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   Melbournestraat 9 

1175 RM Lijnden 

  

E: info@tpsolar.nl 

T: 023 741 01 44 

KvK: 62608894 

www.tpsolar.nl 

 

Aan:  Omwonenden Zonnepark Landsardseweg  

Datum:  13 juli 2022 

Betreft:  Verslag tweede informatiebijeenkomst Zonnepark Landsardseweg 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hartelijk dank voor uw komst en inbreng tijdens de tweede informatiebijeenkomst van dinsdag 5 juli  

jl. over het zonnepark-initiatief Landsardseweg. Zowel alle aanwezigen als niet-aanwezigen ontvangen 

van ons dit verslag. 

 

Opzet  

De informatiebijeenkomst vond plaats in Dorpshuis De Rosdoek in Wintelre. Het doel van de avond 

was om met elkaar het gesprek aan te gaan en inbreng te verzamelen uit de directe omgeving voor het 

ontwerp de zonnepark. Dit wordt ook wel ‘planparticipatie’ genoemd en heeft als doel om de 

zonnepark dermate vorm te geven dat voor de direct omwonenden (belanghebbenden) een zo 

acceptabel mogelijke situatie ontstaat. Alle omwonenden binnen circa 600 meter van het zonnepark-

initiatief (25 adressen) waren daarom voor de tweede informatiebijeenkomst uitgenodigd.  

 

Bij binnenkomst werd aan de aanwezigen gevraagd of zij zich wilden aanmelden. Van de 25  adressen 

die waren uitgenodigd, waren 8 adressen op onze uitnodiging ingegaan. Ook was de Dorpsraad 

vertegenwoordigd tijdens de informatiebijeenkomst.  

 

In totaal waren er tijdens de bijeenkomst 12 genodigden en overige geïnteresseerden aanwezig. Van 

TPSolar waren 2 vertegenwoordigers aanwezig net als een vertegenwoordiger van KempenStroom. 

Gedurende de eerste informatiebijeenkomst hadden de omwonenden aangegeven dat zij ook graag 

de betrokken grondeigenaren wilden spreken. Daarom waren de twee betrokken grondeigenaren ook 

aanwezig tijdens deze tweede informatiebijeenkomst. De gemeente was ook aanwezig.  

 

De informatieavond bestond uit 3 delen. Het eerste deel was voornamelijk informatief. Zo is met name 

gesproken over wat er de eerste bijeenkomst samen is besproken en welke stappen sinds die 

bijeenkomst door TPSolar zijn genomen. Ook zijn de tussenresultaten van het geluidsonderzoek 

gepresenteerd. Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van het meedenken over de 

tweede versie van het ontwerp van Zonnepark Landsardseweg. In deze versie is de inbreng van de 

omwonenden met direct zicht op het plangebied meegenomen. Op verzoek van deze omwonenden  

wordt onder andere de 150 meter strook (uit de uitgangspuntenlijst van de gemeente) als afstand 

tussen het zonnepark en de Landardseweg gehanteerd.  

 

Het laatste en derde deel van de avond stond in het teken van de financiële participatie: hoe kunnen 

inwoners participeren en meeprofiteren van Zonnepark Landsardseweg? Dit werd door 

KempenStroom toegelicht.  
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Over de invulling van de (groene) randzones van het zonnepark gaven omwonenden aan het belangrijk 

te vinden dat het zicht op de panelen ontnomen wordt. Om deze reden wordt het zonnepark omheind 

door een struweelhaag. Deze zal wel een aantal jaren nodig hebben alvorens dit volgroeid is. De 

aanwezige omwonenden hebben daarnaast aangegeven dat zij het waarderen dat TPSolar en 

KempenStroom een handreiking hebben gedaan naar de  omwonenden. Wel blijven zij een zonnepark  

in hun omgeving onwenselijk vinden.  

 

Om het zicht vanuit de Landsardseweg op het zonnepark zoveel mogelijk te ontnemen hebben 

omwonenden met direct zicht op het plangebied aangegeven het wenselijk te vinden als het zonnepark 

zoveel mogelijk ten noorden van het aangewezen zoekgebied ontwikkelt wordt. TPSolar heeft deze 

optie verkend. De grondeigenaren van deze percelen zijn vooralsnog niet geïnteresseerd in een 

kavelruil. Met het huidige zonnepark-initiatief van ca. 19 ha is TPSolar daarom voornemens om een 

plan in te dienen voor 31 augustus. 

 

Uitgelichte vragen en/of opmerkingen 

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn er verschillende vragen gesteld en door TPSolar beantwoord. 

Deze vragen zijn hieronder uitgewerkt. 

 

Gaat het zonnepark de zonnepark voor meer geluidsoverlast zorgen?  

TPSolar heeft, mede ook op verzoek van omwonenden, onderzoeksbureau Peutz gevraagd om een 

geluidsonderzoek te doen naar de reflectie van geluid door de toekomstige zonneparken op de 

stijgende en dalende vliegtuigen van Eindhoven Airport. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 

het zonnepark geen waarneembare geluidsreflectie met zich mee brengt. Tot nu toe heeft TPSolar nog 

geen gegevens over het vliegverkeer van de militaire basis ontvangen. Peutz gaat een oplossing zoeken 

om toch het mogelijke effect van reflectie van het zonnepark op deze militaire vluchten in beeld te 

krijgen. Omwonenden hebben aangegeven ook graag een aanvullend onderzoek te willen naar de 

mogelijke reflectie van het geluid van jetski’s, de motorcross en de kartbaan te willen. Ook is gevraagd 

naar het invloed van het geluid van de transformatorhuisjes en de batterij opslag op het zonnepark 

zelf en of dit verder effect heeft op de omgeving. Peutz zal deze gegevens ook in kaart brengen. De 

resultaten zal TPSolar na het afronden van het onderzoek per brief naar alle omwonenden sturen. Ook 

zal tijdens de derde informatiebijeenkomst een vertegenwoordiger van Peutz aanwezig zijn om 

toelichting te geven en vragen te beantwoorden.  

 

Een andere uitkomst van het onderzoek was dat Peutz TPSolar heeft geadviseerd om de panelen in het 

noordelijke gedeelte van het zonnepark in een oost-west-opstelling te plaatsen en het zuidelijke 

gedeelte van het zonnepark in een zuid-opstelling. In het nieuwe ontwerp zijn deze adviezen voor de 

opstellingen van de panelen al verwerkt.  

 

Hoe zit het met de straling van het zonnepark? 

Op het zonnepark wordt stralingsenergie (zonlicht) rechtstreeks omgezet in elektrische energie. 

Uitsluitend bij de omvormers en de transformatoren zullen enige elektromagnetische velden 

vrijkomen. De rest van de installatie is gelijkstroom en daarbij komen er geen elektromagnetische 

velden vrij. Ten aanzien van straling gelden strenge normen in Nederland waar het zonnepark aan 

moet voldoen.  

 

 



Pagina 3 van 3 
 

 

 

 

Gaat de gemeente ook grond inzetten voor een zonnepark? 

De gemeente heeft aangegeven nog te onderzoeken of zij het perceel in het aangewezen zoekgebied 

willen gaan inzetten voor de ontwikkeling van een zonnepark.  

 

Heeft u nog andere vragen die in dit verslag of tijdens de bijeenkomst niet beantwoord zijn? Stuur dan 

een e-mail aan info@tpsolar.nl.  

 

Documenten 

Zowel de gehele presentatie, het ontwerp en andere relevante informatie zijn te vinden op 

https://www.tpsolar.nl/landsardseweg. Wilt u de documenten liever per e-mail of post ontvangen, 

stuur dan een e-mail aan info@tpsolar.nl of neem telefonisch contact met ons op via 023 741 01 44.   

 

Vervolg 

In de maanden juli en augustus 2022 gaan wij aan de slag met het verder uitwerken van onder andere 

het landschappelijk ontwerp van Zonnepark Landsardseweg. Graag nodigen wij u nogmaals uit om 

hierover met ons mee te denken. Mocht u wensen, ideeën of suggesties hebben over het ontwerp van 

het zonnepark óf over hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren, laat het ons dan vooral 

weten! 

 

U kunt tot en met 22 augustus 2022 uw wensen, ideeën of suggesties bij ons kenbaar maken door een 

e-mail te sturen aan info@tpsolar.nl. Mocht u behoefte hebben aan een (vervolg)gesprek, dan kunt u 

dit ook aangeven in uw e-mail.  

 

Eind augustus dienen wij een eerste projectvoorstel indienen bij de gemeente.  

 

Tot slot 

Mocht u verder vragen hebben over deze bijeenkomst of over dit verslag dan kunt u uiteraard altijd 

contact met ons opnemen. Heeft u aanvullingen op dit verslag, dan kunt u dit per e-mail bij ons 

aangeven.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Team TPSolar 
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