
Welkom!

Informatieavond

Zonnepark
Landsardseweg

Dinsdag 24 mei 2022
Bron: TPSolar



Opzet 1de informatieavond

• 19:00 – 19:30 uur DEEL 1 
Wie is TPSolar, hoe ziet de 
omgevingsdialoog van Zonnepark
Landsardseweg eruit? 

• 19:30 – 20:00 uur DEEL 2 

Ontwerptafels en eerste versie
ontwerp Zonnepark Landardseweg

• 20:00 – 20:30 uur DEEL 3

Participeren en meeprofiteren & 
samenwerking KempenStroom

Bron: TPSolar

Doel van de bijeenkomst:
Informeren en meedenken over Zonnepark

Landsardseweg

Voor wie is deze bijeenkomst:
Omwonenden Wintelre, inwoners, belangenorganisaties

en overige geïnteresseerden



Wie zijn wij? 

• Nederlands familiebedrijf in Veldhoven en in 
Lijnden

• Ontwikkelt, financiert, bouwt en beheert 
zonneparken in Nederland

• Altijd in samenspraak met de lokale omgeving

• Ontwerp met veel aandacht voor de natuur

• 11 vergunningen, alle 11 ook subsidie, 5 
parken reeds gebouwd, … lopende aanvragen

• 3 van de 11 op gesloten stortplaatsen

TPSolar is partner van

Bron: TPSolar



Bewonersparticipatie in 
samenwerking met KempenStroom

1. Procesparticipatie: meedenken met de gemeente bij het 

ontwikkelen van beleid en beleidskaders. 

2. Planparticipatie: participatie in het maken van plannen, 

het ontwerp, inrichting, beheer en onderhoud van het 

zonnepar.

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

meeprofiteren van een project



Vormgeven Zonnepark Landsardseweg (1)

Wie zijn de direct 
omwonenden
• huishoudens binnen straal van  circa 600 

meter  

Hoe:
• Keukentafelgesprekken

• Informatiebijeenkomst(en)

• Werkgroep

A58



Tijdspad

Bron: TPSolar

Wintelre 
aangewezen als 

zoekgebied
December 2020

Zoekgebied 
opengesteld voor 
initiatiefnemers 

Februari 2022

Keukentafel-
gesprekken
Mei 2022

Eerste 
Informatie-

avond 
24 mei 
2022

Vervolg 
Keukentafel-
gesprekken

Mei-Juni

Tweede 
informatie-

avond
Begin Juli

Projectvoorstel 
indienen bij 
gemeente 

voor 31 augustus



Vormgeven Zonnepark Landsardseweg
(2)

Kent u nog andere 
belanghebbenden?



Input na eerste keukentafelgesprekken
Wens / vraag / opmerking Toelichting doorvoering ontwerp

Zorgen om versterkende werking van 
zonnepark op bestaand geluid in 
omgeving. 

Loopt een onderzoek naar het invloed van het zonnepark op het geluid 
in de buurt

Willen geen zicht op het zonnepark Struweelhaag toegevoegd om het zonnepark heen

Willen graag zicht vanuit tuin zoveel 
mogelijk vrij houden 

Stroken aan de randen van zonnepark groter maken, zodat vanuit tuin 
doorkijk mogelijk is. Randen zonnepark beginnen verder weg. 

Denken erover om hun grotere daken 
vol te leggen met zonnepanelen, wat 
zijn de mogelijkheden?

Er zijn meerdere opties, dit is afhankelijk van de locatie van het dak en 
de grootte van het dak. Dit wordt nader uitgewerkt.

Maken zich zorgen om veiligheid en 
overlast, wat als mensen straks spullen 
op zonnepark gaan gooien

Er komt een hek om het zonnepark, ook wordt er een camera geplaatst, 
die uitsluitend is gericht op het zonnepark en wordt afgeschermd van de 
buurt. 



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

Bron: TPSolar



Eerste ontwerp zonnepark Landsardseweg

A58



Bewonersparticipatie in 
samenwerking met KempenStroom

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.



Participeren en meeprofiteren

• Financiële participatie / Lokaal eigendom

o Inwoners Wintelre/Eersel met voorrang investeren

o Rol energiecoöperatie (KempenStroom) 

• Lokale werkgelegenheid 

• Omgevingsfonds 
o Doel: lokale gebiedsontwikkeling, maatschappelijke meerwaarde in de directe omgeving 

o Wordt beheerd door een afvaardiging uit de betreffende omgeving zoals de Dorpsraad 

o Besteding moet een fysiek en/of ruimtelijk karakter hebben



Participeren in duurzame energieopwekking



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



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

beleid, bestuur en de verdeling van de 
winst



• 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



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→ Juli??
Bron: TPSolar



Dank voor uw 
aandacht! 

Zijn er vragen? 

Bron: TPSolar

Contact

TPSolar B.V. Rose Concolato
rose.concolato@tpsolar.nl
Charles van de Ven
charles.vandeven@tpsolar.nl
023 741 01 44

KempenStroom Lisanne Leenaerts
lisanne.leenaerts@kempenstroom.nl


