
Welkom!
Informatiebijeenkomst

Zonnepark Noord-Zuid 

&

Zonnepark De Blauwe Wetering 

Donderdag 21 April 2022 
Bron: TPSolar



Opzet informatiebijeenkomst

• 18:30 – 19:00 DEEL 1 
Informatie: Wie zijn Sunvest en TPSolar, 
wat is het beleid van de gemeente West 
Maas en Waal en hoe ziet
omgevingsdialoog van eruit? 

• 19:00 – 19:15 DEEL 2 
Meedenken: Ontwerptafels met ontwerp
Zonnepark Blauwe Wetering en Noord-Zuid

• 19:15 – 19:30 DEEL 3
Informeren & meedenken: Participeren en 
meeprofiteren van zonneparken

Bron: TPSolar

Doel van de bijeenkomst:
Informeren en meedenken over Zonneparken in Altforst

Voor wie is deze bijeenkomst:
Omwonenden, belangenorganisaties en overige

geïnteresseerden



Wie zijn wij? 

Bron: TPSolar

• Sunvest Ontwikkeling B.V.

• Nederlands bedrijf in Utrecht 

• Ontwikkelt, financiert, bouwt en beheert 
zonneparken in Nederland 

• Samenwerking tussen ProfiNRG & Green 
Giraffe

• Altijd in samenspraak met de lokale omgeving

• Focus op natuurlijke zonneparken

• Lid van Holland Solar (Gedragscode Zon op 
Land)

• Bestuur en samenwerking Stichting ZRN

www.sunvest.nl

http://www.sunvest.nl/


Wie zijn wij? 

• TPSolar B.V.

• Nederlands familiebedrijf in Lijnden

• Ontwikkelt, financiert, bouwt en beheert 
zonneparken in Nederland

• Altijd in samenspraak met de lokale omgeving

• Inpassing met veel aandacht voor de natuur

• Lid van Holland Solar (Gedragscode Zon op 
Land)

• Partner van Nederland Zoemt (actieplatform 
voor wilde bijen)

• Samenwerking met Stichting ZRN

www.tpsolar.nl

Bron: TPSolar

http://www.tpsolar.nl/


Beleid gemeente West Maas en Waal (1)

• Landelijk: Klimaatakkoord 2019
❖ 2030: 49% minder CO2-uitstoot en 70% van alle 

elektriciteit uit hernieuwbare bronnen

❖ Afspraken over lokale elektriciteitsopwekking

• Regionaal: Nederland verdeeld in 30 RES-
regio’s
❖ RES Rivierenland

❖ Zoekgebieden voor zon- en windenergie & 
uitvoeringsprogramma

• Gemeentelijk: West Maas en Waal 
energieneutraal

1. Energiebesparing

2. Isoleren

3. Zonnepanelen op daken

4. Energie opwek met zonneparken



Beleid gemeente West Maas en Waal (2) 

• Beleidsvisie Zon

In juni 2021 door de raad vastgesteld

Visie bestaat uit regels en ontwikkelprincipes 

voor zonneakkers 

❖Doel is om hier 20-25 hectare aan 

zonneparken te realiseren

• Selectieleidraad grootschalige

zonne-energie
❖ Helder kader scheppen

❖ Zorgvuldige procedure voor de toetsing en

beoordeling van initiatiefplannen

❖ Ruimtelijke kwaliteit van het gebied behouden

en versterken



Wilt u meer weten?

Website gemeente: 

https://www.westmaasenwaal.nl/zonneparken

https://www.westmaasenwaal.nl/zonneparken


Zonneparken overzicht

• Totale plangebied: ca. 23 hectare 
groot 

• Netto panelen oppervlak: ca. 
11,5 ha hectare

• Overige hectares worden ingezet 
voor groen en landschappelijke 
inpassing

• Groene stroom voor ongeveer 
7800 huishoudens A58



Zonnepark-initiatief Blauwe Wetering

• Totale perceel: ongeveer 6 
hectare groot 

• Netto panelen oppervlak: 
ongeveer 3,5 hectare

• Overige hectares worden ingezet 
voor groen en landschappelijke 
inpassing

• Groene stroom voor ongeveer 
2500 huishoudens A58



Zonnepark-initiatief Noord-Zuid 

• Totale perceel: ongeveer 17 hectare 
groot

• Netto panelen oppervlak: 8 hectare

• Overige hectares worden ingezet 
voor groen en landschappelijke 
inpassing

• Groene stroom voor ongeveer 4200 
huishoudens

A58



Bewonersparticipatie

1. Procesparticipatie: meedenken bij het ontwikkelen 

van beleid en beleidskaders van de gemeente 

2. Planparticipatie: participatie in het maken van 

plannen, het ontwerp, inrichting, beheer en 

onderhoud 

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

voordeel ervaren van de opbrengsten van een project.



Vormgeven Zonneparken 

Omwonenden
• Omwonenden met direct zicht (Oranje) 

• Overige omwonenden binnen 800 m (Geel)

• Grondeigenaren (Groen)

Hoe:
• Keukentafelgesprekken

• Informatiebijeenkomst(en)

A58



Vormgeven Zonneparken (2)
Zijn er nog andere 
volgens u?



Tijdspad planparticipatie

Bron: TPSolar

Keukentafel
gesprekken

Augustus 2022 

Informatie
bijeenkomst
21 april 2022

Keukentafel gesprekken 
April t/m mei 2022

(optioneel) Tweede 
informatie

bijeenkomst
Juni 2022

Aanvragen 
vergunning 
gemeente



Waar kunt u over meepraten? 
Hoe kunt u mee-ontwerpen bij de zonneparken?

• Uw zorgen, vragen en/of wensen 

• Hoe intensief u betrokken wil worden

• Landschappelijke inpassing

• Participatie en lokaal eigendom



Randvoorwaarden ontwerp
Gemeente/Provincie

• Bestaande groenstructuren respecteren

• Landschapselementen behouden en waar mogelijk

versterken

• De vrijgehouden zones worden ingericht met 

bloem-/kruidenrijk grasland

• Beplanting die ‘past’ bij de omgeving

Bron: TPSolar



Landschappelijke inpassing

• Overzicht van projecten Sunvest en TPSolar

• De Groenendaal 

• De Blauwe Wetering 

• Noord - Zuid

• Afstemming tussen de projecten



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

Bron: TPSolar



Landschappelijke inpassing

• Overzicht van projecten Sunvest en TPSolar

• De Groenendaal 

• De Blauwe Wetering 

• Noord - Zuid

• Afstemming tussen de projecten





Profielen De Blauwe Wetering





Landschappelijke plan 
Noord Zuid

• Veel aandacht voor inpassing om zicht te beperken

• Voldoende leefgebied voor diverse (beschermde) diersoorten 

• Informatiepunt met een kunstwerk

• Struinpad vanaf de N329 naar Blauwe Wetering

• Tussen de rijen (2,5 m) en tussen de panelen onderling (2 cm) 

wordt ruimte vrijgehouden. De panelen komen op hoogte van ca. 

80 cm van de grond tot ongeveer 2 meter hoog. 



Profielen Noord Zuid 



Profielen Noord Zuid 



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 

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

voordeel ervaren van de opbrengsten van een project.



Participeren en mee-profiteren (Sunvest)

• Financiële participatie / Lokaal eigendom

o Inwoners Altforst/ West Maas en Waal kunnen met voorrang investeren

o Lokale energiecöoperatie en / of dorpsraad 

• Mee-investeren met één van onderstaande mogelijkheden

• Certificaten van aandelen of

• Zonne-obligaties via bijvoorbeeld ZonnepanelenDelen.nl  

• Stimuleren Zon op dak

• Lokale groene stroom uit zonnepark 

• Lokale werkgelegenheid  

• Omgevingsfonds 
o Fonds uit zonnepark, bedoeld voor voor de omgeving
o Afdracht aan fonds (0,50 euro per opgewekte MWh), gedurende 15 jaar lang
o Doel: lokale gebiedsontwikkeling, maatschappelijke meerwaarde genereren 



Participeren en mee-profiteren (TPSolar)

• Financiële participatie / Lokaal eigendom
o Inwoners Altforst/ West Maas en Waal met voorrang investeren

o Rol energiecoöperatie (Vitaal West Maas en Waal)

• Mee-investeren, obligaties via bijvoorbeeld ZonnepanelenDelen.nl  

• Tegemoetkoming zon op dak

• Stroom afnemen van het zonnepark

• Lokale werkgelegenheid 

• Omgevingsfonds 
o Fonds uit zonnepark, bedoeld voor voor de omgeving
o Jaarlijks circa 7500 (0,50 euro per opgewekte MWh), 15 jaar lang
o Doel: lokale gebiedsontwikkeling, maatschappelijke meerwaarde genereren in de directe omgeving 



Vervolg

• Verslag inclusief getoonde informatie

• Websites 
• https://sunvest.nl/zonnepark-de-blauwe-wetering/

• https://www.tpsolar.nl/west-maas-en-waal

• Heeft u wensen, ideeën, suggesties of 

vragen? Laat het ons weten! 

• Keukentafelgesprek? 

https://sunvest.nl/zonnepark-de-blauwe-wetering/
https://www.tpsolar.nl/west-maas-en-waal


Dank voor uw
aandacht! 

Contact

Rose Concolato
rose.concolato@tpsolar.nl
023 741 01 44

Pieter de Lange 
blauwewetering@sunvest.nl
pieter@sunvest.nl
030 341 0999

mailto:Rose.concolato@tpsolar.nl
mailto:blauwewetering@sunvest.nl
mailto:pieter@sunvest.nl

