekt deze door 
hen mee te laten dingen in offerteaanvragen en/of opdracht te geven tot het 
uitvoeren van specifieke werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan 
grondwerkzaamheden en wegenaanleg, hekwerkbouw, beveiliging, catering, 
schoonmaak bouwplaats, groeninrichting, etc. Een lokale partij zal bij een gelijke 
kwalitatieve en economische aanbieding altijd de voorkeur hebben. Wij kijken 
daarbij ook naar werkzaamheden (eenmalig en/of structureel) die geschikt zijn 
voor de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
 


