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1 Inleiding 

1.1 Initiatiefnemer 

Energielandgoed ‘Zonneweide Kattenberg Oirschot’ is een initiatief van onderop en lokaal gedragen. 
Naar aanleiding van intensieve overleggen met alle grondeigenaren binnen het zoekgebied is besloten 
dat het initiatief getrokken gaat worden door de projectvennootschap Zonneweide Kattenberg 
Oirschot BV. Kartrekkers binnen deze vennootschap zijn Thijs van Oirschot die zelf ook gronden in het 
zoekgebied heeft liggen en Lodewijk Burghout. Beide regionaal gewortelde ondernemers zijn al 
geruime tijd actief in de energietransitie en dan niet alleen in de planvorming, maar ook in realisatie 
en exploitatie. De eigenaren van circa 95% van het areaal in het zoekgebied hebben overeenstemming 
bereikt met Zonneweide Kattenberg Oirschot BV om hun eigendommen in te tekenen in de uit te 
werken plannen. Eigenaren wonen ook allen in de directe nabijheid van het project waardoor ook 
draagvlak ontstaat. Tegelijkertijd zijn deze eigenaren zich ook bewust van het feit dat initiatiefnemers 
ook ruime aandacht moeten besteden aan de direct omwonenden die geen grondeigendom hebben 
dat verhuurd kan worden aan de zonneweide.  
 
“Het initiatief is van de wal geduwd, maar….. we zijn nog niet geland bij een uitgedetailleerd plan.”  
 
De eerste input van omwonenden vanuit de omgevingsdialoog is beschikbaar. Om het plan verder te 
brengen hebben wij uiteraard meer gedetailleerde input nodig van direct omwonenden en overige 
belanghebbende organisaties. Met inachtname van de Corona-maatregelen is weliswaar gestart met 
de omgevingsdialoog, maar is deze nog niet volledig afgerond. Onze plannen behelzen op dit moment 
dan ook een eerste idee, dat reeds ter kennis is gebracht aan en besproken met alle direct 
omwonenden die mogelijk zicht kunnen hebben op Zonneweide Kattenberg. In de periode tussen 28 
februari (concept projectvoorstel) en nu hebben wij zorgen, randvoorwaarden en ideeën bij een groot 
deel van de direct omwonenden met zicht op de zonneweide opgehaald. Daarnaast hebben wij in de 
digitale informatieavond van 17 juni jongstleden ons plan aan de omgeving en overige belang-
stellenden toegelicht. De feedback op ons plan bood, los van het feit dat men moeite heeft met een 
zonnepark in de achtertuin, voldoende draagvlak om door te gaan. De volgende fase moet wat ons 
betreft dan ook in het teken staan van in gesprek blijven met de omgeving om individuele belangen, 
ideeën en wensen op te halen om ons plan te vervolmaken en op specifieke locaties verder te 
detailleren. Op korte termijn zijn reeds fysieke bijeenkomsten georganiseerd om in groepen met 
gedeelde belangen het ontwerp verder te detailleren. Tot die tijd maken wij gebruik van Teams en 
individuele overleggen om de gemeenschap van de project- en procesvoortgang op de hoogte te 
houden en onze vorderingen te delen. In dit kader verwijzen wij graag naar onze projectwebsite 
“www.zonneweidekattenberg.nl”, waar alle projectinformatie alsook de presentatie van de 
informatieavond en is terug te lezen en te bekijken. 
 
Naast participatie in de vorm van omgevingsdialoog met direct omwonenden gaan we ook uit van 
financiële participatie door, in eerste instantie, burgers uit de gemeente Oirschot. We maken het 
mogelijk om substantieel te participeren in het risicodragend vermogen wat benodigd is voor de 
realisatie van de Zonneweide.  
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Hierbij streven we ook naar verschillende financiële instrumenten zodat er keuze is bij burgers met 
welke rendements-risico verhouding zij mee willen en kunnen doen. Daarbij moet het uitgangspunt 
zijn dat we zoveel mogelijk burgers willen laten meedoen. Een bestaande of nieuw op te richten 
coöperatie is hiervoor een goed middel. 

1.2 Het initiatief energielandgoed ‘Zonneweide Kattenberg’ 

1.2.1 Plangebied i.r.t. zoekgebieden  
Gemeente Oirschot heeft haar beleid voor grootschalige zonne- en windenergie, dat is gebaseerd op 
de Concept Regionale Energiestrategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (april 2020), samen 
met vier andere Kempengemeenten, in januari 2020 vastgesteld.  
 
  
Aanpak Kempengemeenten 
De kernboodschap van het beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen is: 
 

Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering een halt toe te roepen is, 
wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. 
Het is nodig om, met de huidige stand van techniek, naast energiebesparing en 
zonnepanelen op daken, ook grootschalig duurzame energie op te wekken.  

 
De landelijke doelstellingen zijn om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten en 95% in 2050. De enorme 
opgave voor deze energietransitie begint ook in Nederland goed op stoom te komen. Om energie-
neutraal te worden, werken de vijf Kempengemeenten, Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-
De Mierden sinds 2009 samen op het gebied van duurzaamheid in de ‘Klimaatvisie Kempen-
gemeenten’. Om dit verder vorm te geven hebben deze vijf Kempengemeenten gezamenlijk beleid 
opgesteld voor grootschalige zonne- en windenergie omdat deze vormen van energieopwekking de 
meeste impact hebben op de omgeving. Om de regie te houden over waar, in welke vorm en omvang 
initiatieven voor zonne- en windparken ontwikkeld mogen worden, zijn naast ruimtelijke en 
landschappelijke ook sociaal-maatschappelijke eisen en randvoorwaarden aan de initiatieven gesteld. 
Om tot een transparante en objectieve afweging tussen de verschillende initiatieven te komen, is door 
de vijf Kempengemeenten een toetsingskader uitgewerkt dat als bijlage B bij het beleid ‘‘Grootschalige 
zonne- en windenergie in de Kempen” 29 januari 2020 is toegevoegd. 
 
Om in aanmerking te komen om een initiatief voor een zonne- of windpark te realiseren dient de 
initiatiefnemer het proces te doorlopen dat is vastgelegd in de procestrechter in het beleid (figuur 1). 
Een van de eerste stappen is dat elke initiatiefnemer een projectvoorstel opstelt dat voldoet aan de 
eisen en randvoorwaarden voor zonne- en/of windparken in de Kempengemeenten. Alle eisen en 
kaders zijn samengevat tot een checklist voor het projectvoorstel dat als bijlage 1 is toegevoegd. 
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Procestrechter 
 
Voor de ontwikkeling van grootschalige zonneparken zijn inmiddels door de gemeenteraad 
verschillende zoekgebieden aangewezen: 
• Zoekgebied-1: Oirschot-West ‘Kattenbergsesteeg / Bekersberg / Stille Wille’  

Dit zoekgebied is op 30 juni 2020 door de gemeenteraad aangewezen. Voor dit zoekgebied is de 
openstellingsperiode van september 2020 tot en met februari 2021 vastgesteld. 

• Zoekgebied-2: ‘Groenewoud/ A58/ Proosbroekweg 
Dit zoekgebied is op 30 juni 2020 door de gemeenteraad aangewezen, omdat hier plannen waren 
voor een hoogspanningsstation. Omdat de gemeenteraad op 2 maart 2021 heeft besloten dat dit 
gebied niet geschikt is voor een hoogspanningsstation, is dit gebied op 2 maart 2021 niet meer 
aangewezen als zoekgebieden komt hiermee te vervallen. 

• Zoekgebied-3: ‘Kriekampen’ 
Dit zoekgebied is op 1 juni 2020 door de gemeenteraad aangewezen en ligt ten zuidoosten van 
Oirschot tussen het Wilhelminakanaal en de A58. Voor dit zoekgebied is de openstellingsperiode 
van 2 juni 2021 tot en met 30 september vastgesteld. 

 
Onderhavig plangebied ligt volledig in zoekgebied 1 en is dus erg kansrijk (NB: een deel van de 
voorgenomen zonneweide ligt in Oisterwijk waarvoor een apart proces moet worden doorlopen).  
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Ligging plangebied Zonneweide Kattenberg (witte lijn) i.r.t. zoekgebieden gemeente Oirschot (rode lijn) 
 

Situering plangebied ‘Zonneweide Kattenberg’ (rode lijn) i.r.t. beleidskaart zonneparken 
 

1.2.2 Plangebied i.r.t. voorkeursgebieden 
Bij het aanwijzen van zoekgebieden is nadrukkelijk meegewogen om zonneparken daar te laten landen 
waar zij passend zijn te maken binnen de aanwezige landschappelijke structuren en patronen. 
Landschappen met onregelmatige en kleinere patronen scoren het laagst, omdat het netjes uitlijnen 
van zonneparken op de randen hier moeilijker of onmogelijk is. Meer rationele en grootschalige 
patronen scoren positief. Landschappen die grootschalig, rationeel en zuid-gericht zijn.  

Plangebied  

Zoekgebied 1  

Projectgebied  
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Beleidsmatig heeft reeds een landschappelijke beoordeling plaatsgevonden waarin is geconcludeerd 
dat vooral jonge zandontginningen geschikt zijn voor een grootschalige en geconcentreerde clusters. 
Door te kiezen voor deze gebieden worden locaties ingezet waar de aantasting van de karakteristiek 
van beekdalen of oude zandontginningen minimaal is en waar verdichting een minimale aantasting 
van de karakteristiek van het landschap is. 
 
Het plangebied ‘Zonneweide Kattenberg’ (rode lijnen in volgende figuur) bevindt zich in de westhoek 
van de gemeente Oirschot en bestaat uit jonge zandontginningen: grootschalige open gebieden met 
een rationele indeling met rechte kavels en wegen welke zich goed lenen voor grootschalige 
zonneparken. In dit gebied is een grootschalige aanpak mogelijk.  
 

1.2.3 Situring plangebied  
Het plangebied ‘Zonneweide Kattenberg’ heeft betrekking op een gebied met een bruto oppervlak 
van circa 115 ha. Hiervan ligt circa 36 ha ten noorden en circa 79 ha ten zuiden van de snelweg A58, 
die als scherpe lijn het plangebied doorsnijdt. Het plangebied ligt met een oppervlak van circa 91 ha 
grotendeels in de gemeente Oirschot (circa 80%) en met circa 24 ha voor 20% in de gemeente 
Oisterwijk (nabij de kern Moergestel).  
 

 
Situering en omvang plangebied ‘zonneweide Kattenberg’ en de directe omgeving (bron: PDOK) 

1.2.4 Invulling zonneweide Kattenberg 
 
Het park beslaat circa 90 hectare (inclusief landschappelijke inpassing) in een plangebied van ruim 100 
hectare en biedt ruimte voor een opstelling van circa 130 MWpiek (MegaWattpiek) met circa 280.000 
panelen van 450 Watt piekvermogen.  
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Het exacte vermogen is bij realisatie afhankelijk van een aantal zaken: 
1. Oost-West opstelling of Zuid-opstelling of de mix die hierin gevonden wordt 
2. De ontwikkeling van het vermogen van de nieuwe zonnepanelen 
3. De netto benutbare oppervlakte van de zonneweide 

 
De zonneweide gaat circa 120 miljoen KWh leveren wat goed is voor het elektriciteitsgebruik van ruim 
42.000 huishoudens.  
 
Om het beoogde vermogen op het hoogspanningsnet van Enexis / Tennet aan te sluiten is een 
aansluiting benodigd van circa 80 MVA (MegaVoltAmpere). Gezien de omvang zal deze aangesloten 
moeten worden op een nieuw HS/MS station dat in de directe omgeving gebouwd gaat worden op de 
nieuwe Tennet verbindingen die ondergronds langs de A58 komen te liggen. De gesprekken met 
Tennet en Enexis vinden reeds plaats. Op dit moment doen initiatiefnemers ook onderzoek naar de 
(on)mogelijkheden van een eigen aansluitpunt op het Tennet netwerk waarvan het nieuwe tracé 
direct langs de beoogde zonneweide loopt.  
 
Een belangrijk onderdeel van dit project is ook de gelijktijdige realisatie van een recreatieve 
verbindingsroute tussen de Landgoed Stille Wille en natuurgebied de Baest. In combinatie met de 
gemeentelijke ambitie op dit front wordt werk met werk gemaakt en kan de Bekersberg wellicht 
worden voorzien van een vrij liggend fietspad om de verkeersveiligheid te verbeteren ten opzichte 
van de huidige situatie 
 
Ruimtelijk gezien heeft de zonneweide een grote relaties met de reeds aanwezige windmolens langs 
de A58 en de A58 zelf. We kunnen het dan ook samen met de nieuwe ondergrondse verbinding van 
Tennet ook met recht een energie-corridor noemen.  
 

1.2.5 Waarom dit project 
  
• De energieopwekking van het zonnepark bedraagt circa 120.000 MWh per jaar en voorziet ruim 

42.000 huishoudens van groene stroom. Dit draagt daarmee significant bij aan het behalen van 
de duurzaamheidsdoelstellingen van Oirschot en de Kempengemeenten; 

• Door de unieke ligging van dit plangebied, tussen windmolenparken en de A58, wordt heel goed 
aangesloten bij trede 3 van de zonneladder; 

• Met de landschappelijke inpassing middels wordt een nieuwe recreatieve verbindingszone 
aangelegd en wordt Natuur Netwerk Brabant (NNB) versterkt; 

• De lokale omgeving en overige inwoners van Oirschot worden verschillende mogelijkheden tot 
(financiële) participatie geboden; 

• In combinatie met de realisatie van dit park wordt gestreefd naar 20 MWpiek op daken van 
bedrijven en 2 MWpiek op daken van woningen (400 woningen). Dit hopen we mede mogelijk te 
maken door het aanbestedingsvoordeel als zeer grootschalig kan worden ingekocht en kan 
worden samengewerkt met lokale installateurs. We realiseren ons dat dit een grote ambitie is (1 
MWpiek op een dak behoeft al een zeer serieuze geschikte dakoppervlakte voor 2.200 grote 
panelen van 1 meter bij 2 meter), maar we gaan hier wel vol voor; 
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• Door de realisatie van dit grootschalige park in een landschap dat zich hiervoor leent is het niet 
nodig dat op een groot aantal locaties in de gemeente Oirschot een groot spanningsveld 
gecreëerd wordt tussen omgeving en nieuw te ontwikkelen projecten. Tevens kan hiermee 
vermeden worden dat Tennet en Enexis op veel locaties veel maatwerk aansluitingen moeten 
gaan realiseren met kabels langs alle openbare wegen (concurrerend om ruimte met glasvezel) 
en dat hiermee het net op zoveel locaties wordt (over) belast dat het onmogelijk wordt om 
geschikte bedrijfsdaken grote aansluitingen te realiseren.  

• Ten opzichte van het huidige gebruik wordt de biodiversiteit fors verhoogd en biedt de locatie 
met een zonneweide weer onderdak aan insecten – waaronder veel bijen - en diverse kleine 
zoogdieren. Bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zal verdwijnen en daarnaast 
wordt een combinatie gelegd met een robuuste recreatieve verbinding tussen de Baest en de 
Stille Wille waarbij tegelijk maatregelen kunnen worden getroffen in het kader van 
verkeersveiligheid op de Bekersberg. 

1.3 Versiebeheer 

Onderhavige versie R1 van het projectvoorstel betreft de revisie op het voorstel P204185.020/WSC 
van 28 februari 2021. In revisie R1 zijn een aantal paragrafen op basis van de opgehaalde informatie 
bij de burgerparticipatie – meedenken, meepraten, meebeslissen en meedoen -  en informatieavond 
genuanceerd, aangevuld en/of toegevoegd. Onderstaand een overzicht van de meest relevante 
wijzigingen: 
• Paragraaf 1.1: aangevuld voor burgerparticipatie/ omgevingsdialoog 
• Paragraaf 1.2.1: zoekgebieden gemeente Oirschot gewijzigd; 
• Paragraaf 2.2: ge-update o.b.v. RES Metropool Eindhoven 1.0,versie maart 2021; 
• Paragraaf 3.1.2: genuanceerd voor recreatie 
• Paragraaf 3.2.2.: genuanceerd op basis van de omgevingsdialoog 
• Paragraaf 3.3: tekstueel genuanceerd “Ontwerpen met omwonenden: ontwikkelcriteria” 
• Paragraaf 3.4: nieuw paragraaf “Landschapsvisie - omgevingsdialoog” toegevoegd 
• Paragraaf 4.2: aangevuld en genuanceerd voor omgevingsdialoog 
• Paragraaf 4.3: aangevuld en genuanceerd voor participatie Paragraaf 5.2: aangepast aan 

geactualiseerde planning 
• Bijlagen: bijlage 6, 7 en 8 toegevoegd 
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2 Beleidsanalyse 

2.1 Provinciaal beleid 

2.1.1 Provinciale Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010  
Op 7 februari 2014 hebben Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant een gedeeltelijke 
herziening van de ‘Structuurvisie 2010’ vastgesteld welke op 19 maart 2014 in werking is getreden. De 
Structuurvisie geeft de hoofdlijnen weer van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een 
doorkijk naar 2040) alsmede een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit de Agenda van 
Brabant. De provincie kiest voor een duurzame ontwikkeling waarin de kwaliteiten van de provincie 
sturend zijn bij de ruimtelijke keuzes die de komende jaren op de provincie afkomen. Nieuwe 
ontwikkelingen moeten bijdragen aan de kracht en identiteit van Noord-Brabant. Daarnaast moeten 
de provinciale belangen en ruimtelijke keuzes bijdragen aan het vestigings- en leefklimaat van Noord-
Brabant. 
 
Onderhavige locatie ligt in het buitengebied van de gemeenten Oirschot en Oisterwijk. Het planvoor-
nemen ziet toe op de realisatie van zonnepanelenweiden ter plaatse van weilanden respectievelijk 
akkerbouwlanden. Integraal onderdeel van het planvoornemen vormt een landschappelijke inrichting 
waarmee een goede ruimtelijke inpassing in het landschap wordt beoogd en een bijdrage wordt 
geleverd aan het versterken van de natuurwaarden (hoofdstuk 3). Daarmee wordt aangesloten bij 
principes als zuinig ruimtegebruik, herstructurering en zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit. 
Geconcludeerd wordt dat met onderhavig planvoornemen een bijdrage wordt geleverd aan de 
doelstelling van het provinciaal beleid met betrekking tot een duurzamere energievoorziening. 
Daarmee is het voornemen passend binnen de beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in de 
‘Provinciale Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010’ met bijbehorende herziening. 
 

2.1.2 Provinciale omgevingsvisie 
De omgevingsvisie formuleert voor de toekomst één basisopgave en vier hoofdopgaven voor de 
middellange en lange termijn. De visie geeft daarbij richting aan deze opgaven vanwege de ingrijpende 
veranderingen waarmee zij gepaard gaan. De vier hoofdopgaven komen voort vanuit de basis en zijn 
daar ook feitelijk mee verankerd. Daaruit volgt dat basisopgave en hoofdopgaven niet alleen met 
elkaar maar ook onderling zijn verbonden. 
 
Onderhavig voornemen betreft een grootschalig energieproject. Hiermee wordt een bijdrage geleverd 
aan de doelstelling om in 2030 50% minder CO2 uitstoot te realiseren. Vooropgesteld moet worden 
dat onderhavige ontwikkeling niet wordt beoogd ter plaatse van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). 
Het Natuur Netwerk Brabant betreft een netwerk van natuurgebieden die door ecologische 
verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Het Natuur Netwerk Brabant is wel in de directe 
nabijheid van het plangebied gelegen. In onderstaande figuur wordt een en ander nader 
gevisualiseerd.  
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Uitsnede omgevingsverordening Noord-Brabant met aanduiding plangebied 
 
1) Natuur Netwerk Brabant 
De ontwikkeling van het zonnepark biedt meekoppelkansen voor de natuurontwikkeling in het 
nabijgelegen NNB. Zo vindt op de percelen binnen het plangebied momenteel enkel eenzijdige 
akkerbouw plaats. De ecologische betekenis hiervan is nihil. Door de gewijzigde inrichting en 
omvorming van het plangebied naar een zonnepark in combinatie met een sterke groenstructuur, 
verkrijgt het plangebied een ecologische meerwaarde die ook van betekenis is voor het nabijgelegen 
NNB. Tevens wordt nadrukkelijk bestudeerd en zal in samenspraak met de gemeente worden 
beoordeeld hoe het project in het zuidelijke deel van het plangebied bij kan dragen aan en vorm kan 
geven aan een ecologische verbindingszone aan van oost naar west. 
 
2) Natura 2000-gebieden 
Het plangebied ligt op circa 2,7 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied ‘Kampina & Oisterwijkse 
Vennen’. Gezien deze relatief grote afstand en de lokale aard van de voorgenomen ontwikkeling is het 
redelijkerwijs uit te sluiten dat negatieve effecten ontstaan op dit Natura 2000-gebied als gevolg van 
de voorgenomen ontwikkeling. Dit betekent dat directe aantasting van Natura 2000-gebieden als 
gevolg van de bouwwerkzaamheden en het beoogde gebruik van het plangebied op voorhand wordt 
uitgesloten.  
 
Geconcludeerd wordt dat onderhavig voornemen ziet op het realiseren van een grootschalig 
zonnepark. Het voornemen wordt echter niet voorzien binnen het Natuur Netwerk Brabant 
respectievelijk een Natura 2000-gebied. Het voornemen doet dan ook geen afbreuk aan aanwezige 
natuurwaarden. De aanwezige natuurwaarden van het nabijgelegen NNB wordt juist versterkt 
doordat het planvoornemen gepaard gaat met een gedegen landschappelijke inpassing.  
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2.1.3 Provinciale interim omgevingsverordening 
 
1) Landelijk gebied 
De omgevingsverordening definieert gebieden en zones, waarbinnen op grond van het provinciaal 
belang regels zijn gesteld die rechtstreekse doorwerking hebben voor gemeenten en andere partijen.  
Het plangebied maakt deel uit van het landelijk gebied, zijnde het gemengd landelijk gebied. Binnen 
het gemengd landelijk gebied wordt een gemengde plattelandseconomie nagestreefd. De 
hoofddoelstelling is hierbij een evenwichtige ontwikkeling van landbouw, natuur, water en landschap, 
en recreatie. Ontwikkelingen moeten qua aard, schaal en functie passen in de omgeving en rekening 
houden met de omgevingskwaliteiten. Tevens dient rekening te worden gehouden met de 
ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bestaande functies, zoals volwaardige agrarische 
bedrijven, recreatiebedrijven of woonfuncties.  

Uitsnede omgevingsverordening Noord-Brabant met aanduiding plangebied 
 
In de omgevingsverordening wordt eveneens nader ingegaan op het aspect zonne-energie. Vanuit 
beleidsmatig oogpunt bestaat er een voorkeur voor plaatsing van zonnepanelen op daken of op 
braakliggende gronden in of aansluitend op stedelijk gebied. Dat heeft het voordeel dat ze dicht bij de 
gebruiker en energiesystemen worden geplaatst wat bijdraagt aan zorgvuldig ruimtegebruik. De 
verwachting is dat dergelijke locaties onvoldoende blijken om in de behoefte voor opwek van 
duurzame energie te voorzien. Daarom is er ook een mogelijkheid om onder voorwaarden zelfstandige 
opstellingen van zonne- energie te ontwikkelen in landelijk gebied.  
 
3) Overige zones  
Daarnaast is een gedeelte van het noordelijk deel van het plangebied gelegen binnen de ‘Boringsvrije 
zone’. Deze zone strekt mede tot het beschermen van de diepere watervoerende pakketten door te 
voorkomen dat de beschermende kleilaag wordt doorboord. Daarnaast wordt met deze zone geborgd 
dat schade aan de bodem en het zich daarin bevindende grondwater wordt veroorzaakt.  
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Op het moment dat gronden zijn gelegen binnen een boringsvrije zone, dient rekening te worden 
gehouden met aanvullende regels omtrent de maximale diepte voor het verrichten van handelingen 
in de bodem, zoals boringen, grond- of funderingswerken en regels voor bodemenergiesystemen 
(warmtetoevoeging en -onttrekking). Onderhavig planvoornemen gaat niet gepaard met diepe 
boringen in de bodem, vormt de ligging in de ‘boringsvrije zone’ geen belemmeringen voor 
onderhavige ontwikkeling.  
 
Bovendien ligt het plangebied in de zones ‘Reservering waterberging’ en ‘Regionale waterberging’. 
Deze zones strekken mede tot het behoud van het waterbergend vermogen van dat gebied. Indien 
nieuwe functies binnen deze gebieden mogelijk worden gemaakt, dient nader te worden onderbouwd 
dat de geschiktheid van het gebied voor waterberging behouden blijft. Vooropgesteld moet worden 
dat onderhavige ontwikkeling geen invloed heeft op het waterbergend vermogen van de grond. Dit 
omdat het (schone) hemelwater van de panelen afvloeit waardoor dit ter plaatse kan infiltreren in de 
bodem.  

Uitsnede omgevingsverordening Noord-Brabant met aanduiding plangebied 
 
De realisatie van een zonnepark met de beoogde omvang op deze locatie, is niet in strijd met de 
(instructie)regels zoals die uit de Omgevingsverordening voortvloeien. Wel leiden deze tot nadere 
ontwerpkansen en -aandachtspunten met betrekking tot het beschermen, behouden en versterken 
van hydrologische, landschappelijke en ecologische waarden. 
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2.2 Regionaal beleid  

2.2.1 Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven 
In de RES wordt door overheden, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, en als het mogelijk is 
ook burgers, gewerkt aan regionaal gedragen keuzes als het gaat om energiebesparing en de 
duurzame opwekking van elektriciteit en de hiervoor benodigde infrastructuur. De RES wordt op 
regionaal niveau samengesteld. Hiervoor is Nederland in 15 energieregio's verdeeld.  
 
In de RES 1.0 (versie maart 2021) wordt aangegeven op welke wijze men voornemens is om energie 
op te wekken binnen de Metropoolregio Eindhoven. 
 
1) No-regret maatregelen 
Binnen het stedelijk gebied wordt maximaal ingezet op opwek via zon op grote daken (van bedrijven), 
langs infrastructuur en in zogenaamde ‘pauze- en energielandschappen’. Daarmee wordt ruimte 
dubbel gebruikt waardoor de visuele impact wordt beperkt en het elektriciteitsnetwerk zo efficiënt 
mogelijk wordt benut.  
 
2) Opwek ‘Ten dienste van andere opgaven’ 
Gemeenten geven lokaal ook invulling aan kleinschaligere energieopwekking binnen de categorie 'Ten 
dienste van andere opgaven'. Deze categorie gaat over de mogelijkheden om energie in te zetten 
ondergeschikt aan een andere gebiedsopgave. In elke gemeente in de regio kunnen kansen liggen 
voor deze vorm van energieopwekking. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de realisatie van 
kleinschalige zonnevelden bij de transformatie van uitloopgebieden van de stedelijke regio’s naar 
stadsboerderijen of voedselbossen. 
 
3) Zorgvuldig proces 
Naast de inzet op de ‘no-regret maatregelen’ vormt het realiseren van zonnevelden en windturbines 
een belangrijk speerpunt. Hierbij dienen ook de opties voor combinaties van wind- en zonne-energie 
onderzocht te worden, evenals de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de aansluiting op het 
elektriciteitsnet. Vanuit dit oogpunt zijn de globale zoekgebieden vanuit de concept-RES nader 
afgebakend waardoor beter inzicht is verkregen in de milieueffecten, de kans voor koppeling aan 
andere thema’s en de mogelijke energieopbrengst van de zoekgebieden.  
 
Gemeenten dienen aan de slag te gaan met de invulling van deze zoekgebieden en nader te 
onderzoeken of (lokaal) maatwerk benodigd en mogelijk is. Daarbij kan worden gedacht aan het 
ontwikkelen van grootschalige opwek van duurzame energie langs bestaande doorsnijdingen in het 
landschap (snelwegen en spoorwegen) waarbij de natuurcompensatie wordt gerealiseerd in 
aanliggende natuurgebieden. 
 
Onderhavig planvoornemen voorziet in het realiseren van een energielandgoed van circa 116 hectare 
in de gemeenten Oirschot en Oisterwijk. Deze ontwikkeling wordt beoogd ter hoogte van een 
windpark met 4 turbines aan weerszijden van de A58; zijnde een energiecorridor. Onderhavige locatie 
is gelegen binnen het zoekgebied wind en zon op land, zijnde het zoekgebied met nummer 37. In 
onderstaande figuur wordt dit nader gevisualiseerd.  
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Ruimtelijke weergave tussenresultaten planMER De Kempen 
 

 
Effectbeoordeling zon zoekgebieden De Kempen 

2.2.2 Visie ‘Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ 
De Kempengemeenten streven ernaar zonne- en windparken te laten ontwikkelen op die locaties die 
het meest geschikt zijn. Het voornemen is om zonne- en windparken te realiseren op plekken waar de 
omgeving en het landschap zich het beste lenen voor grootschalige zonne- en windenergie. De 
voorkeur gaat uit naar concentratiegebieden. Hiertoe zijn twee zoekgebieden aangewezen. 
Onderhavig plangebied ligt in zoekgebied 1 hetgeen reeds is beschreven in paragraaf 1.2.1.  
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2.2.3 Zonneladder RES Metropoolregio Eindhoven 
In paragraaf 4.3 van de ‘Regionale Energiestrategie 1.0 Metropoolregio Eindhoven’ wordt nader 
ingegaan op de zonnelader. Deze zonneladder bestaat uit vijf treden waarmee de voorkeursvolgorde 
voor het opwekken van zonne-energie binnen de Metropoolregio Eindhoven wordt aangegeven. Met 
betrekking tot onderhavig initiatief is van belang dat deze wordt doorgevoerd binnen de 
Kempengemeenten. In dat verband moet worden gewezen op het feit dat de Kempengemeenten een 
eigen zonneladder hebben opgesteld welke een verbijzondering vormt van de zonneladder van de 
Metropoolregio Eindhoven. In paragraaf 2.2.4 wordt nader ingegaan op de voorkeursvolgorde die de 
Kempengemeenten hanteren voor de realisatie van zonneparken. In deze paragraaf wordt eveneens 
nader uiteengezet hoe onderhavig initiatief zich daartoe verhoudt 

2.2.4 Zonneladder Kempengemeenten 
De Kempengemeenten hanteren een voorkeursvolgorde voor de realisatie van zonneparken in de 
vorm van een zonneladder. Deze volgorde houdt in dat de gemeente voorrang verleent aan gunstiger 
gelegen plannen.  
 
1) Trede 1 en 2 
Trede 1 van de zonneladder wordt gevormd door het streven naar zonnepanelen op bestaande daken. 
Tegelijkertijd staat vast dat zonnepanelen op daken niet voldoende elektriciteit geven om de gestelde 
doelen te halen. Zelfs als alle te benutten daken worden vol gelegd met zonnepanelen, kunnen de 
doelstellingen van 2030 en 2050 niet worden gehaald. In de praktijk kunnen onmogelijk alle daken 
worden benut voor zonne-energie. Niet alle daken zijn erop berekend in verband met de benodigde 
extra draagkracht, daarnaast zijn niet alle daken gunstig gelegen door geen dakvlak op het zuiden of 
in verband met schaduw van bomen of andere gebouwen. Verder zijn er ook esthetische bezwaren 
van eigenaren of omwonenden. Hierdoor zal slechts een beperkt deel van de daken worden benut 
voor zonne-energie. Om toch de gewenste doelstellingen te halen zullen ook andere terreinen benut 
moeten worden voor toepassing van zonne-energie. De tweede trede van de zonneladder wordt 
gevormd door het plaatsen van zonnepanelen op braakliggende gronden, zoals voormalige 
stortplaatsen of parkeerplaatsen. Binnen de gemeente Oirschot zijn mogelijkheden aanwezig om 
onbenutte terreinen in te zetten voor zonne-energie. Het is echter lastig om voldoende oppervlak aan 
braakliggende terreinen in te zetten en daarmee de gewenste energiedoelstellingen te behalen. Ook 
omdat ruimte vrij moet blijven voor woningbouw en bedrijventerreinen.  
 
In het RES wordt onderkend dat trede 1 en 2 niet voldoende potentie bieden om de doelstelling van 
de energietransitie waar te maken. Om de gewenste doelstellingen te behalen, zijn derhalve ook 
initiatieven voor grootschalige opwek van zonne-energie benodigd. In het RES zijn potentiele gebieden 
voor zonnepanelenvelden aangewezen en de gemeente Oirschot heeft vervolgens het zoekgebied-1 
aangewezen en opgesteld. Daar speelt onderhavig planvoornemen op in.  
 
2) Trede 3 en 4 
Onderhavig planvoornemen ziet op het realiseren van een zonnepark aan weerszijden van de A58. 
Gelet op de infrastructurele omgeving ter plaatse en het feit dat zonnepanelen eveneens een 
industriële uitstraling hebben, gaan deze aspecten hand in hand. Rondom de gronden waar de 
zonnepanelen worden voorzien, zijn reeds windturbines aanwezig. Onderhavig initiatief ziet dan ook 
op het combineren van zonne- en windenergie op één plek.  
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Rekening houdend met het karakter en de ligging van het plangebied, wordt geconcludeerd dat 
onderhavig initiatief behoort tot trede 3 én 4a van de zonneladder. Trede 3 kenmerkt zich namelijk 
door het plaatsen van zonnepanelen langs grootschalige infrastructuur. Trede 4a kenmerkt zich op 
zijn beurt door het realiseren van zonneparken op agrarische gronden nabij windparken. Beide treden 
gaan dan ook samen op.  
 
3) Combinatie van zonne- en windparken 
In het beleidsstuk ‘Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ wordt aangegeven dat 
gecombineerde zonne- en windparken in ruimtelijk opzicht prefereren. Dit is de reden dat 
zonneparken op agrarische gronden onder of nabij windparken in de zonneladder de voorkeur hebben 
boven zonneparken die niet met wind gecombineerd zijn. Het voornemen ziet op het realiseren van 
een grootschalig energielandschap aan weerszijden van de A58. Kenmerkend van deze gronden is dat 
op deze locatie reeds een viertal windturbines aanwezig zijn. Hiermee wordt dan ook een samenspel 
gecreëerd tussen het opwekken van windenergie en zonne-energie. Daarmee ontstaat dubbel 
ruimtegebruik omdat de gronden onder en in de directe omgeving van de windturbines eveneens een 
belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de energiedoelstellingen: duurzaam en meervoudig 
ruimtegebruik.  

2.3 Planologisch-juridisch analyse 

Vooropgesteld moet worden dat het beoogde zonnepark grotendeels binnen het grondgebied van de 
gemeente Oirschot wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt het plan gedeeltelijk binnen de gemeente 
Oisterwijk voorzien. In onderstaande figuur wordt de situering van het zonnepark met een rode 
belijning weergegeven. De zwarte bolletjeslijn geeft de scheiding tussen beide gemeenten weer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsnede vigerende bestemmingsplannen met aanduiding locatie zonnepark 
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2.3.1 Gemeente Oirschot 
Ter plaatse van het deel van het zonnepark dat binnen de gemeente Oirschot wordt voorzien, zijn 
twee bestemmingsplannen van kracht, namelijk het bestemmingsplan ‘Buitengebied fase II 2013, 2e 
bestuurlijke lus’ (vastgesteld op 16 december 2014) en het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 
correctieve herziening’ (vastgesteld op 21 november 2017). Deze bestemmingsplannen zijn 
samengevoegd tot het bestemmingsplan ‘Buitengebied, geconsolideerde versie 2020’, zijnde een 
informatieve werkversie.  
 
Op basis van deze bestemmingsplannen zijn onderhavige gronden in hoofdzaak bestemd tot 
‘Agrarisch’, met bijbehorende bouwvlakken. De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd 
voor de uitoefening van agrarische bedrijven. Daarnaast zijn op diverse plekken in het plangebied de 
functieaanduidingen ‘intensieve veehouderij’, ‘specifieke vorm van agrarisch – geiten- en 
schapenhouderij’ en ‘bedrijfswoning’ opgenomen. Op de gronden waar betreffende 
functieaanduidingen gelden, zijn een intensief veehouderijbedrijf dan wel geiten- en/of 
schapenhouderij toegestaan. Bovendien is ter plaatse van de functieaanduiding ‘bedrijfswoning’ een 
bedrijfswoning toegestaan.  
 
Aanvullend zijn de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 4’, ‘Waarde – Archeologie 5’, 
‘Waarde – Natte natuurparel’, ‘Leiding’ (met aanduiding hartlijn leiding – gas) van toepassing evenals 
de gebiedsaanduidingen ‘reconstructiewetzone – iv ja mits’, ‘reconstructiewetzone – iv nee tenzij’, 
‘reconstructiewetzone – verwerkingsgebied’, reconstructiewetzone – landbouwontwikkelingsgebied 
primair’, ‘vrijwaringszone – weg 0 – 50 m’, ‘vrijwaringszone – weg 50 – 100 m’. Dubbelbestemmingen:  
• De archeologische dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ leidt tot een onderzoeksplicht bij 

het bouwen van bouwwerken met een oppervlakte van 500 m2 en groter en een diepte van meer 
dan 0,5 m onder maaiveld.  

• De archeologische dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’ leidt tot een onderzoeksplicht bij 
het bouwen van bouwwerken met een oppervlakte van 2.500 m2 en groter en een diepte van 
meer dan 0,5 m onder maaiveld.  

• De voor ‘Waarde – Natte natuurparel’ aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud, 
beheer en herstel van de waterhuishoudkundige situaties binnen de natte natuurparels met 
bijbehorende beschermingszones en het verbeteren van de condities voor de natuurwaarden.  

• De dubbelbestemming ‘Leiding’ en de daarbij behorende aanduiding ‘hartlijn leiding – gas’ maakt 
dat deze gronden mede bestemd zijn voor een ondergrondse gasleiding met een diameter van 
maximaal 42 inch en een druk van maximaal 66,2 bar, met de hartlijn ter plaatse van de 
aanduiding 'hartlijn leiding - gas'. 
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Uitsnede geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied, geconsolideerde versie 2020’ met aanduiding  
gronden welke zijn gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Oirschot 

2.3.2 Gemeente Oisterwijk  
Voor het deel van de zonneweide dat binnen de gemeente Oisterwijk ligt, zijn twee bestemmings-
plannen van kracht, namelijk het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (vastgesteld op 29 juni 2011) en 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied correctieve herziening’ (vastgesteld op 16 april 2015). Deze 
bestemmingsplannen zijn samengevoegd tot het bestemmingsplan ‘Buitengebied geconsolideerd’, 
zijnde een informatieve werkversie. Op basis van deze bestemmingsplannen zijn onderhavige gronden 
bestemd tot ‘Agrarisch’. Daarnaast geldt op onderhavige gronden gedeeltelijk de functieaanduiding 
‘windturbine’ omdat ter plekke een windturbine aanwezig is.  
 
De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn in hoofdzaak bestemd voor de uitoefening van 
(vollegronds)teeltbedrijven, en – buiten bouwvlakken – niet-intensieve veehouderij en paarden-
houderij. Daarnaast is binnen de functieaanduiding ‘windturbine’ één windturbine met bijbehorende 
voorzieningen toegestaan. Teven is de gebiedsaanduiding ‘veiligheidszone – leiding’ van toepassing. 
Vanzelfsprekend brengen we dit initiatief ook onder de aandacht van de gemeente Oisterwijk. 
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Uitsnede geldend bestemmingsplan ‘Buitengebied geconsolideerd’ met aanduiding gronden welke zijn gelegen binnen 
het grondgebied van de gemeente Oisterwijk 
 

2.3.3 Aandachtspunten  
Ø Binnen de kaders van de geldende bestemmingsplanregelingen kan het realiseren van een 

zonnepark niet worden toegestaan. De bestemmingsplannen bieden geen binnenplanse 
afwijkings- danwel wijzigingsbevoegdheden voor het college van burgemeester en wethouders 
om de beoogde ontwikkeling alsnog mogelijk te maken. Derhalve dient een uitgebreide procedure 
te worden doorlopen teneinde af te wijken van de geldende bestemmingsplannen ten behoeve 
van de realisatie van het zonnepark; 

Ø De mogelijke archeologische waarden, de ruimtelijke afstemming met de aanwezige 
ondergrondse gasleiding en de milieuzonering rond het zonnepark in relatie tot hindergevoelige 
functies in de omgeving; 

Ø De ontwikkeling c.q. realisatie van het gebied als energielandgoed zal gefaseerd plaatsvinden. 
Daarom zal in samenspraak met de gemeente moeten worden afgestemd over planologische 
besluitvorming en vergunningverlening; 

Ø De ontwikkeling kent naast de tijdelijkheid van zonnepanelen (25 jaar) ook permanente opgaven, 
zoals aanleggen van ecologische verbindingszone en landschapsontwikkeling. 
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3 Parkontwerp 

Ten noorden en ten zuiden van de A58 wordt langs de Bekersberg en de Kattenbergsesteeg 
zonneweide Kattenberg ontwikkeld. Het totale plangebied heeft een oppervlakte van circa 116 ha. 
Om de realisatie van dit grootschalig energielandgoed mogelijk te maken is een goed en gedragen 
landschappelijk ontwerp essentieel. Te meer omdat dit energielandgoed naast zonnepanelenweides 
bestaat uit bestaande woon- en werklocaties, infrastructuur en landschap, en dat met een nieuwe 
energiefunctie ook natuurlijke, landschappelijke, woon-, werk- en snelwegfuncties vervult. 
 
De zonneweide ligt in het landschapstype ‘jonge zandontginningen’ (1.2.2). De afwezigheid van 
geconcentreerde opgaande beplanting binnen het plangebied draagt bij aan zichtwerking. Vanaf de 
A58 is sprake van vergezichten richting Bekersberg en Kattenbergsesteeg. Binnen het plangebied is al 
sprake van een energielandschap door de aanwezigheid van een reeks van vier windturbines aan de 
noordzijde van de snelweg. 

3.1 Landschappelijke analyse  

3.1.1 Historie  
In de tweede helft van de 19e eeuw bestond de Kattenberg nog vooral uit heide-/ ruigtegebieden. 
Bewoning vond plaatst op de hogere delen van het gebied. Grote delen woeste grond werden niet 
ontgonnen, omdat deze niet vruchtbaar genoeg waren. Wel werden hier plaggen gestoken voor 
gebruik in de potstal. Rond de eeuwwisseling werd het bosgebied, wat nu “Stille Wille” heet, 
aangelegd. Het bos is waarschijnlijk aangelegd ten behoeve van de mijnbouw want naaldbomen 
werden gebruikt om de mijngangen te stutten. 
 

 
Historische beeldenreeks (Bron: Topotijdreis) 
 
Na de tweede wereldoorlog konden dankzij kunstmest en machines grote delen heide- en ruigte-
gebieden in korte tijd vruchtbaar worden gemaakt. Hierbij werd voor een veel functionelere indeling 
van het landschap gekozen met grotere en meer orthogonale kavels. Binnen het plangebied heeft dit 
dan ook gevolgen gehad voor de losse boomgroepen, deze zijn grotendeels verdwenen en bestaande 
bosgebieden zijn uitgelijnd naar een meer rationelere verkaveling. Ook is binnen deze periode de A58 
aangelegd, deze doorsnijdt het gebied en splitst het voortaan in tweeën. 
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Historische beeldenreeks (Bron: Topotijdreis) 
 
Sinds de herverkaveling na de tweede wereldoorlog ging de schaalvergroting in de landbouw vanaf de 
tweede helft van de 20e eeuw tot heden door. De kleinere kaveltjes zijn verdwenen en in het huidige 
landschap zijn daarom de beken minder goed herkenbaar geworden, omdat door schaalvergroting de 
verschillende landschappen steeds meer op elkaar gaan lijken. 
 

 
Historische beeldenreeks (Bron: Topotijdreis) 

3.1.2 Infra, bebouwing en recreatie 
De A58 doorsnijdt hier het plangebied. Parallel aan de snelweg liggen in het zuiden de Bekersberg en 
in het noorden de Kattenbergsesteeg. Iets verder ten noorden ligt de Spoordonkseweg, een 
historische hoofdweg die Oisterwijk met Oirschot verbindt. De Bekersberg verbindt de Kattenberg met 
het landgoed “Stille Wille” en sluit later in het noorden weer aan bij de Spoordonkseweg. De 
bebouwing is lintvormig geconcentreerd langs de Spoordonkseweg en de Bekersberg met grotendeels 
de achterzijden naar de snelweg en naar het plangebied gericht. 
 
De Bekersberg en de Kattenberg zijn onderdeel van het lokale/ regionale fiets- en wandelnetwerk. De 
Kattenbergsesteeg is opgenomen in het wandelnetwerk. In beide gevallen zijn geen specifieke fiets- 
en/of wandelpaden voorzien. Fietser en voetganger maken van dezelfde rijweg gebruik als de 
automobilist en het agrarisch verkeer. Dit leidt nu tot onveilige situaties, wat ook behoorlijk is 
toegenomen vanaf het moment dat Landgoed Stille Wille werd bestemd voor permanente bewoning 
in plaats van recreatieve bewoning. 
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Kaart Bestaande infrastructuur, bebouwing en recreatie (Bron: Auteur) 

3.1.3 Opgaand groen 
Rondom het plangebied zijn de wegen met bomenrijen beplant. Vooral eenzijdig en soms tweezijdig, 
zoals het westelijke deel van de Bekersberg en grote delen van de Spoordonkseweg. Langs de Snelweg 
en het plangebied is staan soms dubbele rijen bomen en soms wat dichtere bosschages, maar 
grotendeels is er zicht vanuit de A58 naar de parallelle wegen. Het natuurnetwerk Brabant beslaat een 
groot gebied ten oosten langs de “Beerze” en heeft richting Oisterwijk een aantal ecologische 
stapstenen in het netwerk opgenomen. Binnen het plangebied kan aan een nieuwe verbinding tussen 
het groter gebied en de stapstenen worden bijgedragen. 
 

 
Kaart Bestande groenstructuur plangebied (bron: Kaartbank provincie Noord-Brabant) 
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3.1.4 Hoogteligging en reliëf 
Het plangebied ligt binnen een overgangszone van vlakkere gebieden met al dan niet verspoeld 
dekzand en leem naar de hoger liggende dekzandruggen. In dit gebied daalt het algemene bodem-
niveau van 20 m + NAP in het zuiden naar 10 m + NAP in het noorden. Binnen het plangebied 
schommelt de hoogteligging maar weinig en zijn er vanuit de snelweg vergezichten naar de “Stille wille 
en de Spoordonkseweg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart Hoogtekaart (bron: AHN viewer) 
 

 
Kaart Doorsnede A – A’ (bron: Auteur) 
 

3.1.5 Zicht vanuit wegen 
Om te analyseren vanuit waar er zicht is op de panelen is er nagegaan welke randen rondom het 
plangebied dicht begroeid of transparant zijn. Ook is er nagegaan waar op dit moment vrij zicht op het 
plangebied is. Vanuit de snelweg is er van uit oost naar west eerst vrij zicht richting de 
Kattenbergsesteeg en dan wat later richting de Bekersberg en de ‘Stille Wille”. Het gebied is niet 
zichtbaar vanuit de “Stille Wille” zelf en we zijn een aantal dichte randen die het gebied reeds goed 
landschappelijk inpassen. Op veel punten is er een bomenrij tussen de wegen en het plangebied, deze 
plekken kunnen eventueel worden aangevuld met een extra haag of hoog opgaand struweel om hier 
het zicht geheel of gedeeltelijk weg te nemen. 
 

A A A 

A’ 
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Kaart Zicht vanuit wegen en randen(Bron: Auteur) 

3.1.6 Zicht vanuit woningen 
Rond om het plangebied liggen een aantal woningen en bedrijfswoningen die op dit moment vrij zicht 
of gedeeltelijk zicht hebben op het plangebied. Onderstaand kaartje verbeeldt dit met behulp van 
zicht-cirkels. Hier is te zien dat er 3 locaties zijn die als het ware worden omsloten door het plangebied. 
Verder zijn er 7 locaties die direct grenzen aan het plangebied en nog 5 locaties die vanaf een wat 
grotere afstand gedeeltelijk zicht hebben op het plangebied. Deze analyse wordt ook in een latere 
stap gebruikt om de zones te bepalen waar er de mogelijkheid is om in een latere fase 
(omgevingsdialoog met de bewoners) door middel van een aantal ontwikkelcriteria de randen 
individueel in te richten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart Zicht vanuit woningen (Bron: Auteur) 
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3.1.7 Geomorfologie en bodem 
 

1) Geomorfologie 
Blijkens de geomorfologische kaart is ter plekke van het beoogde zonnepark sprake van een vlakte 
met dekzand, met daarin enkele dekzandruggen en lage landduinen. Deze dekzandvlaktes zijn 
ontstaan in de laatste ijstijd (Weichselien). In deze periode was het gebied een koude toendra zonder 
beplanting, waardoor door de wind zand werd aangevoerd. Daarbij ontstond een deken van dekzand 
in onder andere Brabant. Aan het einde van het Weichselien veranderde het klimaat, waardoor het 
warmer werd en begroeiing mogelijk werd. Door deze begroeiing werd het zand vastgehouden en 
ontstonden de dekzandruggen en -welvingen.  
 
Het reliëf tussen de dekzandruggen en de vlaktes is beperkt, de hoogteverschillen tussen de vlaktes 
en de top van de ruggen is nog geen twee meter. Binnen onderhavig plangebied is derhalve geen 
sprake van noemenswaardige hoogteverschillen. De beekdalen bevinden zich op ruimere afstand 
buiten het plangebied.  
 

 
Kaart Geomorfologische kaart (bron: Kaartbank provincie Noord-Brabant) 
 
2) Bodem 
De bodem ter plekke van het plangebied wordt gekenmerkt is onder te verdelen in twee gebieden. 
Ter plekke van de dekzandrug aan de oostzijde van het plangebied is sprake van voedselrijke, vochtig 
tot droge eerdgronden. De mens vestigde zich in eerste instantie op de hoge dekzandruggen. Door 
het bemesten van de hoger gelegen akkers is in de loop der tijd een dikke voedselrijke enkeerdlaag 
ontstaan. De lagere voedselarme veldpodzolgronden zijn pas sinds de 20ste eeuw ontgonnen, mede 
door de technologische verbeteringen in de landbouw, waarbij de jonge zandontginningen 
ontstonden. 
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Kaart Bodemkundige kaart (bron: Kaartbank provincie Noord-Brabant) 

3.2 Landschapsvisie – ons idee  

3.2.1 Uitgangspunten 
Voor de totstandkoming van het landschappelijk ontwerp is gewerkt met een aantal ontwerpuitgangs-
punten. Deze uitgangspunten vloeien voort uit de voorafgaande analyse.  
 
1. Samen ontwerpen 

Ruimte houden rondom inliggende woningen en specifiek met die bewoners in detail ontwerpen 
van de afscheiding tussen zonneweide en betreffende percelen. 
 

2. Ecologische meerwaarde toevoegen voor de lokale fauna 
Het panelenveld wordt aangelegd met een voldoende afstand tussen de panelenrijen. Hierdoor is 
er ruimte tussen de panelen voor bloemrijke mengsels. Door een goed en doelmatig beheer zal 
er een significant positief effect zijn voor de biodiversiteit vergeleken met de huidige monocultuur 
(akkerbouw). 
 

3. Minimaliseren van zicht op de zonnepanelen 
Door gebruik te maken van verschillende landschapselementen is het mogelijk om zicht op de 
panelen zoveel mogelijk te ontnemen, zonder zicht op het achterliggende landschap (horizon) te 
verliezen en een opgesloten gevoel te voorkomen.  
  

4. Continuïteit van ecologie en groen langs de snelweg 
De doorkruising van de A58 deelt de gebieden op in noord en zuid. De kans is er om de ontstaande 
randen te gebruiken voor een ecologische invulling. 
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5. Creëren van een verbindingszone tussen delen van het natuurnetwerk Brabant 
De zuidgrens van het plangebied ligt strategisch goed om hier een brede zone in te richten als 
ecologische verbindingszone zodat er meer dynamiek kan ontstaan tussen de delen van het 
bestaande natuurnetwerk Brabant. 
 

6. Maatwerk voor het invullen van randen binnen de zichtzones. 
Doordat er woningen/bedrijfswoningen binnen het plangebied en aan de rand van het plangebied 
grenzen is ervoor gekozen om een aantal ontwikkelcriteria te ontwerpen zodat deze randen 
individueel en in afstemming met de landschapsvisie kunnen worden ingevuld. 
 

7. Zonering van de veldopstellingen en de landschappelijke inpassing 
Rondom de nationale infrastructuur wordt het landschap grootschalig ingepast met intensieve 
toepassing van zonnevelden. Rondom de Bekersberg een mix van woon/werk erven met een meer 
extensieve toepassing van zonnevelden. In het zuidelijke deel kleinere velden met meer groene 
zones. 

 

 
Kaart Landschapsvisie “Waar denken wij aan!” (Bron Auteur) 

 
Deze landschapsvisie (bijlage 2) is in de basis opgebouwd uit drie thematische verbeeldingen:  
1. Groene elementen 
2. Zichtzones voor de omgevingsdialoog 
3. Oppervlaktes 
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1) Groene elementen – onze visie 
 

 
Kaart Landschapsvisie “Waar denken wij aan!” – Toegevoegde groene elementen (Bron: Auteur) 
 
2) Zichtzones voor de omgevingsdialoog – onze visie 
  

 
Kaart Landschapsvisie “Waar denken wij aan!” – Zichtzones voor omgevingsdialoog (Bron: Auteur) 
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3) Oppervlaktes (NB: hier zijn ook Oisterwijkse gronden opgenomen) – onze visie 

Kaart Landschapsvisie “Waar denken wij aan!” – Oppervlaktes (Bron: Auteur) 
 

3.2.2 Veldopstelling en inrichting randen 
Aangezien het plangebied aan een drietal wegen grenst, zal het zonnepanelenveld zonder rand-
beplanting altijd zichtbaar blijven. Om een beeld van een massaal panelenveld te voorkomen, wordt 
het zonnepark daartoe in meerdere delen opgedeeld. Hiertussen is er, afhankelijk van de plaatselijke 
situatie, voor gekozen om een grootte variatie aan landschapselementen tot te voegen. Langs de 
snelwegen worden de bestaande dubbele en enkele bomenrijen op diverse locaties doorgezet en waar 
nodig aangevuld met onderbegroeiing in een 12 of 8 meter brede zone. De randen die reeds beplant 
zijn worden aangevuld met een 5 meter brede struweelzone of een 3 meter brede zone met een lage 
ruwe haag. Langs de watergang is ervoor gekozen om hier in een 10 meter brede zone natte natuur 
met verlandingsvegetatie te ontwikkelen. Dit zorgt ook voor een nieuwe ecologische verbinding van 
zuid naar noord.  
 
De zuidelijke kant van de Bekersberg wordt voorzien van een bomenrij met onderbegroeiing zodat 
vanuit hier geen zicht is op de stellages van de zonnevelden. De noordelijke kant met de bestaande 
bomenrij wordt aangevuld met een lage ruwe haag om hier het vergezicht richting het lager liggende 
gebied in het noorden open te houden. De zuidgrens van het plangebied wordt ingevuld met een 30 
meter brede ecologische verbindingszone. De opstelling van de panelen zijn ten zuiden van de 
Bekersberg zuidgericht opgesteld en ten noorden oost-westgericht opgesteld.  
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3.2.3 Effecten op woonlocaties 
De effecten op de woonlocaties zullen voor de woningen langs de Spoordonkseweg beperkt zijn. Door 
het plaatsten van een 2,5 à 3 meter hoge struweelzone is hier het zicht op de zonnepanelen in zijn 
geheel te ontnemen. Dit geldt evenals voor de woning langs de noordwest hoek van het gebied. Voor 
alle andere woonlocaties met zicht op het plangebied zijn er ontwikkelcriteria opgesteld om deze 
zones naar overleg individueel in te kunnen richten en de effecten tot een gewenst minimum te 
beperken. Ook zal er vanuit de Stille Wille en in het bijzonder vanuit de Buizerdlaan geen zicht zijn op 
de zonnepanelen, hier wordt voorgesteld om een ecologische verbindingszone aan te leggen met een 
doorlopende opgaande beplanting van minimaal 2,50 meter hoog. 

3.2.4 Ecologische ontwerpprincipes 
De ontwikkeling van een zonnepark biedt mogelijkheden voor het versterken van de ecologische 
waarden ter plekke. Deze ecologische meerwaarde kan worden bereikt door het ontwerp van het 
zonnepark ‘natuur-inclusief’ te benaderen. De ecologische meerwaarde van het zonnepark is mede 
afhankelijk van de concrete ingrepen van de deelgebieden zelf en de vormen van landschappelijke 
inpassing. Dit dient bij het nader uitwerken van de deelgebieden te worden geconcretiseerd. 
 
Bij het natuur-inclusief ontwerpen van het zonnepark kan worden gedacht aan het inzaaien en 
toepassen van een variëteit aan soorten van een bloem- en kruidenrijk grasland onder de 
zonnepanelen. De huidige monocultuur van vegetatie wordt daarmee geleidelijk vervangen door een 
robuust, divers en ecologische vegetatie. Bloemrijke graslanden trekken veel algemene soorten aan 
zoals insecten (vlinders, bijen, hommels, zweefvliegen, sprinkhanen en kevers), die op hun beurt weer 
insectenetende vogels aantrekken. Insectenrijke graslanden langs struweelranden of bomenrijen zijn 
jachtplekken voor vleermuizen. Bloemrijke graslanden vormen het leefgebied van diverse zoogdieren, 
zoals (spits)muizen, konijn, haas en egel. 
 
Daarnaast zullen ten behoeve van de landschappelijke inpassing nieuwe landschapselementen 
worden toegevoegd. Afhankelijk van de concretisering van de deelgebieden kunnen deze elementen 
variëren van hagen met een beperkte afmeting tot bredere houtsingels met robuuste vormen van 
beplanting.  
 
De landschapselementen bestaan uit een mengsel van gebiedseigen beplantingen passend bij de 
standplaats met bloemdragende en vruchtdragende struik- en struweelsoorten zoals beuk (Fagus 
sylvatica), sleedoorn (Prunus spinosa), veldesdoorn (Acer campestre), hazelaar (Corylus avellana) en 
wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus). Overgangen van kruiden- en faunarijk grasland naar 
zoomvegetatie bij de hagen en struweelhagen aan de terreinranden zal als vanzelf ontstaan, waarmee 
de diversiteit verder wordt versterkt. De verschillende vormen van landschapselementen dienen als 
schuilgelegenheid of foerageerplek voor tal van (kleine) dieren als marters, dassen, egels en 
vleermuizen. Om de diversiteit verder te versterken kunnen eventueel insectenhotels, palen als 
uitkijkpunt voor bijvoorbeeld de steenuil worden geplaatst. Het toe te passen hekwerk rond de 
panelen dient onderdoorgangen voor klein wild te hebben. De toe te passen maatregelen kunnen op 
basis van de uitgevoerde ecologische quickscan verder worden geconcretiseerd en toegespitst op de 
reeds aanwezige flora en fauna.  
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3.2.5 Maatregelen bodem 
Bij de aanleg van de panelenvelden is sprake van effecten op de bodem. De panelen zorgen in eerste 
instantie voor een toename van het verharde oppervlak, waardoor sprake kan zijn van minder toegang 
van zonlicht tot de bodem. Hemelwater zal door afvloeiing op de bodem terecht komen, als is de 
verdeling van hemelwater op de bodem anders. Door rekening te houden met de opstelling van de 
panelenvelden, wordt voorzien dat er in het zonnepark voldoende sprake is van de toegang van 
zonlicht en hemelwater tot de bodem. In de verdere concretisering van de plannen zal een waterplan 
worden opgesteld waarin wordt voorzien van een beschrijving hoe  
 
Het gebruik van de zonneweide kan ook positieve effecten hebben op de bodemkwaliteit. De 
zonneweide heeft een tijdelijk karakter en zal weer uit het landschap verdwijnen. Door het nieuwe 
gebruik van de agrarische gronden, het stoppen van de bemesting en het gebruik van pesticiden en 
het aangepaste beheer wordt de natuurlijke dynamiek hersteld. Het aanpassen van het beheer waarbij 
de vegetatie gemaaid en geruimd wordt zorgt voor een verschraling de grond en hiermee voor een 
gevarieerde, gebiedseigen en grotere soortenrijkdom. Tevens leidt verschraling tot de regeneratie van 
het bodemleven ter plekke. Dit betekent dat er, na ontmanteling van de zonneweide, met geringe 
aanpassingen in het landschap de verdere natuurontwikkeling kan worden gestimuleerd en het 
agrarisch gebruik weer kan worden gecontinueerd met een bodem die hersteld is. 
 
Aanvullend kan worden gesteld dat het huidige grondgebruik zeer monotoon kan worden genoemd. 
Het is louter agrarisch gebruik (mais, bieten, uien, aardappels, etc. etc.) waarbij bemesting wordt 
toegepast maar ook sprake is van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook wordt vrijwel elk jaar 
gebruik gemaakt van kerende grondbewerking waardoor het bodemleven keer op keer verstoord 
wordt en bijvoorbeeld de wormenpopulatie het erg moeilijk heeft. Dit is de oorzaak dat veel 
landbouwgronden verschraald zijn en dat kan allen gecompenseerd wordt met veel mest. Deze 
negatieve spiraal wordt met het project gekeerd. Er wordt geen gebruik meer gemaakt van 
aanvullende bemesting (dierlijk en kunstmest) en ook bestrijdingsmiddelen verdwijnen. Onder de 
panelen (en zeker het deel in een zuid opstelling) wordt volledig begroeid met diverse gras- en 
kruidensoorten waar het goed toeven is voor diverse insecten die normaal niets te zoeken hadden bij 
het monotone gebruik. Onderhoud zal voor een deel met schapen plaatsvinden waardoor de 
combinatie met ruwe mest en het achterwege blijven van bodembewerking zal zorgen voor een 
verbetering van de wormen stand. Hier kunnen kleine zoogdieren zoals bijvoorbeeld de Das van 
profiteren. Door de rust die zal heersen in het gebied in combinatie met de begroeiing en de ruimte 
onder de panelen zal het dekking bieden aan diverse soorten kleine zoogdieren.  

3.3 Ontwerpen met omwonenden: ontwikkelcriteria 

Tijdens het ontwerp van de landschapsvisie voor het zonnepark Kattenberg is rekening gehouden met 
het flexibel invullen van bepaalde zichtzones vanuit de woningen en de wegen in een latere fase van 
dit project. Om deze flexibele, individuele inrichting in lijn te houden met de voorgestelde 
landschapsvisie zijn vijf ontwikkelcriteria (typologieën) met elk drie groene bouwstenen (groene 
elementen) ontwikkeld. Door het toepassen van deze bouwstenen voor vijf verschillende typologieën, 
kan maatwerk voor alle zichtzones worden gegarandeerd. Afhankelijk van de gewenste typologie, kan 
gekeken worden welke bouwsteen ter plekke de meest gewenste oplossing is. In de 
detailuitwerkingen worden hier ontwerpsessies met betrokken omwonenden voor georganiseerd. 
Deze zijn reeds in gang gezet. 
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Naast het inrichten van de zichtzones op basis van maatwerk, en in nauw overleg met de 
omwonenden, worden meerdere, aanvullende, initiatieven voorgesteld. We denken daarbij aan het 
aanbrengen van zonnepanelen op de daken van de gebouwen of terreinen. Hiermee kunnen de 
bewoners direct mee participeren in de opbrengst van de zonne-energie. Ook wordt de mogelijkheid 
geboden groene elementen te koppelen aan recreatieve routes door het zonneveldlandschap waarbij 
verbindingen ontstaan met de landschappen van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Hiermee worden 
recreatieve fiets- en wandelroutes toegevoegd aan het landschap. Het inrichten van de groene zones 
langs de Bekersberg met voedselrijke struwelen langs de randen en bloemrijke graslanden zal verder 
leiden tot een rijkere flora en fauna en een gevarieerde leefomgeving. 
 

 
Landschapsontwerpmogelijkheden: vijf typologieën met elk drie bouwstenen (groene elementen) (Bron: Auteur) 

3.4 Landschapsvisie - omgevingsdialoog 

3.4.1 Gesprekken met omwonenden 
In de periode tussen 28 februari en 18 juni 2021 zijn de omwonenden en direct betrokkenen benaderd 
om mee te denken en mee te praten over de aard en de vormgeving van de landschappelijke inpassing. 
Basis voor het gesprek waren enerzijds de zichtcirkels (paragraaf 3.1.6) en anderzijds de typologieën 
en de bouwstenen (paragraaf 3.3). Om de bewoners op gang te helpen hebben wij ook de themakaart 
”Groenstructuur en toegevoegde groene elementen” gebruikt. Voor wat betreft de zichtcirkel c.q. 
zicht op het plangebied zijn drie categorieën aangehouden: “zicht”, “beperkt zicht” en “geen zicht”. 
Bij de gesprekken is vooral aandacht besteed aan de individuele wensen en behoeften, maar ook aan 
het totaalplaatje ‘de gebiedsinrichting’.  
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Kaart: Toegevoegde groenstructuren en groene elementen (Bron: Auteur) 

 

3.4.2 Nieuwe landschapsvisie 
Onze Landschapsvisie, zoals beschreven in paragraaf 3.2, is aan de omwonenden en direct 
betrokkenen voorgelegd. Op basis van de gevoerde gesprekken is onze landschapsvisie aangevuld en 
geconcretiseerd. De belangrijkste aanpassingen zijn gedaan in de zone “maatwerk langs de bewoonde 
randen”. Uit de gesprekken kwam naar voren dat men een duidelijke afscherming wenst maar niet de 
overgang wil benadrukken door bomen of houtwallen te plaatsen. Typologie IV met bouwsteen A of 
bouwsteen B (zie paragraaf 3.3) levert hiervoor de meest passende invulling voor de mensen die wij 
gesproken hebben. Deze, door de bewoners gewenste invulling, willen wij graag laten aansluiten bij 
het geheel. Hierdoor zijn de verbindende stukjes tussen de zones voor maatwerk met de gewenste 
invulling geharmoniseerd. Dit leverde uiteindelijk een geheel nieuwe landschapsvisie op (bijlage 2). 
 
1) Maatwerk langs de Bekersberg 
Deze nieuwe, herziene landschapsvisie voorziet in een geharmoniseerde inrichting van de maatwerk-
zones en de verbindende stukjes langs de Bekersberg. Hier wordt voorgesteld om vanaf de perceel-
grens/ sloot eerst een zone van 5 tot 25 meter kruidenrijk grasland aan te leggen, vervolgens gaat het 
over naar een 5 meter brede struweelzone met een hoogte van circa 2,5 meter. Hierna wordt, uit het 
zicht en aan de binnenzijde van de landschappelijke inpassing, het hekwerk geplaatst. Het onderhoud 
van deze inpassing kan plaatsvinden vanuit twee kanten. Binnen de zonneweide wordt hiervoor een 
onderhoudsstrook van circa 3,5 meter gereserveerd.  
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2) Verbreding Rijksweg A58 
Langs de snelweg A58 is de inrichting gewijzigd, waarbij de dubbele bomenrijen zijn vervangen door 
een circa 20 meter brede strook bestaande uit een gras en opgaand groen (struweel). Hiermee willen 
wij al vroegtijdig inspelen op de toekomstige verbreding van de A58. Pas na deze zone is de 
landschappelijke inpassing van Zonneweide Kattenberg voorzien. Mocht blijken dat bij de toekomstige 
verbreding van de snelweg behoefte is aan een meer robuuste inpassing, zal dit in overleg met Rijks 
Waterstaat worden afgestemd. 
 
3) Ecologische verbindingszone landgoed Stille Wille 
Verder naar zuiden van het plangebied is de ecologische verbindingszone bij Landgoed Stille Wille 
meer gedetailleerde uitgewerkt. Vanaf zuid naar noord wordt voorgesteld om eerst circa 3,5 meter 
ruimte vrij te houden voor het aanleggen van een fietspad (tenzij het nodig wordt geacht om een vrij 
liggend fietspad langs de Bekersberg te realiseren), vervolgens komt een circa 3,5 meter breed 
zandpad voor recreatief gebruik (bijvoorbeeld paard en wagen) en daarna een circa 13 meter brede 
groene inpassing bestaande uit kruidenrijk grasland en struweelbeplanting van minimaal 2,5 meter 
hoog.  
 
4) Ecologische verbindingen 
De eerder gesplitste verticale groene verbindingen binnen de zonneweides in “flexibel in te vullen 
groenelement” en “natte natuur met verlandingsvegetatie” zijn samengevoegd tot één categorie, 
zodat meer ruimte overblijft voor een meer genuanceerde uitwerking op detailniveau. Voor deze 
groenelementen kan worden gedacht aan een combinatie tussen recreatieve en ecologische 
verbindingen, hoog opgaande groenstructuren en/of natte ecologische verbindingszone. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart Nieuwe landschapsvisie o.b.v. gesprekken met omwonenden (Bron Auteur) 
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Deze nieuwe landschapsvisie (bijlage 2) is, net als bij de eerste versie (paragraaf 3.2.1), in de basis 
opgebouwd uit drie thematische verbeeldingen:  

• Groene elementen  
• Zichtzones en onderhoudspaden 
• Oppervlaktes 

 
Kaart Nieuwe landschapsvisie o.b.v. gesprekken met omwonenden – Toegevoegde groene elementen (Bron Auteur) 
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Kaart Nieuwe landschapsvisie o.b.v. gesprekken met omwonenden – Toegevoegde paden en zicht onttrekkende groene elementen 

(Bron Auteur) 
 

 
Kaart Nieuwe landschapsvisie o.b.v. gesprekken met omwonenden – Oppervlaktes (Bron Auteur) 
 

3.5 Effecten op natuur, milieu en omgeving 

De concrete (potentiële) effecten op natuur, milieu en omgeving worden in de volgende fase van het 
projectvoorstel onderzocht en komen dan (uitgebreid) aan de orde. De resultaten van deze technische 
(bureau)onderzoeken – effecten, randvoorwaarden, risico’s, gewenste maatregelen - vormen de input 
voor de landschappelijke en technische uitwerking van het plan. Hierbij wordt ingegaan op: 
 
1) Versterking biodiversiteit  
In paragraaf 3.2.4 (Ecologische ontwerpprincipes) is reeds een eerste aanzet gegeven hoe ter plekke 
van de beoogde zonneweide de biodiversiteit kan worden versterkt. Daarbij is in de natuurtoets flora 
en fauna (bijlage 3) reeds een verkenning uitgevoerd naar de ecologische waarden binnen het project-
gebied. In deze rapportage zijn diverse kansen en potenties voor versterking van biodiversiteit 
opgenomen. Deze bieden voldoende aanknopingspunten om in het plan te integreren en nader uit te 
werken bij de concretisering van de deelgebieden. Hierbij wordt ook het recentelijk door de WUR 
gepubliceerde rapport “Verkenning van bodem en vegetatie in 25 zonneparken in Nederland” 
(rapport 2061, februari 2021) geraadpleegd. 
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2) Akker- en weidevogels 
De projectlocatie ligt niet binnen de in het planMER aangewezen akker- en weidevogelgebieden, 
waardoor geen belangrijke nadelige optreden effecten voor akker- en weidevogels. 
  
3) Bodem en ondergrond 
Er moet worden beschreven dat geen onomkeerbare effecten op de bodem plaatsvinden door 
voorliggend voornemen. In voorbereiding van het voornemen is reeds een historisch 
bodemonderzoek zie (bijlage 4) uitgevoerd, waarin is geconcludeerd dat de hypothese ‘onverdacht’ 
voor het gehele plangebied van ruim 115 ha toepassing is. Hieruit volgt dat in het onderzochte 
plangebied geen potentieel bodemverontreinigende en/of bodembedreigende activiteiten bekend 
zijn die de bodem e/of het ondiepe grondwater negatief hebben beïnvloed. Daarnaast is reeds in 
paragraaf 3.2.5 (maatregelen bodem) de mogelijke effecten op de bodem en ondergrond bondig 
beschreven. In de aanvraag omgevingsvergunning zal het aspect bodem verder worden uitgewerkt.  
In dit kader wordt ook een waterplan/ watertoets ten behoeve van hemelwaterberging en infiltratie-
voorzieningen uitgevoerd. 
 
4) Aardkundige en geschiedkundige waarden 
Binnen het projectgebied is geen sprake van waardevolle aardkundige of cultuurhistorische waarden, 
waardoor geen belangrijke nadelige effecten optreden. Ten behoeve van de (mogelijke) 
archeologische waarden is een adviesnotitie (bijlage 5) opgesteld. Binnen het plangebied gelden 
diverse archeologische dubbelbestemming, voornamelijk binnen de gemeente Oirschot. De 
archeologische resten uit de prehistorie worden vooral verwacht ter hoogte van lage dekzand-ruggen 
(erfgoedkaart ODZOB), dekzandruggen (geomorfologische kaart), enkeerdgronden (bodemkaart). 
In/ten noordoosten van het plangebied komt historische bebouwing voor van het buurtschap 
Kattenberg, waardoor in de buurt van deze zone ook andere historische resten worden verwacht op 
de erfgoedkaart van de ODZOB. In de gemeente Oisterwijk schampen de eventuele ingrepen op basis 
van het bestemmingsplan een niet afgegraven deel van een dekzandrug. Afhankelijk van de vraag 
welke bodemingrepen worden beoogd, wordt in het vervolgtraject beoordeeld of en zo ja welk 
aanvullend onderzoek (bureauonderzoek of een verkennend booronderzoek conform KNA) nodig is. 
 
5) Agrarische structuur 
Bij de invulling van de zonneweide wordt de perceelstructuur als leidraad gebruikt voor de invulling, 
waarbij de losse percelen als eenheden blijven gehandhaafd. De precieze invulling per perceel wordt 
in een later stadium verder uitgewerkt, waarbij de toe te voegen inpassingselementen langs de 
perceelsgrenzen worden beoogd. In eerste instantie wordt beoogd de weide na de gebruiksfase om 
te vormen naar natuur. Desgewenst kan na de ontmanteling van de panelen stapsgewijs worden 
teruggevoerd naar agrarisch gebruik. 

3.6 VAB-locatie  

Beleidsmatig is vastgesteld dat gemeente Oirschot medewerking kan verlenen aan een initiatief voor 
een zonnepark op VAB-locaties, ongeacht het lokale landschap, mits het projectvoorstel aantoont dat 
met de opbrengsten een positief effect voor de leefomgeving wordt verwezenlijkt. 
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Omdat voor dit plangebied geen sprake is van VAB-locaties, is bovenstaande niet aan de orde. Daarbij 
komt dat dit plangebied landschappelijk tot de jonge zandontginningen behoort en zich vanuit die 
optiek goed leent voor grootschalige zonneparken (paragraaf 1.2.2). Inzake de opbrengsten voor de 
omgeving verwijzen wij naar paragraaf 4.4 (omgevingsfonds) en 4.5 (duurzaamheidsfonds). 

3.7 Combinatie van Zon en Wind 

Langs de A58 zijn al een viertal windmolens gerealiseerd die midden in het plangebied voor de 
zonneweide staan. Ruimtelijk gezien is hier dus sprake van een combinatie van zon en wind. Samen 
met de A58, de windmolens en de nieuwe verbinding van Tennet vormt de zonneweide dus met recht 
een energiecorridor. Een echte energiehub waar in de toekomst ook mogelijkheden liggen voor 
innovaties. 

3.8 Ontmanteling zonnepark 

Het zonnepark heeft een tijdelijk karakter en zal na een periode van 25 jaar na ingebruikname weer 
uit het landschap verdwijnen. Door de voorgestelde landschappelijke inpassing wordt een sterke basis 
gelegd voor een mogelijke grootschalige natuurontwikkeling die aansluit bij het aanwezige 
natuurnetwerk. Door het nieuwe gebruik van de agrarische percelen, het stopzetten van de bemesting 
en het aangepaste beheer wordt de natuurlijke dynamiek hersteld. Het aanpassen van het beheer 
waarbij de vegetatie gemaaid en geruimd wordt zorgt voor een verschraling van de grond en hiermee 
voor een gevarieerde, gebiedseigen en grotere soorten rijkdom. Dit betekent dat er, na ontmanteling 
van het zonnepark, met geringe aanpassingen in het landschap de verdere natuurontwikkeling kan 
worden gestimuleerd omdat de structurele kaders voor een verdere natuurontwikkeling binnen het 
voorgestelde landschapsplan zijn voorzien. 
 
Zonneweide Kattenberg Oirschot BV gaat gedurende de looptijd van de exploitatie reserveren voor de 
ontmanteling van het project. De hoogte van deze reserve kan in de loop van de tijd en in overleg met 
de gemeente als bevoegd gezag nog worden aangepast omdat innovaties in recycling en hergebruik 
van materialen nu al grote sprongen maken. Op dit moment kan 95% van de materialen al hergebruikt 
worden en deze materialen zijn ook eenvoudig van elkaar te scheiden. Daarnaast is het zo dat panelen 
na 25 jaar nog steeds meer dan 82% opbrengst hebben (gegarandeerd door leverancier). Het ligt dan 
ook voor de hand dat deze panelen goed zijn her te gebruiken op locaties waar mogelijk wel 2 x zoveel 
vollasturen zijn als in de Nederlandse omstandigheden.  
 
Het spreekt voor zicht dat de robuuste inpassing van de recreatieve verbinding Stille Wille en de Baest 
blijven staan na de exploitatiefase. Deze gronden worden namelijk mee afgeschreven en 
afgewaardeerd naar natuur / verkeer. Ook de aanvulling van de beplanting langs de aanwezige wegen 
zal blijven staan en dit geldt naar verwachting ook voor de omzoming van de woonkavels in het gebied. 
De resterende gronden zijn op dit moment landbouwgronden die gehuurd worden en het licht dan 
ook niet voor de hand dat die gronden na de exploitatie uit gebruik gaan worden genomen 
(afgewaardeerd naar natuur), maar dat deze voor agrarische doeleinden in gebruik blijven 
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4 (Financiële) Participatie  

4.1 Initiatiefnemer 

Zoals aangegeven in de inleiding is voor dit initiatief een aparte projectvennootschap Zonneweide 
Kattenberg Oirschot B.V. opgericht. Thijs en Lodewijk zijn ervaren, lokaal / regionaal gebonden en 
hebben het voornemen om het project zelf te ontwikkelen en samen met participerende burgers te 
realiseren en exploiteren. Dit betekent dus een langjarige betrokkenheid, dicht op de omgeving en 
directe stakeholders zonder buitenlandse investeerders of, relatief anonieme, grote energiebedrijven. 

4.2 Communicatie(plan) - omgevingsdialoog 

Een goed plan begint met goed overleg met de directe omgeving. Ondanks de beperkingen door het 
Coronavirus, hebben wij in de periode tussen 28 februari en 20 juni 2021 reeds een intensieve 
omgevingsdialoog in verschillende vormen gevoerd: versturen brieven, versturen e-mails, 
projectenwebsite , verschillende (individuele) gesprekken en een digitale informatieavond.  
 
De aanpak en uitkomsten van deze omgevingsdialoog en de aanpak voor het vervolg van de dialoog is 
als bijlage 6 toegevoegd. 
 
 
De gemeente Oirschot heeft op diverse manieren directbetrokkenen geïnformeerd over het 
zoekgebied en de mogelijkheid voor het indienen van plannen. Samen met het indienen van 
onderhavig voorstel informeerden wij in maart en april de directe omgeving met een “huis-aan-huis” 
brief waarin wij kenbaar maken dat een voorstel is ingediend, maar dat de uitwerking hiervan pas kan 
plaatsvinden als we de contacten met hen hebben aangehaald. In die brief werd aangegeven dat 
geadresseerden zich reeds individueel kunnen melden bij initiatiefnemers met hun vragen, 
opmerkingen, bezwaren en ideeën en dan wordt samen met hen gekeken op welke wijze we – corona-
proof – reeds met elkaar in contact kunnen treden. Dit kon per mail, per Teams meeting, maar ook 
een individueel bezoek om de situatie ter plekke te bekijken behoorde tot de mogelijkheden en daar 
is ook goed gebruik van gemaakt.  
 
Op 16 juni jongstleden hebben we als voorlopig sluitstuk een digitale informatieavond georganiseerd, 
waarbij 42 bezoekers aanwezig waren. De sfeer was goed en de deelnemers waren belangstellend. 
Algemene indruk is dat men kritisch is, omdat men in de basis geen zonnepark in de voortuin of 
achtertuin wenst, maar ook dat men niet negatief stond tegenover zonneweide Kattenberg. Men 
stelde kritische doch rechtvaardige vragen, die grotendeels tijdens de avond zijn beantwoord. De 
presentatie van deze avond is als bijlage 7 toegevoegd. De hele informatieavond is terug te kijken op 
de projectwebsite www.zonneweidekattenberg.nl. Op deze site kunt u zowel de presentatie als de 
vragen & antwoorden inzien.  
 
Wij gaan ervan uit dat we in de zomer van 2021 de omgevingsdialoog verder intensiveren en  met 
(groepen) belanghebbenden aan tafel kunnen om hun input te verzamelen in zogenaamde ontwerp 



 
 
 

P196875.011.R1/WSC, 20 juni 2021 
 
 
 

42 Projectvoorstel Zonneweide Kattenberg Oirschot  
 
 Pouderoyen BV 

ateliers. Met deze informatie kunnen wij tot het ontwerpniveau komen dat benodigd is voor het 
uiteindelijk aanvragen van de vergunning.  

4.3 Participatie(plan) 

Initiatief Zonneweide Kattenberg zal bijdragen aan de sociaal maatschappelijke context. Onder andere 
door de mogelijkheid voor burgers en bedrijven om te participeren in het project. Maar ook door het 
creëren van werkgelegenheid, denk hierbij aan onderhoud van de installatie en het onderhouden van 
de groenstroken. Onderhavig voornemen past dus binnen de Omgevingsvisie van Noord-Brabant. 

4.3.1 Financiële participatie 
Zoals in de inleiding reeds benoemd, creëren wij substantiële mogelijkheden om burgers en bedrijven 
uit de gemeente mee te laten participeren in de realisatie en exploitatie van de beoogde zonneweide.  
Wij streven hier naar 50% van het benodigde garantiekapitaal dat benodigd is voor deze ontwikkeling. 
Dit vullen wij in door ruimte te geven aan mee-investeren door het uitgeven van obligaties welke met 
voorrang worden verstrekt aan inwoners van Oirschot. Deze obligaties keren jaarlijks rendement uit 
en zorgen ervoor dat de inleg, naast het rendement, ook weer terugkomt bij investerende burger. De 
volgende mogelijkheden zijn beschikbaar om aan deze vorm van participatie invulling te geven: 
• Uitgeven van directe obligaties vanuit de projectvennootschap; 
• Het gebruik maken van het crowdfunding platform “zonnepanelen delen”; 
• Via een bestaande coöperatie die zondelen uitgeeft aan (nieuwe) leden; 
• Via een speciaal voor dit project op te richten coöperatie. 
 
Deze obligaties geven een invulling aan het garantiekapitaal dat benodigd is. Een deel van het 
garantiekapitaal bestaat ook uit eigen vermogen (aandelen). We onderzoeken ook mogelijkheden om 
hierin te laten mee participeren als onderdeel van de ambitie om bewoners voor 50% te laten 
meeparticiperen. We zien hier een coöperatie (mogelijk dezelfde als voor de obligaties) voor ogen 
waar inwoners van Oirschot lid van kunnen worden. De coöperatie op haar beurt houdt dan weer een 
deel van de aandelen in de projectvennootschap. Op deze wijze creëren we dat er meerdere 
mogelijkheden beschikbaar zijn om financieel te participeren in de zonneweide op een wijze die past 
bij ieder individu omdat een keuze kan worden gemaakt tussen aandelen (direct investeren, geen 
recht op jaarlijkse uitkering, rendementsverwachting circa 8 tot 10 %, eerste uitkering dividend circa 
5 jaar na start exploitatie) en obligaties (direct investeren, recht op jaarlijkse uitkering rendement op 
obligaties, rendement circa 5%, uitkering rendement en aflossing direct vanaf eerste jaar). 
 

4.3.2 Omwonenden en burgers  
De beoogde zonneweide heeft relatief weinig direct omwonenden die zicht hebben op het park. Het 
spreekt voor zich dat direct omwonenden die er wel zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
moeten worden behandeld en betrokken. Naar onze mening hebben zij, naast hun rol in het 
ontwerpproces, dan ook een streepje voor als het gaat om financieel participeren en we zullen dus 
ook de mogelijkheden bieden dat zij een voorrangspositie hebben in de mogelijkheden voor 
participatie. We denken hierbij aan een hoger rendement op obligaties én een voorrangspositie als 
het gaat om participatie via aandelen in een speciale omwonende coöperatie welke participeert in de 
ontwikkeling. 
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4.3.3 Het Proces 
Bij het werven van participanten voor obligaties of zonnedelen dragen wij er zorg voor dat het extra 
aantrekkelijk is voor inwoners van Oirschot ten opzichte van overige burgers uit de regio. Dit doen wij 
door inwoners van Oirschot eerst de gelegenheid te geven om zich aan te melden en een hoger 
rendement te bieden en pas later de participatie open te zetten (indien nog nodig) voor burgers buiten 
Oirschot. Op dit moment onderzoeken wij via welk platform het beste in contact kunnen komen met 
de burger. We constateren dat het tijdrovend werk is en het lijkt dan ook verstandig om aan te haken 
bij reeds bestaande platforms die hun sporen verdiend hebben in het leggen van contacten met ALLE 
individuele burgers en om niet te blijven hangen bij de eerste groep “early adapters”. Het kan hier 
gaan over landelijke platforms als Fonds Meewind met een specifieke projectaanpak en communicatie 
in combinatie met risicospreiding van de investering of Zonnepanelen Delen die een apart project op 
de markt kunnen zetten met voorrang voor inwoners van Oirschot. Daarnaast voeren we ook 
gesprekken met lokale coöperaties om te kijken wat hun rol kan zijn in dit proces. In alle gevallen gaan 
wij ervan uit dat het platform of een coöperatie geen doel op zich is maar een middel om te komen 
bij een financieringsinstrument dat bereikbaar is voor de burger van Oirschot. Bij het uitwerken van 
financiële participatie moet aan een aantal uitdagingen het hoofd worden geboden. Denk hierbij met 
name aan het feit dat de realisatie nog diverse jaren op zich zal laten wachten en dat het dan ook 
uitdagend is om burgers hier nu al uitgebreid in te betrekken (formeel als partij) en te spreken over 
kapitaal dat ze pas over enige jaren kunnen investeren.  
 

4.3.4 Ontwikkelrisico en ontwikkeltijd versus investeren en rendement 
Het is genoegzaam bekend dat de ontwikkeling van een zonneweide met deze omvang enige tijd kost 
en dat die tijd ook gepaard gaat met serieuze aanloopinvesteringen. In dit gebied komt hier nog bij 
dat, naast de planologische procedure, ook de afhankelijkheidsrelatie aanwezig is met een nieuw te 
bouwen HS/MS station van Enexis en Tennet. Het ligt dus ook in de lijn der verwachting dat 
onderhavige zonneweide pas over een aantal jaren kan worden gebouwd. Of de burger dus 
daadwerkelijk kan investeren wordt pas bepaald bij Financial Close (zekerheid op financiering bij een 
bank) en dat vindt pas plaats vlak voor de bouw. Het is dus een uitdaging om nu reeds te 
communiceren met burgers over participatie die pas over een aantal jaren kan worden geeffectueerd. 
Wij gaan deze uitdaging aan door enerzijds frequent het contact te blijven zoeken met de burger op 
informatieavonden (rekening houdend met Coronamaatregelen) en door het opzetten van een 
website. Op deze manier willen we een actieve community bereiken die ook hopelijk natuurlijke 
aanwas krijgt. Anderzijds willen wij als initiatiefnemers ook het voortouw blijven nemen om het 
project werkelijkheid te laten worden. Wij hebben de bereidheid om deze voorinvestering met een 
realistische vergoeding die hiertegenover moet staan voor onze rekening te nemen. Het betreft hierbij 
niet alleen tijd en kosten voor plantontwikkeling, maar ook het innemen van risicoposities 
(reserveringskosten gronden, aangaan van contracten met Tennet en Enexis). De kosten en de 
benodigde vergoeding hiervoor zullen wij transparant communiceren en afstemmen met toekomstige 
participanten. 

4.3.5 Wat gaan we het komende jaar doen om deze burgerparticipatie vorm te geven? 
Na het indienen van dit projectvoorstel en een positieve grondhouding van de gemeente(raad) gaan 
wij het initiatief verder gezicht geven. We zullen hiervoor een website online zetten waarop burgers 
informatie kunnen vinden over het project en contact met ons kunnen leggen. Daarnaast zitten we 
reeds met de bestaande coöperaties en samenwerkingsverbanden in Oirschot en omgeving aan tafel 
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om te bekijken wat hun rol kan zijn in deze samenwerking, maar ook om hun ervaringen op te halen 
en te benutten. Daarnaast zoeken wij ook naar mogelijkheden om de mening en behoefte van de 
individuele burger uit Oirschot op te halen. Wij denken hierbij aan enquêtes, maar ook aan 
informatieavonden speciaal over het thema participatie. 
 
Voor een verder gedetailleerde kijk op onze aanpak voor participatie verwijzen wij naar het 
bijgevoegde participtieplan (bijlage 8). 

4.3.6 Resume de activiteiten voor 2021 betreffende participatie: 
• Positieve houding gemeentelijke expert commissie (juli) 
• Verder invullen omgevingsdialoog (juni – sept) 
• Gesprekken coöperaties en samenwerkingsverbanden Oirschot (juli – september) 
• Informatiebrief voor burgers in Oirschot (oktober) 
• Informatiebijeenkomst participatie voor burgers (december) 
• Participatie ateliers voor belangstellende burgers (Q1 2022) 

4.4 Omgevingsfonds 

Initiatiefnemers zijn van mening dat ook de omgeving baat moet hebben bij de realisatie van een 
zonneweide in hun directe leefomgeving. Zij vinden het dan ook logisch dat vanuit de exploitatie een 
omgevingsfonds gevuld wordt waar de omgeving van kan profiteren. In het beleid van de gemeente 
Oirschot wordt gesteld dat dit minimaal € 1 / MWh dient te zijn. Bij een park met een omvang als dit 
spreken we hier al snel over een bedrag van meer dan € 100.000 / jaar.  
 
Waar wordt dit geld dan voor gebruikt? Initiatiefnemers zijn van mening dat dit geld “dicht in de 
buurt” moet landen. Dit wordt ook heel duidelijk en unaniem bevestigd door direct in- en 
aanwonenden omdat zij het niet fair vinden als zij de lasten hebben en de lusten van het project 
door de gemeente elders in Oirschot worden geherinvesteerd. Het profijt moet hier zijn voor direct 
omwonenden en dient geïnvesteerd te worden in de kwaliteit van de directe omgeving. Wij denken 
dan ook aan het inrichten en onderhouden van kwalitatief hoogwaardige landschapselementen en 
overgangszones tussen woningen en het zonnepark, verkeersmaatregelen en voorzieningen aan de 
wegen Bekersberg en Kattenberg. Daarnaast zien wij ook mogelijkheden om vanuit de inkomsten in 
dit fonds de woningen in de directe omgeving (zicht op het park) een duurzaamheidsimpuls te geven 
door te investeren in verduurzaming op het gebied van energie (zonnepanelen, isolatie, 
warmtepomp). Op deze wijze kunnen we draagvlak ook echt vormgeven! 
 
Een verbinding tussen het groene gebied van Stille Willen en het natuurgebied De Baest maakt ook 
onderdeel uit van het plangebied. Het lijkt initiatiefnemers ook logisch om realisatie, beheer en 
onderhoud van deze zone vanuit het fonds te bekostigen (zonder daarmee de gemeentelijke 
financiële impuls voor deze zone uit het oog te verliezen ). 
 
Initiatiefnemers willen graag in samenspraak met de omgeving bepalen op welke wijze deze 
revenuen worden ingezet. Het is namelijk ook goed mogelijk dat een deel van deze inkomsten voor 
een fonds naar voren getrokken worden (van opex naar capex) om op voorhand serieuze 
investeringen te kunne doen in plaats van jaarlijks geld te kunnen uitkeren. 
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Aangezien het park De Stille Wille ook in de nabijheid van het plangebied ligt zijn initiatiefnemers 
voornemens ook te kijken wat het fonds kan betekenen voor de verduurzaming van Stille Wille. 
 
Het beheer van het fonds ligt bij de projectvennootschap (administratief) en wordt aangestuurd 
door een vertegenwoordiging van de buurt (noord en zuid A58), vertegenwoordiging van de Stille 
Wille (gemeente Hilvarenbeek), een vertegenwoordiging namens de projectvennootschap en een 
vertegenwoordiging van de gemeente Oirschot als adviseur voor het fonds.  

4.5 Duurzaamheidsfonds 

Initiatienemers zijn van mening dat een project als dit ook een impuls moet geven aan de verdere 
verduurzaming van Oirschot. Het duurzaamheidsfonds dat de gemeente gaat opzetten wordt dan ook 
gevuld met € 1 / MWh. Toch vinden initiatiefnemers dat een betrokkenheid bij dit fonds van belang 
is. De inleg voor dit fonds kan namelijk onder meer gebruikt worden voor het opzetten van een 
campagne om samen met de aanbesteding van de zonneweide inkoopvoordelen te genereren voor 
zon op dak in Oirschot. Naar verwachting kan de terugverdientijd van dak-opstellingen met 1 of 2 jaar 
verkort worden, waarmee meer bedrijven en huishoudens sneller kiezen om toch te investeren in 
zonnepanelen en hiermee nadelen als het gaat om het aanleggen van grotere elektra aansluitingen 
en het wegvallen van de saldering op te heffen. Lokale installateurs kunnen een rol spelen om met 
materialen die op hele grote schaal kunnen worden ingekocht tegen standaardtarieven te installeren 
in de gemeente. 
 
Initiatiefnemers willen graag in overleg blijven met de gemeente over de hoogte van de diverse 
fondsen. Het omgevingsfonds en het duurzaamheidsfonds samen bedragen dus € 2 / MWh en dat is 
circa 5% van de totale omzet van de zonneweide. Businesscases voor een zonneweide zijn rendabel 
te maken door de schaal en door een relatief hoge bankfinanciering wat betekent dat er weinig rek is 
in deze businesscase. 5 % is dus een relatief hoog percentage dat drukt op de mogelijkheden om rente 
en dividend uit te keren. Hier zullen dus ook burgerinvesteerders de gevolgen van merken. Dat € 2 / 
MWh hoog is blijkt ook uit de recentelijke dalingen van de SDE++ bedragen in combinatie met een 
,naar verwachting, deels blijvende prijscorrectie van inkoop van zonnepanelen en overige benodigde 
materialen naar boven.   
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5 Vervolgproces  

5.1 Gebiedsproces 

De wijze waarop wij de gebiedsontwikkeling voor energielandgoed ‘Zonneweide Kattenberg’ samen 
met omwonenden, omgeving en gemeente Oirschot willen vormgeven en uitrollen is in onderstaande 
figuur gevisualiseerd. Voor de leesbaarheid is deze ook als bijlage 9 toegevoegd. 
 

5.2 Resumé planning en vervolgstappen 

Onderstaand een resumé van de planning (deels al uitgevoerd) en vervolgstappen vanaf 28 februari 
2021:  
• 28 februari 2021, indienen concept projectvoorstel (introductie initiatief) 
• Maart / juni 2021, participatie/ omgevingsdialoog met direct omwonenden in individuele 

gesprekken en groepsgesprekken (circa 15 overleggen hebben plaatsgevonden) 
• april 2021, lanceren projectwebsite 
• 16 juni 2021, digitale informatieavond met omwonenden, belangstellenden en gemeente Oirschot 
• 20 juni 2021, indienen definitief concept projectvoorstel met aanpassingen o.b.v. participatie en 

omgevingsdialoog (t.b.v. beoordeling door deskundigenpanel) 
• Juli / augustus 2021, reactie gemeente op projectvoorstel (onder voorbehoud planning gemeente) 
• Derde kwartaal 2021, indienen update definitief projectvoorstel (principeverzoek) 
• Najaar 2021, overleg met coöperaties, informatiesessies financiële participatie 
• Najaar 2021, reactie principeverzoek gemeente (onder voorbehoud planning gemeente) 
• December 2021 opstellen vergunningsaanvraag t.b.v. Wabo-procedure 
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• Januari 2022 aanvraag omgevingsvergunning buitenplans afwijken 
• Eerste kwartaal 2022 participatie ateliers burgerparticipatie 
• Najaar 2022 aanvraag SDE++ 
• Realisatie op zijn vroegst in 2024 en voor het grootste deel afhankelijk van de realisatie van een 

nieuw HS / MS station. 

5.3 Omgevingsvergunning en onderzoeken 

5.3.1 Aanvraag omgevingsvergunning 
Voorbereiden en aanvragen omgevingsvergunning activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’, eventueel 
aangevuld met de activiteiten ‘bouwen’ en ‘verrichten van werkzaamheden’; 
1. Uitwerken omgevingsvergunning: 

• Ruimtelijke onderbouwing met landschapsplan 
• Milieu en planologische onderzoeken 
• Bouwtekening zonnepanelenveld met technische installaties 

2. Indienen omgevingsvergunning 
 

5.3.2 Status/voortgang technische onderzoeken 
Om inzicht te krijgen van de potentiële effecten van de zonneweide op de omgeving en het milieu 
worden In het kader van de omgevingsvergunning en uitwerking van de ruimtelijke onderbouwing 
verschillende technische (bureau)onderzoeken uitgevoerd:  
• Archeologie en cultuurhistorie; 
• Bodem (bodemverontreiniging); 
• Ecologisch onderzoek voor beschermde gebieden (Natura-2000, Natuurnetwerk Brabant etc.) en 

beschermde soorten (flora en fauna) inclusief een voortoets Wnb voor stikstofdepositie; 
• Waterplan ten behoeve berging en infiltratie hemelwater. 
 
Overige (milieu)aspecten zoals externe veiligheid lucht, bedrijven en milieuzonering, reflectie en 
veiligheid worden op basis van beschikbare informatie onderbouwd. 
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