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Verslag informatieavond Zonnepark Aardbrandsven 13 januari 2021 
Op woensdag 13 januari heeft Sunvest een informatieavond georganiseerd voor de 

inwoners van Cranendonck en omgeving. In dit verslag wordt een reflectie gegeven 

van de vragen en feedback van bezoekers tijdens de informatieavond.  

Opzet van de informatieavond 

De inloopavond voor bewoners werd deze keer digitaal gehouden via een Microsoft 

Teams live evenement in verband met de huidige maatregelen omtrent het corona 

virus. Op deze manier was iedereen in de gelegenheid om de informatieavond bij 

te wonen, vragen te stellen en feedback te geven op de plannen voor zonnepak 

Aardbrandsven. 

Om de bewoners te informeren over de informatieavond heeft Sunvest op 

meerdere manieren geprobeerd om de inwoners van gemeente Cranendonck te 

bereiken. Tijdens de brede informatieavond van de gemeente over zonneparken op 

woensdag 9 december heeft Sunvest alle bezoekers uitgenodigd voor de 

informatieavond op 13 januari. Alle bezoekers zijn toen ook verwezen naar de 

website waar bezoekers werden uitgenodigd en zij zich konden aanmelden. 

Daarnaast heeft Sunvest een persbericht verstuurd met een digitale uitnodiging 

naar bewoners in de omgeving via lokale media, zoals het huis-aan-huis blad HAC 

weekblad. Ook heeft Sunvest een gerichte marketingcampagne via Facebook 

opgezet met een uitnodiging voor de informatieavond voor alle bewoners rondom 

het gebied van het zonnepark heen. De advertentie heeft 7896 mensen bereikt en 

meer dan 200 mensen hebben op de link geklikt naar het aanmeldformulier.  

Via de website konden bewoners zich aanmelden om de informatieavond bij te 

wonen. Twee dagen voor de avond kregen alle mensen die zich hadden aangemeld 

de link toegestuurd met informatie hoe zij toegang konden krijgen tot de 

presentatie. Daarnaast is de directe link naar live evenement ook op de website 

geplaatst. 

Voorafgaand aan de informatieavond waren er circa 60 aanmeldingen binnen 

gekomen via de website. De informatieavond is online bezocht door 41 bezoekers. 

Tijdens de presentatie konden bewoners hun vragen stellen en feedback geven via 

de chat. Vaak gestelde vragen werden live behandeld door medewerkers van 

Sunvest of door Landschapsarchitect Koos Iestra van Haver Droeze. 

Reacties van Bezoekers 

Het was een constructieve avond waarbij de bewoners veel vragen stelden over de 

plannen voor zonnepark Aardbrandsven. In totaal werden er 50 vragen gesteld door 

de aanwezigen. Veelbesproken thema’s worden hieronder uitgelicht.   
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• Een belangrijk thema voor vragen was de beplanting en hoeverre dit 

het zicht ontneemt van het zonnepark voor de omgeving. Meerdere 

bewoners gaven aan dat zij het zonnepark niet willen zien en zij graag 

willen dat er dus dichte beplanting komt. Landschapsarchitect Koos 

Iestra heeft hier uitgebreid uitleg over gegeven en tekeningen laten 

zien voor de plannen voor de realisatie van natuur rondom het 

zonnepark.  

• Er kwamen veel vragen binnen van bewoners over de 

energiecoöperatie Heidezon en de mogelijkheden voor bewoners om 

te kunnen participeren in het zonnepark. Aan bewoners werd 

geadviseerd om alle vragen met betrekking tot de energiecoöperatie te 

stellen aan de energiecoöperatie zelf.  Aan hen is het voorlopige 

emailadres van de coöperatie gestuurd: JVanDerVoort@Innax.nl 

• Een aantal bewoners vroegen zich af hoe de opgewekte stroom van het 

zonnepark naar het net is geregeld en waar de stroomaansluiting komt. 

Sunvest is op dit moment met Enexis en met Tennet in overleg voor de 

netaansluiting. Als we met Tennet verder gaan zullen wij een eigen 

stroomstation moeten bouwen. Hier is nog geen locatie voor. De 

transformatorstations worden midden in het park gezet, en een 

inkoopstation wordt aan de rand geplaatst. De locatie daarvan hangt af 

van wat we met Enexis/Tennet uiteindelijk afspreken. 

Een compleet overzicht van alle gestelde vragen en de antwoorden kunt u 

terugvinden op de website. 

Aanpassingen aan ons plan naar aanleiding van de avond 

Naar aanleiding van de feedback die Sunvest heeft ontvangen tijdens de 

informatieavond op 13 januari zijn er meerdere aanpassingen gemaakt in het plan 

voor zonnepark Aardbrandsven.  

• Zoals hierboven genoemd was het zicht van het zonnepark en de 

beplanting een aandachtspunt van de bewoners. Sunvest gaat in haar 

plannen extra aandacht geven aan de groeninpassing van het park 

zodat het zicht op het park zo goed mogelijk wordt weggenomen. 

Hiervoor zal er onder andere in de aanplanting al gewerkt worden met 

volwassen planten die direct het zicht ontnemen.  

• Daarnaast was er veel belangstelling van bewoners over participeren in 

het zonnepark via de energiecoöperatie. Sunvest gaat samen met de 

energiecoöperatie overleggen over de participatie, en vindt dat er een 

helder aanbod moet komen voor deelname van burgers.  
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Publicatie van dit verslag 

Dit verslag is opgesteld door Sunvest met input van de experts die aanwezig waren 

op de bewonersavond. Het verslag zal op de Sunvest website worden gepubliceerd. 

Eventuele reacties van bezoekers op de informatieavond op dit verslag zullen 

worden gebruikt om het verslag te verbeteren. 
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