
Welkom!

Informatieavond

Zonnepark
Landsardseweg

Dinsdag 5 juli 2022
Bron: TPSolar



Opzet 2de informatieavond

• 20:00 – 20:30 uur DEEL 1 
• Toelichting nieuwe plan

• Tussenresultaten geluidsonderzoek

• 20:30 – 21:00 uur DEEL 2
• Ontwerptafels

• 21:00 – 21:30 uur DEEL 3
• Toelichting participatie KempenStroom

Bron: TPSolar

Doel van de bijeenkomst:
Informeren en meedenken over Zonnepark

Landsardseweg

Voor wie is deze bijeenkomst:
Omwonenden Wintelre, inwoners, Landeigenaren en

Dorpsraad Wintelre Noord 



Resultaten 2de gesprekken met omwonenden

• Direct omwonenden willen vasthouden aan 150 
m strook i.v.m. het onderlinge zicht, deze strook 
is in het nieuwe ontwerp paneelvrij geworden

• Direct omwonenden willen liever dat het 
zonnepark aan de noordzijde van plangebied 
geconcentreerd wordt. 

• Meerdere omwonenden geven aan dat zij dat 
de gemeente ook met haar gronden mee moet 
doen. 

• Tot nu toe willen grondeigenaren en gemeente 
geen gronden ruilen of anders meedoen. 

• Plangebied gewijzigd van 25 hectare naar 18 
hectare

Bron: TPSolar



Tweede (definitieve) ontwerp zonnepark Landsardseweg

A58



Voorlopige profielen zonnepark Landsardseweg

A58



Tussenresultaten geluidsonderzoek Peutz

• Geluidsdruk verhoging veroorzaakt door het 
opstijgen en landen van vliegtuigen is max. 1 dB 
voor fam. De Haas. Dit is niet waarneembaar 
voor menselijk oor.

• Geadviseerd wordt een Oost-West opstelling aan 
de noordzijde en Zuid opstelling voor het 
zuidelijke gedeelte toe te passen. Dit is 
overgenomen in huidige plan. 

• Omdat we vanuit de militaire basis geen 
gegevens krijgen voor de militaire helikopters 
zitten we binnenkort bij Peutz om hiervoor een 
oplossing te bedenken. 

• Eindresultaten delen we met omgeving middels 
een brief en zijn downloadbaar via onze website.

https://www.tpsolar.nl/landsardeweg A58

https://www.tpsolar.nl/landsardeweg


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
5 Juli 2022

Projectvoorstel 
indienen bij 
gemeente 

voor 31 augustus



Vormgeven Zonnepark Landsardseweg
(2)

Kent u nog andere 
belanghebbenden?



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



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



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


