
Aan:   Inwoners Lerop en overige belanghebbenden zonnepark Leropperweg  
Datum:  22 juni 2022  
Betreft:  Verslag informatiebijeenkomst zonnepark Leropperweg  
 
Geachte heer, mevrouw, 
  
Hartelijk dank voor uw komst en inbreng tijdens de informatiebijeenkomst van 15 juni  jl. over het 
zonnepark-initiatief Leropperweg. Dit verslag is geadresseerd aan alle inwoners van Lerop, zo ook 
aan degene die niet aanwezig waren. De informatiebijeenkomst vond plaats in de Roerparelzaal in 
Sint Odiliënberg. Het buurthuis Leropperhof te Lerop was op 15 juni jl. niet beschikbaar. Voor de 
informatieavond zijn we derhalve uitgeweken naar het nabijgelegen Sint Odiliënberg.  
 
Opzet en doel 
Alle inwoners van Lerop en enkele andere belanghebbenden waren voor de informatiebijeenkomst 
uitgenodigd. Van de 48 adressen die waren uitgenodigd waren 20 adressen aanwezig (een drietal 
adressen had zich wel vooraf aangemeld, maar zijn toch niet in de gelegenheid geweest de 
bijeenkomst bij te wonen). Ook waren er twee adressen van buiten Lerop aanwezig. Daarnaast was 
energiecoöperatie Duurzaam Roerdalen met twee bestuursleden vertegenwoordigd en was de 
grondeigenaar van één van de belendende percelen aanwezig. Tenslotte waren de 2 grondeigenaren 
en 3 vertegenwoordigers van TPSolar aanwezig. Al met al een betrokken groep van ruim 35 
deelnemers. 
 
De informatieavond is onderdeel van het zogeheten 'participatieplan'. TPSolar wil van alle betrokken 
partijen hun zorgen, wensen, ideeën, opvattingen en/of standpunten over het zonnepark-initiatief 
verzamelen en deze zo goed mogelijk verwerken zodat een zo acceptabel mogelijke situatie ontstaat.  
 
In het eerste onderdeel hebben we toelicht wie wij zijn als bedrijf, wat we doen en wat we hopen te 
bereiken. Ook zijn in het eerste deel de duurzame doelstellingen van de gemeente Roerdalen 
toegelicht, specifiek het gemeentelijk beleid waarmee zij deze doelstellingen wil halen. De gemeente 
Roerdalen heeft gebieden aangewezen, zogeheten ‘potentiegebieden’, waar zonneparken 
ontwikkeld kunnen worden mits wordt voldaan aan strenge randvoorwaarden en ruimtelijke 
uitgangspunten. 
 
In het tweede onderdeel zijn we ingegaan op de omgevingsdialoog. Hierin is toegelicht welke 
stappen er zijn genomen en welke in de toekomst zullen volgen binnen de ‘planparticipatie’. TPSolar 
heeft reeds een aantal keukentafelgesprekken gevoerd met omwonenden die zicht hebben op het 
beoogde zonnepark. Eenieder met zicht op het zonnepark heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
Middels de informatiebijeenkomst van 15 juni jl. zijn alle bewoners van Lerop en overige 
belanghebbenden geïnformeerd over ons initiatief en uitgenodigd om zorgen, wensen en/of ideeën 
kenbaar te maken. In het tweede onderdeel zijn ook de mogelijkheden voor de Leroppers om 
organisatorische en/of financieel mee te doen toegelicht, specifiek een aanbieding zon op dak voor 
particulieren en/of op grotere daken (stallen/schuren/loodsen).  
 
Het derde deel van bijeenkomst stond nadrukkelijk in het teken van meedenken over het ontwerp, 
maar ook inzake de participatiemogelijkheden. In dit deel is een eerste conceptontwerp toegelicht 
welke is gemaakt aan de hand van de eerder genoemde keukentafelgesprekken, de 
randvoorwaarden vanuit het beleid en de landschappelijke kenmerken van de omgeving. Na het 
plenaire gedeelte is eenieder uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over het conceptontwerp 
en de participatiemogelijkheden. Zo is getracht ruimte te bieden voor de inwoners van Lerop en 
andere belanghebbenden om mee te denken en vragen te stellen. Foto’s van de ontwerptafels zijn 
toegevoegd aan onderhavige verslag. 
 



Na ieder deel was er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en discussie waar ook op een 
goede constructieve wijze gebruik van is gemaakt. De belangrijkste vragen en / of opmerkingen zijn 
tevens toegevoegd aan onderhavige verslag. 
 
Documenten  
Zowel de gehele presentatie als andere relevante informatie zijn te vinden op 
https://www.tpsolar.nl/leropperweg. 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 juni gaan wij, mede aan de hand van de tijdens de bijeenkomst opgehaalde informatie, aan de slag 
met het verder uitwerken van het landschappelijk en technisch ontwerp van zonnepark 
Leropperweg. Graag nodigen wij u uit om hierover met ons mee te denken. Mocht u wensen, ideeën 
of suggesties hebben over het ontwerp van de zonnepark of over hoe de omgeving kan participeren 
en meeprofiteren, laat het ons dan vooral weten! U kunt tot en met 30 juni 2022 uw wensen, ideeën 
of suggesties bij ons kenbaar maken door een email te sturen aan info@tpsolar.nl. Het aangepaste 
ontwerp van het zonnepark zal TPSolar vervolgens in een tweede informatiebijeenkomst 
presenteren. Mocht u behoefte hebben aan een (vervolg)gesprek, dan kunt u dit ook aangeven in uw 
e-mail. Ook voor vragen over dit verslag kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Team TPSolar Nederland BV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Vragen, opmerkingen en / of ideeën 
2. Foto’s ontwerptafel(s) 

  

https://www.tpsolar.nl/leropperweg


Bijlage 1: Vragen, opmerkingen en / of ideeën 
 

Vraag, zorg, wens of idee Antwoord, actie of maatregel 

Is er nog ruimte op het elektriciteitsnet? Is er reeds een 
netaansluiting gereserveerd? 

Enkele weken geleden hebben wij een aanvraag gedaan 
bij Enexis. Op dat moment was er nog ruimte op 1 of 
meerdere stations in de omgeving. Momenteel zijn wij in 
afwachting van Enexis. 

U drukt de opbrengst van reeds gerealiseerde projecten 
uit in aantal huishoudens, maar in Roerdalen gaat de 
energie niet naar huishoudens, maar naar de industrie 
d.m.v. de reeds aangelegde kabel (door mijn perceel). 

De geproduceerde stroom wordt geleverd aan een 
energieleverancier middels het elektriciteitsnetwerk dus 
niet specifiek aan woningen of industrie. 
Er zijn t.b.v. het beoogde zonnepark nog geen kabels 
aangelegd. De betreffende kabel staat dan ook los van de 
ontwikkeling van onderhavige zonnepark.  

Hoe groot is het plangebied? Het plangebied bestaat uit een perceel van ca. 8 ha. en 
een perceel van ca. 3 ha. Het totale bruto plangebied is 
dus ca. 11 ha. 

Hoeveel elektriciteit zal er worden opgewekt met het 
beoogde zonnepark? 

Er is op dit moment nog geen technisch ontwerp gemaakt 
gezien de fase waarin we ons bevinden. Grofweg 
verwachten we ca. 9 a 10 MW op te wekken. 

Kunnen inwoners van Lerop stroom afnemen van het 
zonnepark? 

Technisch en juridisch gezien moeten we de 
geproduceerde stroom leveren aan het net. Bij realisatie 
wordt er een contract opgesloten met een 
energieleverancier. Met betreffende leverancier kan er 
worden bekeken of inwoners van Lerop met korting 
stroom kunnen afnemen van betreffende leverancier.  

Hoeveel windmolens zijn er nodig t.b.v. dezelfde 
opbrengst als het beoogde zonnepark? 

Er zijn enkele moderne grote windmolens nodig om 
dezelfde hoeveelheid stroom te produceren.  
Op dit moment heeft de gemeente (nog) geen beleid 
inzake windmolens. Dit beleid is echter wel in 
voorbereiding. 

Zonneparken leveren vooral stroom in de zomermaanden 
en overdag. Huishoudens verbruiken vooral in de 
wintermaanden en avond stroom. Wordt er ook opslag 
gerealiseerd? 

Seizoensgebonden opslag is helaas nog niet mogelijk op 
dit moment, maar de ontwikkelingen gaan wel ontzettend 
hard. TPSolar neemt bij ieder nieuw zonnepark de 
mogelijkheid voor opslag mee in het ontwerp. 

Hoe zit het met stikstofdepositie van het zonnepark? Voor het vergunningstraject m.b.t. stikstof geldt alleen de 
neerslag (depositie) in de gebruiksfase. Het is niet langer 
nodig een activiteit met tijdelijke emissies op de lokale 
effecten te toetsen. In het geval van bouw, sloop en 
eenmalige aanleg is duidelijk dat het altijd om een 
tijdelijke activiteit gaat. De verplichting van een 
vergunning blijft wel gelden voor de gebruiksfase en 
andere mogelijke significante gevolgen van een 
bouwproject voor een Natura-2000 gebied. Bij de 
exploitatie van het zonnepark zal er geen sprake zijn van 
een depositie. Ondanks voorgaande hebben we wel een 
berekening laten doen waaruit naar voren kwam dat de 
depositie nagenoeg nihil is in de bouwfase. 

U bied een korting aan voor zonnepanelen installaties bij 
particulieren woningen. Is deze actie op dit moment reeds 
geldend / van toepassing? 

Op dit moment kunnen wij nog geen invulling geven aan 
dit aanbod aangezien er nog geen zekerheid is dat e.e.a. 
gerealiseerd kan worden. De exacte voorwaarden zullen 
nog worden uitgewerkt. 

Wat gebeurd er bij faillissement van TPSolar? Middels een (anterieure) overeenkomst met de gemeente 
wordt geborgd dat de installatie te allen tijde kan worden 
opgeruimd. 

Hoeveel dakoppervlakte is er beschikbaar in de gemeente 
Roerdalen? Zijn er nog wel zonneparken nodig als deze 
geheel worden benut? 

Deze gegevens zijn niet bij TPSolar bekend. Duurzaam 
Roerdalen geeft aan dat 11% van de totale energievraag 
kan worden gerealiseerd wanneer alle daken worden 
ingezet.  

Wordt het zonnepark uitgebreid op het moment dat de 25 
ha. niet wordt behaald in deze ronde van de openstelling? 

Het beoogde park kan niet zomaar uitgebreid worden. Er 
wordt niet meer gebouwd dan waarvoor vergunning is 
verkregen. 



U geeft aan dat het plan tevens voorziet in 
natuurontwikkeling / biodiversiteit. Waarom wordt de 
grond dan na 25 jaar niet teruggeven als natuurgronden? 

Voor een zonnepark is een tijdelijke vergunning nodig. In 
de voorwaarden is opgenomen dat het park na afloop van 
een periode van 25 jaar dient te worden opgeleverd naar 
het huidige gebruik, zijnde landbouwgronden. 

Hoe hoog wordt het hekwerk? Over het algemeen is het hekwerk ca. 2 meter hoog. Het 
hekwerk wordt overigens om meerdere redenen 
toegepast. Een zonnepark is een elektrische installatie 
zonder toezicht en moet dus worden afgeschermd. Ook 
dient de installatie enigszins beschermd te zijn tegen 
vandalisme en diefstal. Zowel de wet als de 
verzekeringsmaatschappijen stellen daarom minimale 
eisen aan deze afscherming, die het beste kan worden 
ingevuld met een hekwerk. 

Wat is de hoogte van de panelen? Panelen aub niet boven 
hekwerk / struweel laten uitsteken en zeker geen 3 meter 
hoog. 

Er is op dit moment nog geen technisch ontwerp gemaakt 
gezien de fase waarin we ons bevinden. De hoogte van de 
panelen dient derhalve nog bepaald te worden. 

Ik ben bang dat het zonnepark teveel geluid produceert 
(omvormers en transformatoren). 

De zonnepanelen produceren geen geluid. De enige delen 
van het zonnepark die geluid zouden kunnen maken zijn 
de trafo/omvormerstations, die vooral bij vochtig weer 
heel zachtjes zoemen. Uit akoestische metingen blijkt dat 
het geproduceerde geluid op 1 meter afstand tussen 50 en 
60dB bedraagt. Dit is ongeveer vergelijkbaar met het 
geluid van een koelkast die aanslaat. 

Ik maak me zorgen over de reflectie van het zonnepark. Zonnepanelen zijn gemaakt van speciaal, niet reflecterend 
glas. Het licht moet namelijk zo veel mogelijk in de 
zonnecellen terecht komen om energie op te wekken. Op 
die manier wordt meer dan 96% van het licht ingevangen. 
Het restant aan zonlicht dat reflecteert wordt bovendien 
zowel in de zomer als in de winter diffuus in de richting 
van de hemel weerkaatst, dus omwonenden zullen hier 
nooit last van hebben. Een belangrijke referentie is een 
praktijktest bij het eerste zonnepark van TPSolar in Uden, 
naast militaire vliegbasis Volkel. Het Ministerie van 
Defensie heeft hierbij door middel van testvluchten bij 
zonnig weer en bij droge en natte panelen geconstateerd 
dat er onder geen enkele hoek hinderlijke schittering 
optreedt. 

Wat is het effect van het zonnepark op de 
bodemkwaliteit? Onder de panelen komt geen licht en 
water waardoor er niets kan groeien. 

Een onderzoek van de Wageningen University & Research 
uit 2019 toont aan dat zonneparken geen nadelige 
effecten voor de bodemkwaliteit hebben, mits de 
zonneparken op een bepaalde manier worden ingepast. 
Wij bouwen daarom altijd met voldoende ruimte tussen 
de zonnepanelen, houden rekening met de opstelling en 
zaaien schaduwbeminnende vegetatie in onder de 
panelen. 

 
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.  
  

mailto:info@tpsolar.nl


Bijlage 2: Foto’s ontwerptafel(s) 

 

 


