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Aan:  Omwonenden Zonnepark Lage Wald 
 
 
Lijnden, 19 november 2021 
 
Betreft:  Stand van zaken van de ontwikkeling zonnepark Lage Wald 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken over de ontwikkeling van ons zonnepark 
Lage Wald. 
 
Ontwerp zonnepark 
In onze laatste brief dd. 13 september, hebben wij het verslag van de gehouden informatieavond op 8 
september jl. met u gedeeld. Tijdens deze informatieavond hebben wij o.a. het schetsontwerp van het 
zonnepark laten zien. Indien u voor deze avond verhinderd was, kunt u de gehele presentatie en het 
verslag vinden op onze website via www.tpsolar.nl/lagewald.  
 
In het verslag vroegen wij of u wensen, ideeën of suggesties over het ontwerp van het zonnepark had. 
Helaas hebben wij geen reacties hierop ontvangen. Wel zijn er via de gemeente adviezen van enkele 
natuurorganisaties binnengekomen op het ontwerp van het zonnepark. Naar aanleiding van deze 
adviezen zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in het ontwerp. Dit aangepaste ontwerp en overige 
relevante informatie zijn te vinden op: www.tpsolar.nl/lagewald. 
 
Uw inbreng geven kan nog steeds! 
Mocht u nog wensen, ideeën of suggesties hebben over het ontwerp van het zonnepark of over hoe 
de omgeving kan participeren en meeprofiteren, dan horen wij dat graag. Mocht u in een van de 
participatiemogelijkheden geïnteresseerd zijn of andere suggesties hebben, neem dan alstublieft 
contact met ons op. 
 
Wij zijn daarnaast nog steeds op zoek naar lokale partners die mee willen werken aan het project. Denk 
hierbij aan het aanleggen en onderhouden van de landschappelijke inpassing, het hekwerk, 
grondverzet, de catering voor de bouwplaats of andere werkzaamheden rond de bouw en beheer van 
het zonnepark.  
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Procedure 
Het College van B&W van de gemeente Berg en Dal heeft vastgesteld dat bij het initiatief Zonnepark 
Lage Wald de uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure wordt toegepast. Voordat wij deze 
aanvraag formeel willen indienen hadden wij graag een tweede informatieavond georganiseerd, 
echter is dit in verband met de huidige Corona maatregelen niet verantwoord. Daarom via deze brief 
nogmaals het verzoek om te reageren op ons plan zoals hierboven beschreven. Indien gewenst, 
kunnen wij ook bij u langskomen om het plan en procedure te bespreken. Vervolgens zijn wij 
voornemens om in januari de aanvraag in te dienen. 
 
 
Wilt u de informatie die wij op de website geplaatst hebben liever per e-mail of post ontvangen of wilt 
u een afspraak met ons inplannen om het plan en procedure te bespreken. Stuur dan een e-mail aan 
info@tpsolar.nl of neem telefonisch contact met ons op via 023 741 01 44. 
 
 
Heeft u nog andere vragen? Stuur dan een e-mail aan info@tpsolar.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens TPSolar  

 
Connor Hendriks 
Projectmanager 


