
Melbournestraat 9 

1175 RM Lijnden 

  

E: info@tpsolar.nl 

T: 023 741 01 44 

KvK: 62608894 

www.tpsolar.nl 

 

Pagina 1 van 5 
 

 

Aan:  Omwonenden Kriekampen 

Datum:  Maandag 20 september 2021  

Betreft:  Verslag tweede informatieavond zonnepark-initiatief Kriekampen dd. 14-09-2021 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hartelijk dank voor uw komst en inbreng tijdens de tweede informatiebijeenkomst van 14 september 

jl. over zonnepark-initiatief Kriekampen.  

 

Opzet informatiebijeenkomst 

De tweede informatieavond vond, net als de eerste informatieavond, plaats in Sportcentrum de 

Kemmer, in Oirschot. Voor deze bijeenkomst hadden wij alle adressen binnen 500 meter van het 

zonnepark-initiatief uitgenodigd. Ook waren andere inwoners en/of belangenorganisaties en overige 

geïnteresseerden welkom om de avond bij te wonen. Het doel van de avond was om aanwezigen te 

informeren en uit te nodigen om mee te denken over Zonnepark Kriekampen.  

 

In totaal waren er 20 personen aanwezig tijdens de informatiebijeenkomst. Hierbij ging het onder 

andere om verschillende omwonenden, de eigenaren van het Border Bos en een bestuurslid van IVN-

Oirschot. Vanuit coöperatie KempenStroom waren een vijftal leden aanwezig, waaronder voorzitter 

Ad van de Ven en bestuurslid Emile van Niekerk. Vanuit TPSolar waren Emma Hendriks, René Hendriks 

en Rose Concolato aanwezig. Ook waren er een aantal betrokken grondeigenaren aanwezig. De 

gemeente was tijdens deze tweede informatieavond ook als toehoorder aanwezig.   

 

De belangrijkste twee thema’s van deze tweede informatieavond waren allereerst de doorgevoerde 

aanpassingen in het ontwerp van het zonnepark. Deze wijzingen in het ontwerp zijn gedaan naar 

aanleiding van de aanbevelingen en wensen van omwonenden en belangenorganisaties tijdens en na 

de eerste informatieavond. Daarnaast was een ander belangrijk thema financiële participatie, lokaal 

eigendom, en de samenwerking met coöperatie KempenStroom. Deze onderwerpen waren al kort 

besproken tijdens de eerste informatieavond, maar waren voor veel aanwezigen nog niet duidelijk. 

Daarom hadden wij toegezegd deze thema’s verder uit te werken en opnieuw te presenteren tijdens 

de tweede informatieavond.  

 

De informatieavond bestond uit 3 delen. In het eerste deel is er een presentatie met toelichting 

gegeven over duurzame energie in het algemeen, het beleid van gemeente Oirschot, het zonnepark-

initiatief Kriekampen en de omgevingsdialoog met inwoners en andere belangenorganisaties. Dit was 

voor een groot deel een terugblik op wat er gedurende de eerste informatieavond is gepresenteerd. 

Daarnaast is er kort stil gestaan bij de mogelijke planning en het tijdspad van het beoogde Zonnepark 

Kriekampen. 
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Het tweede gedeelte stond in het teken van planparticipatie en de tweede versie van het ontwerp van 

Zonnepark Kriekampen. Voor het interactieve gedeelte met verschillende ontwerptafels, is eerst 

plenair toegelicht welke wijzigingen na de eerste informatieavond zijn doorgevoerd. Ook is een korte 

samenvatting gegeven van de belangrijke onderdelen van het ontwerp van het zonnepark (zie 

afbeelding hieronder).  

 

Vervolgens is aan de verschillende ontwerptafels het nieuwe ontwerp inclusief een aantal 

dwarsdoorsnedes toegelicht. Hierbij is uitgelegd dat dit ontwerp is gemaakt met de inbreng vanuit de 

gevoerde keukentafelgesprekken met omwonenden en belangenorganisaties, maar ook vanuit de 

aanbevelingen en wensen van de omwonenden aan de ontwerptafels van de eerste informatieavond.  

 

Het laatste en derde deel van de avond stond in het teken van de financiële participatie, het lokaal 

eigendom en de samenwerking met KempenStroom. Vanuit KempenStroom en TPSolar is een 

presentatie gegeven over de verschillende manieren waarop inwoners van de Kriekampen en de rest 

van gemeente Oirschot kunnen profiteren van het beoogde Zonnepark Kriekampen. Ook is uitgelegd 

wat het streven naar 50 procent lokaal eigendom inhoudt en hoe TPSolar dit voor elkaar probeert te 

krijgen samen met coöperatie KempenStroom. Gedurende en na de presentatie was er de 

mogelijkheid om vragen te stellen over dit onderwerp.  

 

Uitgelichte vragen en/of opmerkingen 

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn er verschillende vragen gesteld en door TPSolar en 

KempenStroom beantwoord. Onderstaand hebben wij voor de volledigheid een aantal van deze 

vragen op een rijtje gezet. 
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Wordt het omgevingsfonds ook gebruikt voor het verwijderen van de panelen? 

Het uiteindelijk verwijderen van de installatie staat helemaal los van het omgevingsfonds. Het 

verwijderen van de installatie zal in een juridische overeenkomst (anterieur contract) met de 

gemeente worden afgesproken en gewaarborgd. Het omgevingsfonds daarentegen is bedoeld om de 

bewoners uit het gebied van het zonnepark mee te laten delen in de opbrengsten van het project. Dit 

houdt in dat er jaarlijks (voor de duur van 15 jaar, gelijk aan de looptijd van de SDE++) een bedrag zal 

worden gestort. Het Klimaatakkoord geeft 50 cent per MWh als indicatie, door te refereren naar de 

NWEA gedragscode. Door dit principe toe te passen bij Zonnepark Kriekampen, kom je uit op een 

bedrag van circa € 12.000,- euro, wat 15 jaar lang jaarlijks voor het gebied beschikbaar komt. Het 

inrichten van het omgevingsfonds komt bovenop het realiseren van 50% lokaal eigendom.  

 

Als het zonnepark gebouwd is, wie is dan de eigenaar van het zonnepark?  

TPSolar en KempenStroom gaan samenwerken voor het bewerkstelligen van 50% lokaal eigendom. In 

het Klimaatakkoord is afgesproken dat er wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom van de productie 

van wind- en zonne-energie op land in 2030 en dat hierbij in een gebied door de partijen gelijkwaardig 

wordt samengewerkt in de ontwikkeling, bouw en exploitatie bij hernieuwbare opwekking. Lokaal 

eigendom kan onder meer met energiecoöperaties, zoals KempenStroom worden gerealiseerd. Als het 

realiseren van 50% lokaal eigendom lukt, zijn zowel TPSolar als KempenStroom voor de helft eigenaar 

van het zonnepark. Omdat KempenStroom een coöperatie is, zijn het dus uiteindelijk de leden van 

KempenStroom die eigenaar van het zonnepark zijn. Zij bepalen ook hoe de opbrengsten van het 

zonnepark verdeeld worden. Daarbij geldt dus hoe meer leden, hoe sterker de coöperatie.  

 

Wat zijn ongeveer de ontwikkelkosten van dit zonnepark? 

Tijdens de informatieavond hebben wij uitgelegd dat het streven naar 50% lokaal eigendom betrekking 

heeft op het stuk eigen vermogen dat in een project wordt geïnvesteerd. Hierin trekken TPSolar en 

KempenStroom gelijkwaardig op en brengen zij beiden hun deel van de ontwikkelkosten in. Op dit 

moment schatten wij de totale ontwikkelkosten tussen de 12 en 15 miljoen euro. Om een voorbeeld 

te geven, de beoogde netaansluiting voor dit zonnepark alleen al kost 2 miljoen euro. Ongeveer 80 

procent van deze kosten lenen wij van een duurzame groene bank, bijvoorbeeld Triodos. Dit is 

vergelijkbaar met het afsluiten van een hypotheek bij het kopen van een woning. De overige 20 procent 

(circa 3 miljoen euro) wordt als eigen vermogen door TPSolar en KempenStroom gelijkwaardig 

ingebracht. Dit zou dus betekenen dat zowel TPSolar als KempenStroom 1,5 miljoen in Zonnepark 

Kriekampen moet investeren. Omdat dit grote bedragen zijn, is het denkbaar dat KempenStroom niet 

alleen binnen de gemeente Oirschot, maar ook in de overige Kempengemeenten inwoners en 

bedrijven zal gaan zoeken die mee willen investeren. Als er veel interesse is, zou KempenStroom ook 

voor meer dan 50% eigenaar kunnen worden van het zonne-energieproject.  

 

Wat nou als er één rijk persoon (uit een andere gemeente dan Oirschot) alle KempenStroomDelen van 

Zonnepark Kriekampen wil kopen?  

Het streven van KempenStroom is om altijd zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het 

bewerkstelligen van 50% lokaal eigendom. Het heeft dus zeker niet de voorkeur om alleen een aantal 

vermogende personen eigenaar te laten worden van de installatie. Om deze reden worden de 

KempenStroomDelen (lees: aandelen) in verschillende rondes aangeboden, met een maximaal aantal 

aandelen per persoon. Zodat iedereen de gelegenheid krijgt om in KempenStroomDelen te investeren.  
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Zijn er ook mogelijkheden voor mensen met een kleine beurs om te investeren in het zonnepark?  

KempenStroomDelen in Zonnepark Kriekampen zullen ongeveer € 100,00 euro per aandeel kosten. Wij 

realiseren ons dat dit bedrag voor sommige een grote investering is. Daarom willen wij graag gaan 

onderzoeken wat de behoeften zijn van de inwoners van Oirschot. Daarnaast zijn er verschillende 

mogelijkheden om ook mensen met een kleine beurs te laten investeren in het zonnepark, door 

bijvoorbeeld het omgevingsfonds hiervoor in te zetten.  

 

Zijn KempenStroomDelen overdraagbaar?  

De statuten van KempenStroom zijn nog niet vastgesteld. Deze zullen de komende periode samen met 

de leden worden vastgesteld. Als leden graag willen dan KempenStroomDelen overdraagbaar zijn, dan 

kan dit dus opgenomen worden in de statuten. Bij een zonnepark dat 25 jaar lang blijft staan, is dit als 

optie ook wel logisch natuurlijk. KempenStroom heeft in ieder geval tijdens de informatieavond 

aangegeven daar wel ruimte in te zien en dit mee te nemen als thema bij het vaststellen van de 

statuten.  

 

Waarom doen twee percelen in het aangewezen zoekgebied Kriekampen niet mee? 

De gronden die binnen het aanwezen zoekgebied liggen en die niet mee doen aan het zonnepark-

initiatief Kriekampen, zijn onder andere in eigendom van gemeente Oirschot en Stichting Het 

Noordbrabants Landschap. In het raadsbesluit van 1 juni 2021 (waarin Kriekampen is aangewezen als 

zoekgebied voor zonne-energie) stond daarnaast opgenomen dat door een gebied ‘open te stellen’ 

grondeigenaren nadrukkelijk niet gedwongen worden om zonneparken te ontwikkelen. 

Grondeigenaren krijgen met de openstelling een mogelijkheid om een zonnepark te ontwikkelen. 

Daarnaast worden in het zoekgebied alleen zonneparken toegestaan die alle bestaande 

groenstructuren en landschapselementen respecteren, behouden en waar mogelijk versterken.  

 

Documenten 

Zowel de gehele presentatie, de tweede versie van het ontwerp en andere relevante informatie zijn te 

vinden op www.tpsolar.nl/kriekampen. Wilt u de documenten liever per e-mail of post ontvangen, 

stuur dan een e-mail aan emma.hendriks@tpsolar.nl of neem telefonisch contact met ons op via 023 

741 01 44.    

 

Mocht u meer willen weten over lokaal eigendom, SDE++-subsidie, het rendement voor 

initiatiefnemers zoals TPSolar, of investeringsrisico’s, dan kunt u op de projectpagina van Zonnepark 

Kriekampen ook een Q&A vinden over afspraken participatie en lokaal eigendom uit het 

Klimaatakkoord.  

 

Vervolg 

Gedurende de tweede informatieavond zijn aan de verschillende ontwerptafels nog enkele kleine 

opmerkingen en aanbevelingen op het ontwerp gekomen. Deze zijn genoteerd en worden zo goed als 

mogelijk meegenomen in het landschappelijke ontwerp dat 30 september als projectvoorstel zal 

worden ingediend bij de gemeente.  

 

Mocht u nog andere wensen, ideeën of suggesties hebben over het ontwerp van het zonnepark of over 

hoe de omgeving kan participeren en mee profiteren, laat het ons dan vooral weten. Dit kan ook nog 

na 30 september. Er volgen namelijk nog twee beoordeling rondes via de aangewezen 
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selectiecommissie van de gemeente, die op hun beurt ook nog kunnen leiden tot wijzigingen in het 

plan. 

 

Mocht u behoefte hebben aan een (vervolg) keukentafelgesprek, dan kan dat ook. Omdat wij geen 

aanmeldingen hebben ontvangen voor de digitale informatieavond op 21 september, is deze 

bijeenkomst komen te vervallen.  

 

Mocht u verder vragen hebben over deze bijeenkomst of over dit verslag dan kunt u uiteraard altijd 

contact met ons opnemen.  

 

Tot slot houden we u graag op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Wij zullen u per e-mail of per 

brief blijven informeren.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens TPSolar  

 

 

 

Emma Hendriks  

 
 


