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Webinar Zonnepark Aardbrandsven
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Welkom!

Uw gastheren van vanavond

Jeroen Schmaal
Sunvest

Pieter de Lange
Sunvest

Koos Iestra
Haver Droeze
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Heeft u vragen?

• U kunt via de chat vragen stellen aan ons panel van experts

• Veel gestelde vragen zullen we live in de uitzending behandelen (tot 21:00 uur)

• Een overzicht van de vragen en antwoorden komt achteraf beschikbaar via onze website

• Zijn er te veel vragen, dan beantwoorden we ze later

• U kunt ons altijd bereiken via de website of mailen naar Aardbrandsven@sunvest.nl

Onze experts zitten klaar om uw vragen te beantwoorden

• Jeroen Schmaal (Sunvest)

• Pieter de Lange (Sunvest)

• Koos Iestra (landschapsarchitect Haver Droeze)

• Marinda de Vries (Sunvest)

• Fleur van de Wolfshaar (Sunvest)

Praktische zaken



1. Introductie

4

Sunvest

• Nederlands projectontwikkelaar gespecialiseerd in

ontwikkeling en exploitatie van zonne-energie systemen

• 500 MWp aan zonneparken in beheer en ontwikkeling

• Focus op Natuurlijke Zonneparken: veel aandacht voor

omgeving, landschappelijke inpassing en participatie door de

lokale gemeenschap

Samenwerking tussen ProfiNRG en Green Giraffe

• ProfiNRG heeft al meer dan 1000 zonnedaken en 10

zonneparken gerealiseerd

• Green Giraffe heeft financieel advies geleverd bij financiering

van ruim EUR 30 miljard aan wind- en zonne-energieprojecten

Over Sunvest
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Holland Solar

• Via ProfiNRG lid van Holland Solar: we onderschrijven de gedragscode Zon op Land

Principes

1. Betrekken omwonenden in de keuzes over het plan, het ontwerp en de mogelijkheid om financieel

te participeren

2. Een goede locatie keuze en vormgeving, die meerwaarde biedt aan de natuur ter plekke.

Omwonenden zullen mee kunnen profiteren

3. Zorgen dat het oorspronkelijk grondgebruik desgewenst mogelijk blijft na de levensduur van het

zonnepark

Gedragscode Zon op Land
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Uitgenodigd: inwoners Cranendonck (ca 60 aanmeldingen)



2. Proces

7

1. Informatie delen initiatief zonnepark Aardbrandsven

2. Niet: discussie nut/noodzaak zonneparken. Dat is

beleid overheid

3. Vragen die er leven beantwoorden

4. Breed in de gemeente feedback verzamelen. Hoe

kunnen we het plan verbeteren

Doel webinar

De Boschloop met links de Boschsingel.
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• Eind 2019: beleid gemeente gereed: “Tot 2024 max. 83

hectare nieuw aan te leggen zonneparken in Cranendonck”

• Januari 2020: start maken inpassingsplan

• 4 februari: Bewonersavond

• Feb - maart: input ophalen bij omwonenden en in de

gemeente

• 31 maart: inzending naar gemeente

• 14 juli: goedkeuring principeverzoek B&W: uitnodiging

vergunningaanvraag

• Sept-dec Tweede ronde ophalen reacties

• 15 november: indienen concept vergunningaanvraag

• 13 januari 2021: algehele digitale inloopavond gemeente

Tot nu toe 
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• Landschappelijk inpassingsplan

• Archeologisch onderzoek

• Stikstofberekening

• Ruimtelijk Onderbouwing rapport met aandacht voor

• Geluid

• Straling

• Warmteontwikkeling

• Flora en Fauna onderzoek

• Participatieverslag

Onderzoeken en rapporten
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Plangebied: 57 ha netto zonnepark (76 ha bruto)
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• 200.000 panelen

• 97 MWp capaciteit

• 90.000 MWh/jaar

• 27.000 huishoudens

• Aansluiting Tennet

Technisch ontwerp (bij benadering) 

3. Ontwerp
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Belangrijkste bijstellingen

• “We zijn positief over het park, maar we willen het

niet zien” (vaak genoemd);

• “Liever 1 groot park dan meerdere kleine”;

• “Zorg dat het park niet zichtbaar is”;

• “Prachtig park, mooi die nieuwe technologie”;

• “Zorg dat grondwater niet omhoog komt. Dat deel

ben ik niet enthousiast over”;

• “Meerdere mensen zijn voor een groter park op

deze plek. 25 tot 50 Ha extra zou beter zijn”;

• “Liever 1 groot park in Cranendonck, dan meerdere

kleine parken verspreid over de gemeentegrenzen”;

• “Doe maar, maar ik wil er geen last van hebben”

4. Procesparticipatie

Reacties laatste bewonersavond
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Het park wordt omringd met struweel en bomen, die het

zicht op het park wegnemen

• Oostkant: Bestaande Boschsingel & Boschloop, in

samenspraak met SBB en waterschap overleggen we

over zicht ontnemen

• Noordkant: Struweel, 10 meter breed

3-5 meter hoog

• Zonnepark 2,20 meter

Houtsingel 8 meter breed, 3-5 meter hoog

• Zonnepark 1,50 meter

Struweel van 5 meter breed en 1,50 - 2 meter hoog

Groen omringd

5. Ontwerp
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5 meter breed

8 meter breed

8 meter breed
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Uitgangspunten

• Niet wintergroen, wel dicht planten

• We gebruiken gevarieerde streekeigen beplanting

• We planten volwassen struweel dat snel en dicht groeit

Houtsingel

• Meidoorn 

• Gelderse roos

• Lijsterbes

• …

Struweelsingel (5 meter breed)

• Sleedoorn 

• Wilde roos

• Framboos

• …

Groen omringd

5. Ontwerp
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Uitgangspunten

• Insectenvriendelijk

• Kruidenrijk onder de panelen (halfschaduw)

• Bloemrijk in de groene bermen

• Wintervoedselvelden voor akkervogels

Biodiverse grasvegetaties

5. Ontwerp
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Meervoudig ruimtegebruik: Natuurontwikkeling 

Educatie

• Plangebied is van oorsprong nat heidegebied

(zie ook Aardbrandsven)

• Begin 20ste eeuw ontgonnen voor landbouw

• Ontwaterd, via Boschloop, greppels en sloten

• Last van verdroging

Daarom:

• Natte heidenatuur met vlonderpad aan

noordzijde van bijna 2 ha

• Kilometers breed struweel rondom het park

Aan de Noordzijde wordt de Boschloop doorgetrokken en plas-dras 
gebied gecreëerd

5. Ontwerp
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Meervoudig ruimtegebruik: schapen 

5. Ontwerp
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Meervoudig ruimtegebruik: educatie en recreatie

5. Ontwerp

Educatiepad

• Bij de zwarte pijl start ons educatiepad (blauwe

stippellijn), richting het vlonderpad (rode

stippellijn). Dit sluit aan op bestaande fiets en

wandelroute

Informatiepunten

• Bij de start van het educatiepad

• Educatieborden langs het educatiepad
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Opbrengsten in de omgeving

Doel

• Meedoen en meeprofiteren lokale omgeving:

50% eigenaarschap

Hoe

Ontwikkeling

• Lokale energiecöoperatie wordt 50% mede

eigenaar van het project

• Heeft tijdens de ontwikkeling 50% zeggenschap

over alle zaken die omgeving aangaan

Exploitatie

• Blijft voor omgevingszaken betrokken

• Wordt 100% eigenaar postcoderoospark

• Geeft zon obligaties uit aan bewoners

• Verkoopt zonnestroom uit het park



6. Financieel participeren

29

Opbrengsten in de omgeving

Omgevingsfonds

• Zodra zonnepark is uitontwikkeld (en het park

er zeker komt) verzilvert energiecöoperatie

aandelen ten behoeve van het omgevingsfonds

• Sunvest betaalt 15 jaar lang een vast bedrag per

opgewekte MWh (of evt. uitkering ineens)

• Schatting nu: EUR 60k-90k/jaar

(= totaal EUR 900k – EUR 1,5M)

Spelregels

• Energiecöoperatie bepaalt in samenwerking

met gemeente regels voor omgevingsfonds

• Dan wordt duidelijk hoe de omgeving profiteert
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Opbrengsten in de omgeving

Wat betekent dat voor u?

• U kunt een lening geven via de

energiecöoperatie aan het park. Die wordt in

10-15 jaar afbetaald. Rente is ongeveer 3-4%

• U kunt een aantal panelen kopen of huren op

het park via de Postcoderoosregeling. Daarvoor

krijgt u 15 jaar lang per opgewekte kWh een

gesubsidieerd tarief

• U kunt groene stroom afnemen uit het

zonnepark

• Meer informatie:

Postcoderoos-regeling in het kort - Energie

Samen

https://energiesamen.nu/pagina/39/postcoderoos-regeling-in-het-kort
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Opbrengsten in de omgeving

Inhoud

• Lokale energiecöoperatie opgericht: Budel en

omstreken

• EC Heidezon organiseert lokale zeggenschap en

lokale financiële participatie

Word Lid

• Word nu gratis lid van de energiecöoperatie

• Ontvang de nieuwsbrief

• Wordt als eerste uitgenodigd om mee te doen

• Alleen leden kunnen deelnemen

• Meld je aan op: JVanDerVoort@Innax.nl

Energiecoöperatie Heidezon U.A.
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7. Proces vanaf nu 

VERTROUWELIJK 32

Wat

0. Principeverzoek

1. Vergunningsfase

2. Subsidie

3. Netaansluiting

4. Financiering

5. Projectvoorbereiding

6. Bouwen

7. Exploitatie

Indicatief overzicht

Wanneer

2020

Q1 2021

2021/2022

2022-2024

2023

2023

2023/2024

25 jaar
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Voor vragen of informatie

Aardbrandsven@sunvest.nl
www.sunvest.nl

Marinda de Vries

Tel: 06 37 006 043

marinda@sunvest.nl

Bedankt voor uw aandacht!

mailto:Aardbrandsven@sunvest.nl
mailto:marinda@sunvest.nl

