
TPSolar Nederland B.V. 
Melbournestraat 9, unit 7 

1175 RM Lijnden 
 

E: info@tpsolar.nl 
T: 023 741 01 44 

KvK: 62608894 
www.tpsolar.nl 

Aan:   Omwonenden Zonnepark Kriekampen  

Datum:  donderdag 12 januari 2023 

Betreft:  Stand van zaken Zonnepark Kriekampen 

 

Geachte heer/mevrouw,    

 

Graag willen wij u in deze brief verder informeren over de status van de aanvraag voor de 

omgevingsvergunning van Zonnepark Kriekampen en de verwachte planning. 

• Omgevingsvergunning: Om op agrarische gronden een zonnepark te kunnen realiseren, moet 

er worden afgeweken van het bestemmingsplan. Hiervoor is via de gemeente een 

omgevingsvergunning aangevraagd. In december 2022 hebben wij de definitieve en 

onherroepelijke vergunning voor Zonnepark Kriekampen ontvangen.  

• Verwachte planning: De exacte planning is nog van verschillende factoren afhankelijk. Zo 

moeten wij de uitslag van de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en 

Klimaattransitie) aanvraag afwachten. Deze subsidie is nodig om het project te kunnen 

realiseren. Nadat deze is toegekend kan pas gestart worden met de voorbereidingen voor de 

financiering en de bouw. Wij hopen in 2024 te kunnen starten met de bouw van het zonnepark. 

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang en relevante ontwikkelingen.  

Hoe kunnen inwoners straks meedoen en meeprofiteren van het zonnepark?  

Er zijn verschillende mogelijkheden om als inwoner van Oirschot te participeren en mee te profiteren 

van Zonnepark Kriekampen (op het moment dat deze gerealiseerd is). Hieronder lichten wij deze 

mogelijkheden toe. In 2023 zullen wij ook informatiebijeenkomst(en) hierover organiseren. U ontvangt 

hiervoor t.z.t. een uitnodiging.   

• Lokaal (mede)eigenaarschap: TPSolar heeft een samenwerking met energiecoöperatie 

KempenStroom voor financiële participatie van inwoners en bedrijven in Oirschot (en de 

Kempen). Door lid te worden van de coöperatie kan men in de toekomst participeren door het 

aankopen van KempenStroomDelen. Een KempenStroomDeel is een aandeel van € 100,- per 

stuk en hiermee wordt men mede-eigenaar van KempenStroom. KempenStroom zal 

aandeelhouder worden van het zonnepark. Door KempenStroomDelen te kopen kan men dus 

mede-eigenaar van het zonnepark worden. Naar rato van het aantal KempenStroomDelen 

deelt men mee in de winst van de coöperatie. We verwachten positieve rendementen op 

KempenStroomDelen te kunnen realiseren.  

KempenStroom is een coöperatie van inwoners uit de Kempen en omgeving die zich wil inzetten 

voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Hiervoor wil KempenStroom zich toeleggen op 

het ontwikkelen, bouwen en beheren van grootschalige installaties zoals zonnedaken, 

zonneparken en windmolens. 

 

Bij interesse en/of meer informatie:  

https://www.kempenstroom.nl 

info@kempenstroom.nl of ad.vandeven@kempenstroom.nl      
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• Omgevingsfonds: Het omgevingsfonds is bedoeld om de bewoners uit het gebied van het 

zonnepark mee te laten delen in de opbrengsten van het project. Deze bestemmingen moeten 

een ruimtelijk en/of fysiek karakter hebben. Concreet houdt dit in dat er jaarlijks gedurende 

de exploitatietermijn van het zonnepark een bedrag zal worden gestort. Tijdens eerdere 

bijeenkomsten zijn al een aantal ideeën hiervoor genoemd. Wilt u hier ook over meedenken? 

Laat het ons weten!  
 

• Lokale stroom afname: De groene stroom van Zonnepark Kriekampen wordt uiteindelijk 

geleverd aan een (groene)energiemaatschappij, zoals bijvoorbeeld Greenchoice of Vandebron. 

Met deze energiemaatschappij zal worden afgesproken dat nieuwe klanten uit de omgeving 

een voordeel krijgen, zoals korting op de eerste jaarafrekening. Dit kan ook als men al klant is 

bij deze energiemaatschappij. Verder onderzoekt KempenStroom een manier om opgewekte 

stroom van projecten te gaan leveren aan haar leden. 
 

• Zon-op-dak aanbod: TPSolar en KempenStroom zullen omwonenden binnen 500 meter van 

het zonnepark een voorstel doen m.b.t. tegemoetkoming voor zonnepanelen op hun dak. Aan 

omwonenden zal dit voorstel gedaan worden wanneer de SDE++ subsidie verkregen is, en 

wanneer er zekerheid is om het park ook daadwerkelijk te kunnen bouwen. Uiteraard zullen 

omwonenden bij eventuele vragen worden bijgestaan. Wij zullen u later per brief informeren 

over de voorwaarden. Twee omwonenden hebben al aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. 

Ook interesse? Laat het ons weten!  
 

• Lokale werkgelegenheid: TPSolar wil gaan inventariseren of er lokale of regionale partijen en 

initiatieven zijn die zouden kunnen bijdragen aan de bouw, beheer en/of onderhoud van het 

zonnepark. Hierbij kan gedacht worden aan grondwerkzaamheden en wegenaanleg, 

hekwerkbouw, beveiliging, catering, schoonmaak bouwplaats, groeninrichting, etc. Een aantal 

bedrijven heeft zich nu al bij ons gemeld. Ook interesse? Laat het ons weten!  

 

 

Wij nodigen u uit om met ons mee te denken over de invulling 

van financiële participatie bij Zonnepark Kriekampen.  

Heeft u suggesties, ideeën of wensen? Laat het ons weten! 
 

Wilt u meer weten over Zonnepark Kriekampen?  

Voor de meest actuele versie van het ontwerp en de financiële participatiemogelijkheden verwijzen 

wij u naar onze website www.tpsolar.nl/kriekampen. Mocht u verder vragen hebben over deze brief 

of over Zonnepark Kriekampen, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via 

emma.hendriks@tpsolar.nl of via 023 741 01 44.  

 

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,  

 

 

Met vriendelijke groet,  
Namens TPSolar     namens coöperatie KempenStroom 
 

Emma Hendriks      Ad van de Ven 

Projectontwikkelaar      Voorzitter 
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