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Geachte heer, mevrouw, 

 

Hartelijk dank voor uw komst en inbreng op de bijeenkomst van 22 september jl. over ons  

zonneparkinitiatief op het perceel tussen de Heikomstraat en de Zandstraat.  

 

Opzet bijeenkomst 

Voor deze eerste informatieavond hebben wij alle omwonenden in een straal van 500 meter (of soms 

iets verder) vanaf de randen van het plangebied (130 adressen) een persoonlijke uitnodiging gestuurd. 

In verband met Corona hebben wij gevraagd om slechts 1 persoon per adres af te vaardigen. 

Uiteindelijk waren er 24 personen aanwezig, dit waren vooral eigenaren van aanliggende woningen en 

percelen.  Op de bijeenkomst waren 3 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 bijeenkomst was vooral om mensen in de 

gelegenheid te stellen om vragen te stellen en verbeterpunten aan te reiken.  

 

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

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

zonneparken en windmolens vastgesteld. 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 plannen moeten uiterlijk 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. Nadat TPSolar de vergunning heeft gekregen moet 

nog de SDE-subsidie aangevraagd en toegekend worden, want zonder deze subsidie kunnen er geen 

zonneparken gebouwd worden. Het project gaat dus pas door als het zonnepark initiatief van TPSolar 

door de gemeente geselecteerd wordt, de omgevingsvergunning verleend wordt én de SDE subsidie 

wordt toegekend. In dat geval zou TPSolar begin 2022 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. Het zonnepark stoot geen 

gassen uit, heeft geen bewegende delen, is buiten het terrein niet hoorbaar, zorgt niet voor 

weerspiegeling, en is ’s nachts geheel donker (er wordt voor beveiligingsdoeleinden alleen 

infraroodlicht toegepast. 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 het eerste ontwerpidee gepresenteerd, als een praatplaatje. In dit ruwe ontwerp is een 

natte ruigte ingetekend, een zichtlijn vanuit de Heikomstraat, een voedselbosje, grondwallen en 

struweelhagen. Zie bijlage 2 voor deze schets. Er worden vaste zonnepanelen geplaatst, waarschijnlijk 

in de maat 1m x 2m, en dus geen panelen die meedraaien met de zon. Op de grondwallen wordt lage 

begroeiing toegepast van inheemse/lokale soorten, met extra aandacht voor een goede worteling. De 

zichtbeperkende houtopstanden rondom het plangebied worden robuust (breedte van 6 meter of 

meer).  

Op basis van dit praatplaatje hebben de aanwezigen al enkele zaken aangegeven die ze graag anders 

willen. Zo willen sommige liever geen wandelpaden, poelen, fruitbomen en voedselbossen rondom of 

op het zonnepark en gaven anderen aan daar nog even over te willen nadenken. Andere punten die 

aan de orde kwamen waren aandacht voor ongewenste zaadverspreiding (onkruiden), zichtbeperking 

tijdens de wintermaanden, en voldoende afstand tussen struweelhagen en de perceelgrenzen. Op de 

in de schets aangebrachte zichtlijn werd niet negatief gereageerd, maar op de vraag of er mensen 

waren die deze juist wilden handhaven of er nut van zagen, kwam geen reactie. Wel is de vraag gesteld 

of de vrije ruimte van de zichtlijn elders in het plan gecompenseerd wordt, mocht de zichtlijn komen 

te vervallen.  

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 verder uitgewerkt 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 plannen, alvorens deze definitief worden ingediend, 

 

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 Heikomstraat er wellicht één van. 

 

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

de zonnepanelen te verhogen of 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. In verschillende fasen van het project worden technische 

tekeningen gemaakt en verbeterd, het zou kunnen dat de panelen uiteindelijk nog wat lager worden 

dan 1m80. 

 

Waar zetten jullie camera’s neer? 

Wij gaan één infrarood bewakingscamera plaatsen bij de ingang. Uit het oogpunt van privacy zal de 

camera uitsluitend naar het zonnepark zijn gericht, en niet naar de omgeving. De camera zal 

vermoedelijk wel wat boven het hekwerk uitkomen tot hooguit ca. 3 m. 

 

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 we het inrichtingsontwerp klaar hebben. Na deze eerste 

inloopbijeenkomst gaan we deze beide documenten opstellen. 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.  

Aanvullend vroeg de eigenaar van een aanliggend perceel of het mogelijk is minstens drie meter 

afstand te houden van zijn perceelgrens, omdat hij niet wil dat begroeiing over zijn perceel gaat hangen 

of dat zijn perceel voor onderhoud van het struweel betreden moet worden. TPSolar zal dit aspect 

bespreken met de landschapsarchitect en een passende maatregel opnemen in het beplantingsplan. 

Een andere omwonende heeft aangegeven graag te willen meedenken over welke soorten beplanting 

wenselijk zijn, naar diens mening zijn de soorten die de gemeente wenst niet wenselijk, omdat deze 

niet wintergroen zijn en voor overlast zorgen. TPSolar zal het beplantingsplan ruim voordat er 

vergunning wordt aangevraagd (direct na de uitslag, rond 13 november)delen   met omwonenden (evt. 

via onze website) 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 een landschapsarchitect overleggen om het zicht op het zonnepark in alle seizoenen zoveel 

mogelijk te beperken.  

Als TPSolar door de gemeente wordt geselecteerd om een vergunningaanvraag in te dienen (bekend 

rond 13 november), zullen wij direct daarna de inrichtings-, beplantings-, en beheerplannen delen met 

de omwonenden en zorgen dat reacties waar mogelijk nog verwerkt worden voordat de 

vergunningaanvraag wordt ingediend (uiterlijk 7 december). 

 

Waar plaatst TPSolar hekwerk? 

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

uit het zicht staat.  

 

  



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. In het beheerplan staat 

omschreven welke werkzaamheden hoe vaak moeten worden uitgevoerd. In praktijk zal er altijd 2-4 

keer per jaar enige vorm van onderhoud worden gepleegd (groenonderhoud en technisch onderhoud) 

en als blijkt dat er iets niet naar wens is, bijvoorbeeld bij langdurige droogte of plantsterfte, wordt er 

ingegrepen. Dat we dit geplande onderhoud ook daadwerkelijk uitvoeren, wordt geborgd in de 

overeenkomst die we met de gemeente aangaan. Daarnaast wil TPSolar zich als een goede buur 

gedragen, dus  omwonenden kunnen altijd contact opnemen als zij problemen of onvolkomenheden 

constateren vanwege het zonnepark, waarna wij deze zo spoedig mogelijk oplossen. 

 

Als de zichtlijn komt te vervallen, wordt de vrije ruimte dan elders in het plan gecompenseerd? 

Wij streven naar een robuuste landschappelijke inpassing, dus landschapselementen worden wellicht 

aangepast, maar de oppervlakte(verhouding) zal niet veel veranderen. In de concepttekening is 

ongeveer 30% van de totale oppervlakte ingetekend als groen (waar 10% de minimale eis is van de 

gemeente). 

 

Kunnen de  grondwallen en andere zicht onttrekkende elementen worden geplaatst voordat er met de 

bouw wordt begonnen? 

Voor grondwallen is dat mogelijk, voor beplanting is de planning onder meer afhankelijk van 

plantseizoen, beschikbaarheid, en andere factoren. We zullen dit t.z.t. met de grondeigenaar 

overleggen. 

 

Wat gebeurt er als er brand uitbreekt op het zonnepark?  

Voor wat betreft het technisch beheer geldt dat de installatie 24/7 op afstand wordt gemonitord. Als 

er een probleem wordt geconstateerd zal de gecontracteerde beheerpartij worden ingeseind die dan 

ter plaatse het veld inspecteert en het probleem oplost. De inverter- en trafostations die TPSolar 

toepast zijn voorzien van allerlei beveiligingen. Zo wordt het systeem afgeschakeld bij overspanning, 

overbelasting, of te hoge temperaturen, waardoor brand wordt voorkomen. Het zonnepark bevat 

verder geen brandbare delen.  

 

Hoe kan ik financieel participeren in het zonnepark? 

TPSolar richt een samenwerking in met een crowdfundingplatform (bijvoorbeeld 

duurzaaminvesteren), 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 financiële 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. 

  

Waar worden de transformatorhuisjes geplaatst? 

Er lopen vele kilometers kabel door een zonnepark, die uiteindelijk allemaal in de trafohuisje(s) 

uitkomen. Om kabelkosten te besparen staan die huisjes op de meest efficiënte plek, en dat is bijna 

altijd op het midden van de installatie, dus ver van de randen. TPSolar zegt toe dat ze aan de zijden 

van het zonnepark waar mensen dichtbij wonen minstens 50 meter van de rand van het park blijven 

(en dus meer dan 100 meter van woningen). Op die manier kan er van geluidsoverlast voor de 

omgeving geen sprake meer zijn.  

 
Inzage bijlagen 

Wij hebben de volgende downloadlink in WeTransfer gemaakt:  

https://we.tl/t-MdYWT4aECB 

 

Hierin vindt u:  

❖ Bijlage 1: Slides van de presentatie; 

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

❖ Bijlage 3: Schets Landschappelijke inpassing Zonnepark Heikomstraat. 

 

Voor de volledigheid: deze link via WeTransfer is één maand geldig (tot en met 25 oktober). Mocht het 

u niet lukken om deze documenten te downloaden, dan horen wij dit graag.   

 

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.   

 

https://we.tl/t-MdYWT4aECB


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

wij dat natuurlijk graag. U kunt projectmedewerker Rose Concolato mailen via 

rose.concolato@tpsolar.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Team TPSolar BV  
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