
Welkom!
Informatieavond

Zonnepark
Kriekampen

Dinsdag 14 september 2021 
Bron: TPSolar



Hoe maken wij deze bijeenkomst
samen tot een succes?

Houd 1,5 meter 
afstand

Hoest en nies 
in uw elleboog

Schud geen 
handen



Opzet 2de informatieavond

• 19:00 – 19:30 uur DEEL 1 
Terugblik afgelopen weken, 
eerste informatieavond 22 juli, 
omgevingsdialoog en aangepast
ontwerp zonnepark

• 19:30 – 20:00 uur DEEL 2 
Ontwerptafels en tweede versie
ontwerp Zonnepark Kriekampen 

• 20:00 – 20:30 uur DEEL 3
Participeren en meeprofiteren & 
samenwerking KempenStroom

Bron: TPSolar

Doel van de bijeenkomst:
Informeren en meedenken over Zonnepark Kriekampen

Voor wie is deze bijeenkomst:
Omwonenden Kriekampen, inwoners, 

belangenorganisaties en overige geïnteresseerden



Terugblik afgelopen weken

Bron: TPSolar

Kriekampen 
aangewezen 

als 
zoekgebied

1 juni 

Keukentafel
gesprekken

juni / juli

Informatieavond
22 juli

Keukentafel
gesprekken
augustus / 
september

Tweede 
informatie

avond
14 

september

Bij voldoende 
belangstelling: 

Digitale informatie
avond

21 september

Projectvoorstel 
indienen bij 
gemeente 

30 september



Terugblik afgelopen weken

Bron: TPSolar

Kriekampen 
aangewezen 

als 
zoekgebied

1 juni 

Keukentafel
gesprekken

juni / juli

Informatieavond
22 juli

Keukentafel
gesprekken
augustus / 
september

Tweede 
informatie

avond
14 

september

Keukentafel
gesprekken

voor overige vragen, 
opmerkingen en/of 

wensen

Projectvoorstel 
indienen bij 
gemeente 

30 september



Zoekgebied 
Kriekampen staat 

open 
1 juni t/m 

30 september 2021

Projectvoorstel 
wordt ingediend

30 september 2021

Beoordeling 
deskundigenpanel –

ronde 1
Oktober 2021

Beoordeling 
deskundigenpanel –

ronde 2 
November 2021

Bij positief advies: 
start vergunnings-
procedure (B&W)
December – zomer 

2022 

Aanvraag benodigde 
SDE++ subsidie

Najaar 2022

Bericht of SDE++ is 
toegekend 
April 2023

Start bouw
Najaar 2023

Mogelijke planning en tijdspad 



Terugblik 1ste informatieavond donderdag 22 juli



Kriekampen

• 1 juni 2021 raadsbesluit

• T/m 30 september 2021 
hebben initiatiefnemers de 
tijd om een plan in te dienen
bij de gemeente

à Belangrijke onderdelen:  
omgevingsdialoog en ontwerp
van het zonnepark



Zonnepark-initiatief Kriekampen 

• 8 grondeigenaren
• Locatie valt binnen 

aangewezen zoekgebied 
• Netaansluiting in Best 
• Ongeveer 25 hectare groot 
• Groene stroom voor 

ongeveer 7.500 
huishoudens

A58

De Kriekampen

De Rijt
Wilhelminakanaal

Hoeven



Bewonersparticipatie

1. Procesparticipatie: meedenken bij het ontwikkelen 

van beleid en beleidskaders 

2. Planparticipatie: participatie in het maken van 

plannen, het ontwerp, inrichting, beheer en 

onderhoud van een installatie voor duurzame 

energieproductie 

3. Financiële participatie: Mee-investeren in en/of 

voordeel ervaren van de opbrengsten van een project
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Keukentafelgesprekken

Gesproken over:
• Zonneparken in het algemeen
• Zorgen, vragen en/of wensen 
• Hoe intensief men betrokken wil 

worden
• Landschappelijke inpassing
• Participatie en lokaal eigendom



Andere 
gesprekspartners

Zijn er nog andere 
volgens u?



Eerste versie
ontwerp
zonnepark

Input uit gevoerde gesprekken 
Behoud huidige blok/kavelstructuur Dassenfamilie en andere fauna 

moet zich kunnen blijven bewegen 
in het gebied

Behoud recreatieve paden en 
wegen en/of verken opties voor 
nieuwe

Positief over hagen en bosschages 
om het zonnepark heen

Struinpad of finse piste met het oog 
op atletiekvereniging

Randen om zonnepark heen, 
groene afscherming richting 
woningen

Geen bestaande bomen of ander 
groen kappen/weghalen

Schapenbegrazing klinkt goed

Nu erg droge akkers, zorg voor een 
verbetering

Aandacht voor beheer zonnepark, 
bijvoorbeeld verschralen van de 
bodem

Biodiversiteit belangrijk Spelen meerdere ontwikkelingen in 
het gebied

Vroeger veel patrijzen in het gebied, 
zou mooi zijn als die terug komen

Verbinding met Aarlesche Heide
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Natuur
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Ontwerp zoals getoond tijdens 1ste informatieavond 22 juli



Input na eerste informatieavond (1)
Wens / vraag / opmerking Toelichting doorvoering ontwerp

Afstand van snelweg tot aan zonnepark moet 35 meter zijn 
(RWS).

Strook was in eerste ontwerp 25 meter, nu verbreed naar 35 
meter.

Bij bomenrij Kriekampen ook struweel toevoegen om het 
zicht op de panelen te ontnemen, ook met oog op mogelijk 
nieuwe woonwijk (omwonenden).

Bij bomenrij Kriekampen nu ook een struweelhaag 
toegevoegd. 

Verken mogelijkheden voor plaatsing van 
vogelhuisjes/kastjes (omwonenden)

Hierover is contact gelegd met vogelwerkgroep IVN.

Positief over het toevoegen van nieuwe recreatieve routes, 
nog geen éénduidige mening over of deze ‘gewoon’ 
wandelroutes moeten blijven of speciale atletiekbanen en/of 
mountainbikeroutes moeten worden (omwonenden).

In ontwerp vooralsnog ‘gewoon’ wandelroutes aangehouden. 
De verdere uitwerking van dit thema kan later bij de komst 
van een nieuwe woonwijk ook verder uitgewerkt worden.

Bij meest oostelijk gelegen perceel de recreatieve route 
doorvoeren (omwonenden).

Hier loopt al een wandelroute (aan de bovenkant van het 
perceel). Het naastgelegen perceel is van Defensie. Daarom 
besloten de recreatieve route bij dit perceel te laten 
vervallen. 



Input na eerste informatieavond (2)

Wens / vraag / opmerking Toelichting doorvoering ontwerp

Betrek bij deel van beheer zonnepark lokale bedrijven zoals 
het Border Bos, Stichting Eerste Compagnie Van Het Verloren 
Schaap of lokale schaapsherder (omwonenden en 
belangenorganisaties).

De eerste contacten hierover zijn gelegd. 

Transformatorstations het liefst zo ver mogelijk van huizen 
van omringende huizen vandaan (omwonenden).

Eerste technisch ontwerp gemaakt. Hierin de plaatsing van 
van de transformatorstations zo ver mogelijk van omringende 
huizen. Doorgevoerd in landschappelijk ontwerp. 

Bij bovenkant meest oostelijke perceel, een struweelhaag 
toevoegen om bij de wandelroute daar het zicht op de 
achterkant van de panelen te ontnemen (omwonenden). 

In ontwerp op deze plek een struweelhaag toegevoegd. 

Ik wil graag een rondleiding op zonnepark Uden 
(omwonenden).

Rondleiding heeft eind augustus plaatsgevonden. 



Input na eerste informatieavond (3)
Wens / vraag / opmerking Toelichting doorvoering ontwerp

Goed initiatief om bij de ontwerp van het zonnepark ook 
oog te hebben voor (wilde) bijen (omwonenden). 

Naast bloemrijk grasland, ook onverharde leempaden 
(nestellocaties voor bijen). 

Zonnepark Kriekampen kan een rol spelen in 
boscompensatievoorstel verzorgingsplaats Kloosters 
(belangenorganisaties).

Dit is in principe een kwestie voor Rijkswaterstaat en de 
gemeente Oirschot. Wij zullen dit wel in onze gesprekken bij 
de gemeente aankaarten. In huidige plan Zonnepark 
Kriekampen wel al circa 1,7 km aan nieuw struweel, grote 
stroken met bloem- en kruidenrijk grasland en een nieuwe 
bossingel van circa 20 m breed en 50 m lang (als toevoeging 
van lijnvormig element en nabij perceel Brabants Landschap).

Bij meest linkse (het westelijke veld) een groenstrook van 
360x30 meter vrijhouden en een dicht groenstruweel van 4 
meter hoog aanplanten (belangenorganisaties). 

De groenstrook is doorgevoerd en uiteindelijk in overleg met 
RWS niet 30, maar 35 meter breed geworden. Het 
aanplanten van dicht en hoog groenstruweel is o.a. vanwege 
de ligging van dit perceel in onze ogen niet wenselijk. Wel 
zijn er nog andere manieren om de fauna in het gebied te 
helpen, waaronder de aanplant van nieuw struweel op 
andere plekken. Dit onderwerp bespreken wij graag de 
komende weken verder. 



Heeft u vragen? 

Bron: TPSolar



Graag gaan wij met 
u verder in gesprek 
over het ontwerp 
van het zonnepark! 

Bron: TPSolar



A58

De Rijt

De Krie

Wilhelminakanaal

ka
m

pe
n





Het ontwerp van het zonnepark in het kort 

Zuidopstelling Biodiversiteit Lokale schaapsherder 
voor beheer Bloemrijk grasland 

Nieuwe houtsingel
20x50m 

Ca. 1,7 km aan 
struweelhagen 

Kruidenrijk grasland 
met het oog op de das

Installatie: 46%
Groen: 54%



Bewonersparticipatie

1. Procesparticipatie: meedenken bij het ontwikkelen 

van beleid en beleidskaders. 

2. Planparticipatie: participatie in het maken van 

plannen, het ontwerp, inrichting, beheer en 

onderhoud van een installatie voor duurzame 

energieproductie 

3. Financiële participatie: Mee-investeren in en/of 

voordeel ervaren van de opbrengsten van een project.
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Participeren in duurzame energieopwekking

Hoe kunt u profiteren van Zonnepark Kriekampen? 



Participeren en mee profiteren (1)

Omgevingsfonds
• Jaarlijks (15 jaar) door initiatiefnemers een bedrag gestort

• Circa € 12.000,- (0,50 euro per opgewekte MWh)

• Doel: lokale gebiedsontwikkeling, maatschappelijke meerwaarde 
genereren in de directe omgeving van het zonnepark

• Beheerd door een afvaardiging uit de betreffende omgeving (gemeente controle functie) 

• Besteding moet een fysiek en/of ruimtelijk karakter hebben



Participeren en mee profiteren (1)

Omgevingsfonds
• Jaarlijks (15 jaar) door initiatiefnemers een bedrag gestort

• Circa € 12.000,- (0,50 euro per opgewekte MWh)

• Doel: lokale gebiedsontwikkeling, maatschappelijke meerwaarde 
genereren in de directe omgeving van het zonnepark

• Beheerd door een afvaardiging uit de betreffende omgeving (gemeente controle functie) 

• Besteding moet een fysiek en/of ruimtelijk karakter hebben

?



Participeren en mee profiteren (2)

Stroom afnemen van het zonnepark

• Stroom van Zonnepark Kriekampen wordt geleverd aan een groene  

energiemaatschappij, bijvoorbeeld Greenchoice of Vandebron

• Voordeel voor nieuwe klanten uit omgeving: 

bijvoorbeeld korting op eerste jaarafrekening



Participeren en mee profiteren (3)
Lokale werkgelegenheid 

• Lokale partijen voor bouw, beheer en/of onderhoud 

van het zonnepark
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Participeren en mee profiteren (3)
Lokale werkgelegenheid 

• Lokale partijen voor bouw, beheer en/of onderhoud 

van het zonnepark

Wie of welke bedrijven zouden 
kunnen helpen bij Zonnepark 

Kriekampen? 



Participeren en mee profiteren (4)

Financiële participatie / Lokaal eigendom
• Inwoners en bedrijven uit de Kriekampen / Bloemendaal / 

De Kemmer / Oirschot met voorrang investeren

• Streven naar 50% lokaal eigendom (Klimaatakkoord)

• De omgeving investeert in het project en ervaart de 

voordelen van de opbrengsten van het project

• Rendement ca. 4% (gebaseerd op hoeveelheid opgewekte 

stroom en de stroomprijs)  

• Rol energiecoöperatie (KempenStroom) 



50% lokaal eigendom, hoe zit dat? 

“Om de projecten voor de bouw en exploitatie van
hernieuwbaar op land in de energietransitie te laten slagen,
gaan in gebieden met mogelijkheden en ambities voor
hernieuwbare opwekking, de omgeving en marktpartijen
gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, bouw en
exploitatie. Dit vertaalt zich in een evenwichtige
eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt
naar 50% eigendom van de productie van de lokale
omgeving (burgers en bedrijven). Het streven voor de
eigendomsverhouding is een algemeen streven voor 2030.
Er is lokaal ruimte om hier vanwege lokale project-
gerelateerde redenen van af te wijken.”

Bron: Klimaatakkoord, 2019.



Projectfinanciering zonnepark

• Grootste gedeelte (80%) wordt gefinancierd door een duurzame bank, 

bijv. de Triodos bank (het vreemd vermogen).  

• Overige deel (20%) wordt door de ontwikkelaar en de energiecoöperatie 

geïnvesteerd (het eigen vermogen).  

• “50% lokaal eigendom” heeft betrekking op het stuk eigen vermogen. 

Hierin trekken TPSolar en KempenStroom gelijkwaardig op.
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Ontwikkelkosten Zonnepark Kriekampen
• 50% door TPSolar 
• 50% door KempenStroom (kan ook meer zijn als daar behoefte aan is!)

Hoe wordt de 50% van KempenStroom opgehaald? 
v Via participatie bij de leden van de coöperatie (crowdfunding)
v Lid worden van KempenStroom kan al vanaf € 25,00 euro
v Elk lid van de coöperatie heeft 1 stem in de Algemene Leden Vergadering
v KempenStroomDelen in Zonnepark Kriekampen á € 100,00 euro per 

aandeel
v Naar rato van het aantal KempenStroomDelen deelt men mee 

in de winst van de coöperatie
v KempenStroom verwacht een positief rendement 
v Duurzame investering
v Hoe meer leden hoe sterker coöperatie KempenStroom!





Voorbeeld: Zonnepark Welschap
in Eindhoven (2019)

• Postcoderoos project
• Groene stroom voor 1.000 huishoudens 
• Initiatief van vijf lokale energiecoöperaties 

en -verenigingen (040energie, Best 
Duurzaam, KempenEnergie, O3energie en 
Veldhoven Duurzaam)

• 900 leden
• Meeprofiteren van de opgewekte stroom

https://zonneparkwelschap.nl/

https://zonneparkwelschap.nl/


Voorbeeld: Zonnepark Transberg
in Dordrecht (2019)

• Crowdfundings actie i.s.m. ZonnepanelenDelen
• € 800.000 euro opgehaald 
• Voormalig vuilstort, groene stroom 2.100 huishoudens 
• Investeren via zogenaamde ‘ZonneDelen’ (25 € per stuk)
• Jaarlijks rendement: stroomprijs en de hoeveelheid 

opgewekte zonne-energie 
• Vergelijkbaar met obligatieregeling
• Rendement circa 4 %
• 700 Zonnedelers 

https://www.tpsolar.nl/transberg

Bron: TPSolar

https://www.tpsolar.nl/transberg


Omgevingsfonds
Stroom afnemen 

van het 
zonnepark

Lokale 
werkgelegenheid

Mee-investeren / 
50% lokaal 
eigendom

De participatiewaaier: wat heeft uw voorkeur?



Vervolg

• Verslag inclusief getoonde informatie

• Heeft u wensen, ideeën of suggesties? 

Vragen? Laat het ons weten! 

• Participeren en/of mee profiteren via 

KempenStroom

• Keukentafelgesprek? Digitale afspraak? 

Telefonisch contact? Neem contact op! 

Bron: TPSolar



Dank voor uw 
aandacht! 

Zijn er vragen? 

Bron: TPSolar

Contact

TPSolar B.V. Emma Hendriks
Emma.hendriks@tpsolar.nl
023 741 01 44

KempenStroom Emile van Niekerk
info@Kempenstroom.nl

mailto:Emma.hendriks@tpsolar.nl
mailto:info@Kempenstroom.nl

