
  

 

Webinar 14 december 2020: vragen en antwoorden  
 
Op 14 december 2020 is een webinar georganiseerd om het plan voor een 

zonnepark aan de IJzerbroekseweg en Voortsestraat in Sint Hubert. Tijdens de 

webinar was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Hieronder volgt een verslag 

van de gestelde vragen en antwoorden hierop. De vragen zijn dikgedrukt en worden 

gevolgd door de antwoorden. 

De eerste vraag is of Flowers for Youandi helemaal stopt met de pioenen op deze 

locatie. Anders wordt er nog steeds gespoten en is het eerder een uitbreiding dan 

substitutie? Op het perceel waar het park komt komen geen pioenen, behalve een 

stukje wat er nog overblijft. Er blijft bijna geen ruimte meer over om pioenen te 

telen achter het huis. 

Kloppen de datums wel die genoemd worden? Voorbeeld: ontwikkeling tweede 

helft 2020? Kunt u iets specifieker zijn welke datum u bedoeld? Ontwikkeling 

zonnepark tweede helft 2020? Dat klopt inderdaad, het proces waar we nu in zitten 

op weg naar de vergunningaanvraag heet officieel de ontwikkelfase. Na de 

vergunning volgen de contracterings-, financierings- en bouwfase. 

Hoe staat het plan in relatie tot de zonneladder en de aangenomen motie in de 

Provinciale Staten van Noord-Brabant? Dit plan gaat over zon op land. Behalve de 

opwekking van zonne-energie voegen we ook natuurwaarden toe. Er is een rapport 

geschreven door Pondera en daar staat de verhouding in van zon op dak, zon op 

water, biomassa en zon op land in.  

De vragensteller adviseert om eerst met de provincie in overleg te gaan om 

teleurstellingen tijdens een mogelijke vergunningverlening te voorkomen. 

Is er een overeenkomst met de netbeheerder voor het leveren van de stroom op 

het netwerk, en in hoeverre beperkt dit de realisatie van zon op dak in de 

omgeving van het beoogde zonepark? De netbeheerder reserveert ruimte voor zon 

op dak voor particulieren. De grootzakelijke aansluitingen worden vergeven op 

volgorde van wie het eerst opdracht geeft. We hebben tot nu toe gehoord dat er 

voldoende capaciteit is voor dit zonnepark maar ook dat er congestie is op het net 

en dat die groeit. In hoeverre hier zon op dak concurreert weet ik niet. We sluiten 

wel op verschillende punten aan, dus er is geen directe concurrentie. 

De heer Linders heeft zijn eigen percelen al van zon op dak voorzien? Deze 

panelen zijn voor eigen gebruik voor kwekerij Flowers for Youandi, we kunnen dus 

de stroom salderen tot 2023.  

Is er ook bekeken of het mogelijk is om de volgelpoel aan de IJzerbroekseweg te 

plaatsen? De vogelpoel is op de geplande locatie gelegd in overleg met de bewoner 
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daar. Er is geen andere locatie overwogen omdat we op een andere plek daar geen ruimte voor 

hebben, hier wel. 

Ik wil graag nog de westkant zien? De presentatie komt later ook op de site. 

De mast komt die daar ook te staan en hoe hoog wordt dit? We nemen aan dat een 

hoogspanningsmast wordt bedoeld. De kabels worden onder de grond aangelegd. 

Kan het inkoopstation ook (deels) onder de grond? Volledig in de grond kan niet maar er zijn wel 

ontwerpen van inkoopstations die deels in de grond verwerkt zijn. Volgens mij info kan dat wel, 

graag onderzoeken? Dit moet overlegd worden met de netbeheerder, zij bepalen hoe een 

inkoopstation eruit ziet. 

Wat is postcoderoos? De postcoderoos regeling (vanaf 2021 formeel de subsidieregeling 

coöperatieve energieopwekking) is een financiële stimulering voor energiecoöperaties om in 

coöperatief verband duurzame energie op te wekken. De regeling is beschikbaar voor deelnemers in 

een energiecoöperatie die in een aangrenzend of in hetzelfde postcodegebied wonen als het 

zonnepark, vandaar de naam postcoderoos. Deze regeling wordt veel gebruikt om de omgeving te 

laten profiteren van een zonnepark of windpark. Voor deze regeling is een samenwerking met een 

energiecoöperatie noodzakelijk. 

Kunnen de dorpsbewoners zelf een energiecoöperatie oprichten? Ja dat zou kunnen, daar zijn 

verschillende voordelen voor de inwoners mee te behalen.  

Een belangstellende wil verder contact per mail. Met de belangstellende wordt contact opgenomen. 

Is ook nagedacht over de mogelijkheden tot het realiseren van opslagcapaciteit? Zou innovatief zijn 

als er een zonnepark komt wat s’ nachts ook stroom levert. Dat is inderdaad in ontwikkeling, en we 

gaan hier ook ruimte voor reserveren in het gebied, maar zit echt nog in de pioniersfase. Over een 

paar jaar zal dit wel gemeengoed worden is onze inschatting.  

Het zou goed zijn dat je dit ook gebruikt in de communicatie. Dank voor de tip. 

Wat belangrijk is voor de landschappelijke inpassing is dat er overeenkomst/draagvlak is bij de 

directe omgeving, gezien de signalen die er komen is hier nog een flinke slag te maken? Dat is juist, 

daarom is het plan al op veel onderdelen bijgesteld. Plek veranderd, panelen verlaagd, landelijke 

inpassing verlaagd, enz. Bij Koen kun je hierover bijpraten. De buurt is terecht, zeer betrokken, en 

wordt veel bijgepraat. 

 
 


