
Welkom!

Informatieavond
Zonnepark Kriekampen

Donderdag 22 juli 2021 

Bron: TPSolar



Hoe maken wij deze bijeenkomst
samen tot een succes?

Houd 1,5 meter 
afstand

Hoest en nies 
in uw elleboog

Schud geen 
handen



Opzet informatieavond

• 19:00 – 19:30 uur DEEL 1 
Toelichting over TPSolar, KempenStroom, 
beleid gemeente Oirschot, Kriekampen en 
omgevingsdialoog

• 19:30 – 20:00 uur DEEL 2 
Ontwerptafels en eerste versie concept-
ontwerp Zonnepark Kriekampen 

• 20:00 – 20:30 uur DEEL 3
Participeren en meeprofiteren en 
samenwerking KempenStroom

Doel van de bijeenkomst:
Informeren en meedenken over Zonnepark Kriekampen

Voor wie is deze bijeenkomst:
Omwonenden Kriekampen, inwoners, 

belangenorganisaties en overige geïnteresseerden
Bron: TPSolar



Wie zijn wij? 

• TPSolar B.V.
• Nederlands familiebedrijf
• 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/


Participeren in duurzame energieopwekking



Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot Reusel de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven



Beleid gemeente Oirschot 
(1)
• Klimaatakkoord en Nederlandse
energietransitie
• 49% minder CO2-uitstoot in 2030
• RES Metropoolregio Eindhoven 
(21 gemeenten samen met de provincie 
en twee waterschappen) 
• Oirschot: in 2040 energieneutraal

1. Energiebesparing
2. Zonnepanelen op daken
3. Energie opwek met zonne- en windparken

https://www.oirschot.nl/duurzaamheid

https://www.oirschot.nl/duurzaamheid


Beleid gemeente Oirschot 
(2) 
• 30 juni 2020: beleid grootschalige zonne- en 

windenergie 
• Belangrijke ‘spelregels’ over hoe, waar en hoeveel 

zonne- en windenergie 
• Twee belangrijke uitgangspunten:

1. dat de omgeving maximaal betrokken wordt bij 
de ontwikkeling van het park 

2. dat de opbrengsten van zonne- en windparken 
eerlijk verdeeld worden

• Zoekgebieden: 
(1) Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille 
(2) Groenewoud / A58 / Proosbroekweg (afgewezen) 
(3) Kriekampen https://www.oirschot.nl/duurzaamheid

https://www.oirschot.nl/duurzaamheid


Wilt u meer weten?

Op de website van de gemeente leest u meer over dit onderwerp: 

https://www.oirschot.nl/duurzaamheid

Informatieavonden gemeente Oirschot
Op woensdag 8 september en maandag 13 september 
organiseert de gemeente twee digitale bijeenkomsten 
over het beleid voor zonneparken in Oirschot. 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
duurzaamheid@oirschot.nl met in de titel “aanmelding 
infoavond zonneparken”.

https://www.oirschot.nl/duurzaamheid
mailto:duurzaamheid@oirschot.nl


Kriekampen

• 1 juni 2021 raadsbesluit

• T/m 30 september 2021 
hebben initiatiefnemers de 
tijd om een plan in te dienen
bij de gemeente

à Belangrijke onderdelen:  
omgevingsdialoog en ontwerp
van het zonnepark



Zonnepark-initiatief Kriekampen 

• 8 grondeigenaren
• Locatie valt binnen 

aangewezen zoekgebied 
• Netaansluiting in Best 
• Ongeveer 25 hectare groot 
• Groene stroom voor 

ongeveer 7.500 
huishoudens

A58

De Kriekampen

De Rijt

Wilhelminakanaal

Hoeven



Heeft u vragen? 

Bron: TPSolar



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 van een installatie voor duurzame 

energieproductie 

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

voordeel ervaren van de opbrengsten van een project.
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Kriekampen 
aangewezen 

als 
zoekgebied

1 juni 

Keukentafel
gesprekken

juni / juli

Informatieavond
22 juli

Keukentafel
gesprekken
augustus / 
september

Tweede 
informatie

avond
14 september

Bij voldoende 
belangstelling: 

Digitale 
informatie

avond
21 september

Projectvoorstel 
indienen bij 
gemeente 

30 september

Tijdslijn



Keukentafelgesprekken juni / juli

Gesproken over:
• Zonneparken in het algemeen
• Zorgen, vragen en/of wensen 
• Hoe intensief men betrokken wil 

worden
• Landschappelijke inpassing
• Participatie en lokaal eigendom



Andere 
gesprekspartners

Zijn er nog andere 
volgens u?



Eerste versie
ontwerp
zonnepark

Input uit gevoerde gesprekken 
Behoud huidige blok/kavelstructuur Dassenfamilie en andere fauna 

moet zich kunnen blijven bewegen 
in het gebied

Behoud recreatieve paden en 
wegen en/of verken opties voor 
nieuwe

Positief over hagen en bosschages 
om het zonnepark heen

Struinpad of finse piste met het oog 
op atletiekvereniging

Randen om zonnepark heen, 
groene afscherming richting 
woningen

Geen bestaande bomen of ander 
groen kappen/weghalen

Schapenbegrazing klinkt goed

Nu erg droge akkers, zorg voor een 
verbetering

Aandacht voor beheer zonnepark, 
bijvoorbeeld verschralen van de 
bodem

Biodiversiteit belangrijk Spelen meerdere ontwikkelingen in 
het gebied

Vroeger veel patrijzen in het gebied, 
zou mooi zijn als die terug komen

Verbinding met Aarlesche Heide



Eerste versie
ontwerp
zonnepark

Natuur

GroenstructurenRecreatie



Randvoorwaarden Kriekampen:

• Landschapskwaliteitsplan (concept)

• ‘Boskamers aan de A58’

• Jong zandontginningslandschap

• Energie opwek ‘wenselijk’

• Zichtlijnen vanuit woningen, de snelweg en het kanaal

• Bestaande groenstructuren respecteren

• Landschapselementen behouden en waar mogelijk
versterken

• Maximaal 10 hectare aaneengesloten zonnepanelen, 
afscheiding door goede landschappelijke inpassing

• Beplanting die ‘past’ bij de Kriekampen
Bron: TPSolar



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

Bron: TPSolar



De Rijt

A58

De Krie

ka
m

pe
n

Wilhelminakanaal
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voordeel ervaren van de opbrengsten van een project.
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Participeren en mee profiteren

• Financiële participatie / Lokaal eigendom
o Inwoners Kriekampen / Bloemendaal / 

De Kemmer / Oirschot met voorrang investeren

o Rol energiecoöperatie (KempenStroom) 

• Stroom afnemen van het zonnepark

• Lokale werkgelegenheid 

• Omgevingsfonds 
o Doel: lokale gebiedsontwikkeling, maatschappelijke meerwaarde genereren in de directe omgeving 
o Word beheerd door een afvaardiging uit de betreffende omgeving (gemeente controle functie) 
o Besteding moet een fysiek en/of ruimtelijk karakter hebben



Participeren in duurzame energieopwekking



Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot Reusel de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven



• Bijdrage aan de opwekking van 
duurzame energie

• Grootschalige energieopwekking op 
land 50% lokaal eigendom

• Meerwaarde creëren door aandacht 
voor natuur, mensen en landschap

• Participatie vertalen in betrokkenheid, 
zeggenschap en profijt



• Coöperatie; lid worden
• Kempenstroomdelen (inleg)
• Projecten wind, zon en opslag
• Ledenvergadering beslist over het 

beleid, bestuur en de verdeling van de 
winst



Vervolg

• Verslag inclusief getoonde informatie

• Heeft u wensen, ideeën of suggesties? Vragen?

Laat het ons weten! 

• Participeren en/of mee profiteren via 

KempenStroom

• Keukentafelgesprek

• Vervolg informatieavond à dinsdag 14 

september

Bron: TPSolar



Dank voor uw 
aandacht! 

Zijn er vragen? 

Bron: TPSolar

Contact

TPSolar B.V. Emma Hendriks
Emma.hendriks@tpsolar.nl
023 741 01 44

KempenEnergie / 
KempenStroom

Ad van de Ven 
info@kempenenergie.nl

mailto:Emma.hendriks@tpsolar.nl
mailto:info@kempenenergie.nl

