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Aan:  Omwonenden Kriekampen 

Datum:  Woensdag 27 juli 2022 

Betreft:  Actuele stand van zaken Zonnepark Kriekampen 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Begin dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de aanvraag voor de omgevingsvergunning van 

Zonnepark Kriekampen. De procedure van een omgevingsvergunning duurt normaal gesproken 

ongeveer 6 tot 8 maanden. Wij gaven aan dat de exacte planning van verschillende factoren afhankelijk 

was, maar dat wij u in ieder geval te zijner tijd verder zouden informeren over de planning, de 

inspraakperiode en andere belangrijke data. Met deze brief willen wij u graag verder informeren over 

de huidige stand van zaken. 

 

Ontwerp-omgevingsvergunning verleend 

Het college van burgemeester en wethouders verleende op 19 juli een ontwerp-omgevingsvergunning 

aan Zonnepark Kriekampen. De ontwerp-omgevingsvergunning voor Zonnepark Kriekampen ligt met 

ingang van vrijdag 5 augustus voor een periode van 6 weken ter inzage. Binnen deze periode kan 

iedereen een zienswijze indienen. Alle stukken zijn online te vinden via de website van de gemeente, 

op www.oirschot.nl/zonneparkkriekampen. 

 

Vervolg 

In september organiseert TPSolar een derde informatiebijeenkomst over Zonnepark Kriekampen waar 

wij u graag verder informeren over de huidige stand van zaken. Een ander belangrijk thema tijdens 

deze bijeenkomst zal de mogelijke invulling van het omgevingsfonds zijn. Deze avond is bedoeld voor 

omwonenden van de Kriekampen, inwoners, belangenorganisaties en overige geïnteresseerden. U 

ontvangt in augustus van ons een uitnodiging voor deze bijeenkomst. 

 

De gemeente verwacht eind september een definitief besluit te kunnen nemen over de 

omgevingsvergunning. Bij een positief en definitief besluit, kunnen de voorbereidingen voor de 

financiering en bouw pas worden opgestart. De exacte planning is nu nog van verschillende factoren 

afhankelijk. Om u een indicatie te geven: bij een definitief besluit zou de bouw op z’n vroegst in 2024 

kunnen beginnen.  

 

Meer weten over Zonnepark Kriekampen?  

Alle relevante informatie is te vinden op www.tpsolar.nl/kriekampen. Wilt u de documenten liever per 

e-mail of post ontvangen, stuur dan een e-mail aan info@tpsolar.nl of neem telefonisch contact op via 

023 741 01 44.   
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Mocht u verder vragen hebben over deze brief of over Zonnepark Kriekampen, dan kunt u uiteraard 

altijd contact met ons opnemen. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens TPSolar  

 

 

Emma Hendriks  

projectontwikkelaar 

 


