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Webinar Zonnepark Aardbrandsven
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Praktische zaken:

De volgende experts waren aanwezig in de chat 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)
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Hoe is de stroom van dit park geregeld dus naar het net toe?

• Dit zullen we straks beantwoorden.

(Op dit moment is Sunvest in gesprek met Tennet (hoogspanningsnet) voor de netaansluiting. Hoe dit

er precies uit gaat zien zal bekend worden na het onderzoek van Tennet “quickscan”)

Waarom ligt het park niet langs de A2 maar midden in het landschap?

• De landschappelijke inpassing komt ook straks aan bod; Dit is een agrarisch gebied. Het gebied is

door ruilverkavelingen al vaak veranderd. Met de tijd is de verkaveling steeds rationeler en

grootschaliger geworden. De komst van een zonnepark past in deze ontwikkeling. Bovendien draagt

het zonnepark bij aan de ontwikkeling van natuur en landschap door de beplantingen die rond en

door het park worden aangelegd

Wie bepaalt de locatie van de zonneparken?

• De locatie waar zonneparken mogen komen is door de gemeente bepaald

Vragen en antwoorden
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Hoe is de burger participatie geregeld?

• Via Coöperatie Heidezon. Zal ik straks wat over vertellen.

(De energiecoöperatie wordt voor 50% eigenaar van het zonnepark en heeft tijdens de ontwikkeling

van het zonnepark 50% zeggenschap over alle zaken die de omgeving aangaan. Er zijn verschillende

mogelijkheden voor bewoners om te participeren. Zo kunt u een lening geven via de

energiecoöperatie aan het zonnepark, panelen kopen of huren in het park via de

postcoderoosregeling of u kunt stroom afnemen uit het zonnepark. Voor meer informatie kunt u

mailen naar: JVanDerVoort@Innax.nl )

Hebben burgers überhaupt inspraak?

• Jazeker. Bijvoorbeeld vanavond. Maar we hebben veel gesprekken met de omgeving gevoerd. Ik

vertel er straks iets meer over

Vragen en antwoorden

mailto:JVanDerVoort@Innax.nl
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Heeft het college ingestemd met de uitbreiding?

• Wij hebben ambtelijk gehoord dat dit goedgekeurd gaat worden. Het besluit op papier moeten we 

nog ontvangen

Moet de gemeenteraad de locatie nog goedkeuren?

• Uiteindelijk wel. Zij moeten het plan in zijn geheel goedkeuren

Heeft het college ingestemd met de uitbreiding?

• Wij hebben ambtelijk gehoord dat dit goedgekeurd gaat worden. Het besluit op papier moeten we 

nog ontvangen

Het geluid galmt heel erg

• Dat is vervelend. Het geluid lijkt nu goed te werken. Als het probleem blijft horen we het graag

Vragen en antwoorden
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Kun je de presentatie gewoon vol in beeld brengen, niet zo veel switchen tussen presentatie en de 

personen in beeld

• We hebben het gevraagd aan de cameraman. Ze gaan er rekening mee houden

Is het houden vd schapen onder de panelen wel echt diervriendelijk (donker)?

• De projecten waar dit al gedaan wordt laten zien dat dit goed kan. Vooral in Engeland is er veel 

ervaring met schapen. Het is niet donker onder de panelen, er is halfschaduw. We hebben voor 

andere projecten overleg gehad met schapenhouders. In dit gebied moeten we nog in contact 

treden daarmee

Vragen en antwoorden
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In hoeveel % van de elektriciteitsvraag van Cranendonck voorziet het park?

• De gemeente heeft aangegeven dat ze voor nu 83 ha netto wil toestaan. Dit park vult daar ca 57 ha 

van op. Om CO2 neutraal te worden is er volgens mij meer nodig. Dat kunt u terugvinden in het 

gemeentebeleid

Is de ingang nog op dezelfde plaats als voorheen gepland, en de omvormstations?

• Over de ingang voor de bouw en afbraak van het park zijn we nog in overleg. Ons voorstel wordt om 

die weg niet langs de Ruilverkavelinsgweg te leggen

Door de uitbreiding komt het park voor ons korter bij en is de beplanting nog belangrijker. Wij willen

de zonnepanelen niet zien.

• Dat klopt. Wij gaan zorgen dat de beplanting dicht wordt en dat we dichte en volwassen planten.

Koos vertelt er zo nog wat over.

Vragen en antwoorden
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Wie gaat dat groen beheren?

• Daarvoor zij we nog in overleg met lokale partijen, dit komt later in de ontwikkeling

Wat gebeurt er met alle ecologische voorzieningen na 25 jaar?

• Dat moeten we nog bespreken met de gemeente. De opdracht is nu dat het na 25 jaar weer 

agrarisch wordt. We zijn vaak gewend dat we afspreken dat we in ieder geval de houtsingels na 25 

jaar laten staan. Wat vindt u?

Waar komt het stroomstation?

• We zijn in Tennet in overleg. We hebben nog geen locatie. De transformatorstations worden midden 

in het park gezet, en een inkoopstation aan de rand. De locatie daarvan hangt af van wat we met 

Tennet uiteindelijk afspreken

Vragen en antwoorden
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In een eerdere bijeenkomst al een opmerking gemaakt over het soort beplanting. Wat we nodig 

hebben om de panelen op de kortste tijd uit het zicht te hebben zijn brede snel groeiers

• Dat nemen we ook op in het groenplan. We gaan in ieder geval met volwassen planten werken. We 

zullen dit ook bespreken met de energiecoöperatie Heidezon. Heb jij zelf al soorten groeiers op het 

oog?

Komt er ook een afscheiding tussen de weg en de randstroken zodat de dieren niet zo maar de weg 

op kunnen lopen?

• Er komt en hek aan de binnenkant van de beplantingen

Kan ik de andere vragen zien?

• de vragen worden op de website geplaatst.

Vragen en antwoorden
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Krijg je last van schittering van de panelen?

• Om de opwekking zonne-energie te maximaliseren maakt Sunvest gebruik van zonnepanelen met 

een anti-reflectie coating. Hierdoor wordt zoveel mogelijk zonnestralen ingevangen. Daarnaast 

worden de zonnepanelen in een vlakke hoek van 10 tot 12 graden geplaatst waardoor eventuele 

overblijvende reflectie recht omhoog zal gaan

Krijgen wij een kopie van de presentatie en van de vragen en antwoorden?

• Deze worden op https://sunvest.nl/zonnepark-aardbrandsven/ geplaatst

Is er een extra elektriciteitsmast nodig?

• Er is geen extra elektriciteitsmast nodig, het zou eventueel kunnen dat er een aftakking zal komen 

op de hoogspanningslijn. Maar dit zal nog moeten blijken uit het onderzoek wat we nu hebben 

lopen met Tennet. Waarschijnlijker is het dat we een ondergrondse kabel trekken naar een 

onderstation bijvoorbeeld Maarheeze

Vragen en antwoorden
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Niet wintergroene beplanting. dus in de zomer vooral 'mooi'. maar dus de overige periode sober en 

kaal (ondanks de struiken met takken etc)

• Er wordt ook Hulst aangeplant en Wilde Liguster. Laag struweel met heide is in de winter 

aantrekkelijk. Verder zijn er streekeigen planten die in de winter een beeld geven wat past in dit 

landschap

waarom snoeien (in de hoogte?)

• Er wordt gedund en er wordt gesnoeid om de beplanting in goede conditie te houden: dicht en niet 

doorzichtig. Planten hebben de neiging naar het licht toe te groeien en steeds ijler te worden. Dit 

kunnen we door snoeien en dunnen voorkomen

Wat doet Sunvest aan beheer, aan het natuurbeheer?

• Sunvest is verantwoordelijk voor zowel de aanleg als het beheer. Dat geldt ook voor de 

natuurontwikkeling

Vragen en antwoorden
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Wat was feedback van de gemeente op jullie voorlopige aanvraag?

• Dat is een brede vraag. We hebben met veel verschillende afdelingen van de gemeente gesproken 

en veel verschillende vormen van feedback gehad en dit ook verwerkt in het plan. In grote lijnen 

heeft B&W het plan goedgekeurd. Wat er het meest uitsprong was dat de gemeente belang hecht 

aan de ecologische verbindingszone die het park moet gaan vormen. Met als beginpunt de Budeler

en Weerter bergen. Daar hebben we het ontwerp op aangepast

Hoeveel ha is het park gegroeid ten opzicht van de voorgaande presentatie?

• In de presentatie op de bewonersavond was het park 49,5 ha. Toen gaf ik al aan dat dit mogelijk 

meer werd. Dat is gebeurd. Nu is het ongeveer 76 ha

Wie zit er in de lokale energiecoöperatie

• Dat bestuur wordt nu verder gevormd. Energiecoöperatie Heidezon zoekt ook nog leden. Heeft u 

interesse?

Vragen en antwoorden
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Wat is alles meegerekend het voordeligst? Eigen panelen op mijn dak of deelnemen?

• Ik denk op dit moment nog het eigen dak. Maar als het salderen er niet meer is, dan is het denk ik 

op het Postcoderoospark voordeliger, zeker als u veel terug levert. Dit kunt u navragen bij 

energiecoöperatie Heidezon

Kan een participatie ook ""meetellen"" voor de stroomopwekking die nodig is bij een nieuw te 

bouwen woning? Dus dat de zonnepanelen niet op ons eigen dak komen, maar op jullie park?

• Weet ik eerlijk gezegd niet. U kunt dit navragen aan de energiecoöperatie

Is er een berekening waaruit de terugverdientijd volgt beschikbaar?

• U kunt dit navragen aan de energiecoöperatie. Zij hebben hierover meer informatie

• Voor alle vragen met betrekking tot de energiecoöperatie kunt u mailen naar: 

JVanDerVoort@Innax.nl

Vragen en antwoorden
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Je noemde dat het na 25 opgeruimd wordt. Kun je daar iets meer over vertellen? Wordt het dan 

sowieso afgebroken of ligt dit aan hoeveel het opbrengt en hoe goed de panelen dan nog zijn?

• We krijgen een omgevingsvergunning (als alles goed gaat) voor 25 jaar. Daarnaast spreken we af het 

park over 25 jaar op te ruimen in een overeenkomst met de gemeente. Dus het wordt dan 

afgebroken. De overheid zou natuurlijk over 24 jaar weer anders kunnen beslissen. Maar daar gaan 

we niet van uit..

Door wie is de energiecoöperatie opgericht? Ik kan deze niet vinden

• De energiecoöperatie is vandaag opgericht door INNAX. Voor meer informatie over de 

energiecoöperatie kunt u mailen naar: JVanDerVoort@Innax.nl

Van wie is het land nu en van wie tijdens de 25 jaar zonnepark periode?

• Het land is nu van de vier grondeigenaren. Sunvest koopt de grond  vlak voor de bouw, dus de grond 

is gedurende de 25 jaar van ons

Vragen en antwoorden
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Als ik in 2023 investeer, ontvang ik dan ook met terugwerkende kracht de 3% rente? Of is de 1e 

betaling dan pas vanaf het klaar is?

• U zult kunnen investeren/participeren in de laatste fase van de ontwikkeling van het zonnepark. Dit 

zal niet met terugwerkende kracht zijn. voor meer informatie kunt u e-mailen naar : 

JVanDerVoort@Innax.nl

Vanwege de uitbreiding van het plan Aardbrandsven blijft er nog maar weinig ruimte over voor 

andere initiatieven?

• Uiteindelijk klopt dat. Op een gegeven moment is het aantal te vergeven hectares op. Alles wat hier 

gelegd wordt, wordt niet elders gelegd. Die concentratie wordt door sommigen als een voordeel 

gezien

Welke KWh prijs krijgen jullie als Sunvest van de partijen welke dit afnemen?

• Als we eind dit jaar aanvragen, verwachten we een prijs van rond de 6,2 cent per kWh te krijgen

Vragen en antwoorden

mailto:JVanDerVoort@Innax.nl


Digitale inloopavond 13 januari 2021

16

Stel ik koop panelen, ben ik die dan na 25 jaar kwijt of zijn die dan van mij en mag ik ze meenemen?

• Goede vraag. Ik weet het antwoord niet. Wilt u dat aan de energiecoöperatie vragen? 

JVanDerVoort@Innax.nl

Participeren de grondeigenaren ook mee, of pacht Sunvest de gronden?

• Wij kopen de grond over van de huidige eigenaren bij doorgang van de ontwikkeling

Waar staat dat in de gemeentelijke plannen dat het om een netto oppervlakte gaat?

• Wij hebben van de gemeente begrepen dat dit zo was. Ik weet niet of dit zo helder in het beleid 

staat benoemd

Vragen en antwoorden

mailto:JVanDerVoort@Innax.nl
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Er komen meerdere zonneparken in Cranendonck. Kan ik kiezen bij welke ik deelneem of is dat 

afhankelijk van mijn adres?

• Mogelijk dat andere initiatiefnemers een zelfde participatie aanbieden als EC HeideZon dat doet. 

Dan zou aan u de keuze zijn. Wellicht kunt u deze vraag stellen aan de partij INNAX. 

JVanDerVoort@Innax.nl

Hoe zit het met eventueel beter energielabel?

• Deze vraag kunt u het beste stellen aan INNAX: JVanDerVoort@Innax.nl

Is deelname overdraagbaar?

• Kunt u dit vragen aan de energiecoöperatie: JVanDerVoort@Innax.nl

Vragen en antwoorden

mailto:JVanDerVoort@Innax.nl
mailto:JVanDerVoort@Innax.nl
mailto:JVanDerVoort@Innax.nl
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Mogelijk komen onderstaande vragen aan bod tijdens deze avond. Mocht dat niet het geval zijn dan 

bij deze. 1- kosten voorbereiding zoals ontwerp, gesprekken met gemeente, grondeigenaren enz.“2-

kosten inspectie, onderhoud, verzekering e.d. per jaar. 3- kosten huur/en of aankoop grond. 4-

transportkosten teruggeleverde kWh. 5-kosten infrastructuur Enexis. 6- kosten verwijderen en 

recyclen panelen na afloop contract?“ wat wanneer aan de opgewekte kWh geen behoefte is? Indien 

deze worden opgeslagen wat zijn dan de kosten aan batterijen en onderhoud?

• Dank voor je vragen. Ik heb dit soort vragen nog nooit gehad op een inloopavond. Ze hebben 

namelijk niet zo heel veel met het  doel van de avond en inpassing te maken, en een deel van de info 

die je vraagt is niet openbare of privé info die we niet publiek delen. Ik ben wel benieuwd waarom je 

dit wil weten? Zou je een mail met deze vragen en een toelichting even willen sturen naar 

jeroen@sunvest.nl. Dan kan ik je voor sommige zaken iets sturen

Vragen en antwoorden
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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

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

