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Aan:  Omwonenden Kriekampen 
Datum:  Woensdag 4 augustus 2021  
Betreft:  Verslag informatieavond zonnepark-initiatief Kriekampen dd. 22-07-2021 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hartelijk dank voor uw komst en inbreng tijdens de eerste informatiebijeenkomst van 22 juli jl. over 
zonnepark-initiatief Kriekampen.  
 
Opzet informatiebijeenkomst 
De eerste informatieavond vond plaats in Sportcentrum de Kemmer, in Oirschot. Voor deze 
bijeenkomst hadden wij alle adressen binnen 500 meter van het zonnepark-initiatief uitgenodigd. Ook 
waren andere inwoners en/of belangenorganisaties en overige geïnteresseerden welkom om de avond 
bij te wonen. Het doel van de avond was om aanwezigen te informeren en uit te nodigen om mee te 
denken over Zonnepark Kriekampen.  
 
In totaal waren er 22 personen aanwezig tijdens de informatiebijeenkomst. Hierbij ging het om 
verschillende omwonenden, de eigenaren van het Border Bos en vertegenwoordigers van Buurtgroep 
de Kemmer en Stichting Behoud Erfgoed Oirschot. Vanuit coöperatie KempenStroom waren een drietal 
leden aanwezig, waaronder voorzitter Ad van de Ven. Vanuit TPSolar waren Emma Hendriks, Charles 
van de Ven en Rose Concolato aanwezig. Ook waren er een aantal betrokken grondeigenaren 
aanwezig. De gemeente was voor de bijeenkomst uitgenodigd, maar was niet in de gelegenheid om 
tijdens deze eerste informatieavond aanwezig te zijn.   
 
De informatieavond bestond uit 3 delen. In het eerste deel is er een presentatie met toelichting 
gegeven over duurzame energie in het algemeen, het beleid van gemeente Oirschot, het zonnepark-
initiatief Kriekampen en de omgevingsdialoog met inwoners en andere belangenorganisaties. Ook 
hebben TPSolar en KempenStroom zich aan de aanwezigen voorgesteld.  
 
Het tweede gedeelte stond in het teken van planparticipatie en de eerste versie van het ontwerp van 
Zonnepark Kriekampen is getoond. Aan drie ontwerptafels is het ontwerp inclusief een aantal 
dwarsdoorsnedes toegelicht. Hierbij is uitgelegd dat dit concept-ontwerp is gemaakt met de inbreng 
vanuit de gevoerde keukentafelgesprekken met omwonenden en belangenorganisaties. Aan de 
verschillende ontwerptafels zijn er opmerkingen, ideeën en aanbevelingen op het ontwerp gekomen. 
Deze zijn genoteerd en worden zo goed als mogelijk meegenomen in het tweede ontwerp.  
 
Het laatste en derde deel van de avond stond in het teken van financiële participatie. Eerst is een korte 
toelichting vanuit TPSolar gegeven over hoe inwoners van gemeente Oirschot (met voorrang) kunnen 
participeren en mee kunnen profiteren van het beoogde Zonnepark Kriekampen. Onderwerpen zoals 
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lokaal eigendom en het omgevingsfonds zijn hierin besproken. Daarna volgde er tot slot een 
presentatie van coöperatie KempenStroom. Er volgde na de presentatie de mogelijkheid om vragen te 
stellen over dit onderwerp. Voor veel aanwezigen bleek dit onderwerp nog niet helemaal duidelijk. Dit 
onderwerp zal daarom zoals toegezegd (samen met het tweede ontwerp) een belangrijk onderdeel 
zijn tijdens de tweede informatieavond op dinsdag 14 september a.s. NB: KempenStroom heeft sinds 
21 juli ook een vernieuwde website: https://www.kempenstroom.nl/.   
 
Uitgelichte vragen en/of opmerkingen 
Tijdens de online informatiebijeenkomst zijn er verschillende vragen gesteld en door 
TPSolar/KempenStroom beantwoord. Onderstaand hebben wij voor de volledigheid een aantal van 
deze vragen op een rijtje gezet. 
 
Welke panelen gaan jullie kiezen? 
De definitieve keuze van typen panelen zal gemaakt worden in de maanden na de SDE-toekenning. Wij 
zijn namelijk voor een dergelijk groot bouwproces afhankelijk van de voorraad, productiecapaciteit en 
levermogelijkheden van alle toeleveranciers. Wel kan gesteld worden dat er gebruik wordt gemaakt 
van op de markt courante en hoogkwalitatieve kristallijne zonnepanelen, zodat de beoogde prestaties 
gedurende de gehele exploitatieperiode gegarandeerd worden. In geen geval zal TPSolar gebruik 
maken van cadmium-houdende zonnepanelen. Ook voor de omvormers en andere installatiedelen 
gelden hoogwaardige kwaliteitscriteria. Als voorbeeld tijdens de informatieavond is gesproken over de 
testomgeving met honderden zogeheten ‘bifacial zonnepanelen’ bij ons Zonnepark Berkelweide in 
Lochem. Deze panelen hebben de eigenschap dat zij aan beide zijden licht kunnen omzetten naar 
energie, maar ook dat er meer lichtval komt op de grond onder de panelen.  
 
Als alles goedgekeurd wordt, wanneer zou het park dan gebouwd worden? 
In het meest positieve scenario zou de vergunning in 2022 worden toegekend waarmee in het najaar 
van 2022 de benodigde SDE++ subsidie aangevraagd zou kunnen worden. In het voorjaar van 2023 
horen de initiatiefnemers of deze SDE is toegekend en dan zou er op z’n vroegst in het najaar van 2023 
kunnen worden begonnen met de bouw. 
 
Waarom heeft de gemeente de Kriekampen aangewezen? 
Het doel van gemeente Oirschot is om in 2040 energieneutraal te zijn. Om dit te behalen, moeten er 
een aantal belangrijke stappen worden gezet. De gemeente zet in op energiebesparing en 
zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneparken. 
Na goedkeuring van het beleid voor grootschalige zonne- en windenergie, heeft de gemeenteraad in 
2020 twee locaties voor grootschalige zonne- en windenergie aangewezen: het gebied bij Stille Wille 
en het gebied bij Groenewoud. Laatstgenoemde is uiteindelijk afgevallen, daarom heeft de 
gemeenteraad in juni dit jaar de Kriekampen aangewezen. In 2020 pleitte TPSolar en de betrokken 
grondeigenaren ook al voor dit zoekgebied i.v.m. de locatie langs de A58 en de 
netaansluitingsmogelijkheden in Best. Voor meer informatie over het beleid op het gebied van 
duurzaamheid en zonneparken, verwijzen wij u ook graag naar de website van de gemeente: 
https://www.oirschot.nl/duurzaamheid.  
 
 
Hoe werkt KempenStroom?  
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KempenStroom laat burgers en bedrijven participeren in grootschalige energieopwekking in de 
Kempen. Participeren in de projecten van KempenStroom kan door middel van het aankopen van 
KempenStroomDelen. De opbrengst hiervan is bedoeld voor de financiering van de installaties voor de 
opwek van duurzame energie. Bij grote projecten (bijvoorbeeld zoals bij Zonnepark Kriekampen in 
samenwerking met TPSolar) is het streven om 50% van de financiering te realiseren door 
KempenStroom. Een belangrijk gedeelte daarvan wordt opgehaald bij de leden van de coöperatie. Hoe 
meer leden, hoe sterker coöperatie KempenStroom. Eén KempenStroomDeel kost € 100,- euro. Naar 
rato van het aantal KempenStroomDelen deelt men mee in de winst van de coöperatie. De 
ledenvergadering beslist daarover. Pas na toekenning van de SDE-subsidie, is het zonnepark echt een 
concreet project. Omdat de plannen nog volop in ontwikkeling zijn, is er in dit stadium nog geen inzicht 
in de precieze kosten en opbrengsten te geven. De prijzen voor zonnepanelen zijn bijvoorbeeld door 
de coronacrisis de afgelopen maanden enorm gestegen. Wel verwacht KempenStroom positieve 
rendementen op KempenStroomDelen te kunnen realiseren. Aan de hand van gerealiseerde projecten 
is te verwachten dat er een rendement zal zijn van ongeveer 4 procent.  
 
Zijn er andere initiatiefnemers in het gebied? 
Voor zover wij weten zijn er geen andere initiatiefnemers in het gebied actief. Initiatiefnemers hebben 
zoals gezegd tot en met 30 september de tijd om een projectvoorstel in te dienen bij de gemeente. 
Een belangrijk onderdeel van dit projectvoorstel is het ontwerp van het zonnepark en het voeren van 
een omgevingsdialoog. De overige gronden die liggen binnen het aanwezen zoekgebied en die niet 
mee doen aan het zonnepark-initiatief Kriekampen, zijn onder andere in eigendom van gemeente 
Oirschot en Stichting Het Noordbrabants Landschap.  
 
Heeft u nog andere vragen? Stuur dan een e-mail aan emma.hendriks@tpsolar.nl.  
 
Documenten 
Zowel de gehele presentatie, de eerste versie van het ontwerp en andere relevante informatie zijn te 
vinden op www.tpsolar.nl/kriekampen. Wilt u de documenten liever per e-mail of post ontvangen, 
stuur dan een e-mail aan emma.hendriks@tpsolar.nl of neem telefonisch contact met ons op via 023 
741 01 44.   
 
Rondleiding Zonnepark Uden 
Gedurende de bijeenkomst gaven een aantal aanwezigen aan geïnteresseerd te zijn in een rondleiding 
op Zonnepark Hoogveld-Zuid van TPSolar in Uden. Graag horen wij van u of u hierin geïnteresseerd 
bent en op welke termijn dit voor u het beste past. Aan de hand van het aantal aanmeldingen zullen 
wij vervolgens een geschikt moment hiervoor initiëren. Tijdens deze rondleiding zou u in de praktijk 
kunnen ervaren hoe het zit met de begroeiing onder de panelen, de schittering, het geluid etc. 
Interesse hiervoor kunt u ook kenbaar maken door een e-mail te sturen aan 
emma.hendriks@tpsolar.nl.  
 
Vervolg 
Met de inbreng die wij tijdens de informatievond hebben ontvangen gaan wij nu aan de slag met het 
tweede ontwerp. Mocht u wensen, ideeën of suggesties hebben over het ontwerp van het zonnepark 
of over hoe de omgeving kan participeren en mee profiteren, laat het ons dan vooral weten. Mocht u 
behoefte hebben aan een (vervolg) keukentafelgesprek, dan kan dat ook.  
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Het tweede aangepaste ontwerp van het zonnepark willen wij graag op dinsdag 14 september tijdens 
een tweede informatieavond aan u presenteren. U ontvangt eind augustus van ons een uitnodiging 
voor deze bijeenkomst.  
 
Mocht u verder vragen hebben over deze bijeenkomst of over dit verslag dan kunt u uiteraard altijd 
contact met ons opnemen.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens TPSolar  
 
 
 
Emma Hendriks  
 


