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Agenda
u Inleiding en introductie team
u Van klimaatakkoord tot zonneweide à het proces

u Aanpak gemeente Oirschot (Floor Ambachtsheer)
u Zonneweide Kattenberg Oirschot
u Omgevingsdialoog tot nu toe
u Landschappelijke Inpassing 
u Vervolg Omgevingsdialogen
u Participatie
u Planning
u Afsluiting & vervolgcontact



Voorstellen en introductie

u Lodewijk Burghout & Thijs van Oirschot (zonneweide Kattenberg BV)
u Harm Arts en Willem Scheijen (adviseurs van Pouderoyen Tonnaer)

u Ervaring met grootschalige duurzame projecten (zon, geothermie)
u Lokale ondernemers, dichtbij en blijvend betrokken

u Vragen via de chat worden zo mogelijk tussentijds beantwoord
u Later contact zoeken kan altijd: info@zonneweidekattenberg.nl
u Blijf op de hoogte via: www.zonneweidekattenberg.nl

mailto:info@zonneweidekattenberg.nl


Van energietransitie naar een 
zonneweide in Oirschot
u Klimaatakkoord vertaald naar beleid voor 

energietransitie in de regio’s
u 5 Kempengemeenten voeren een plan-mer

uit à doelstelling en randvoorwaarden

u Gemeente Oirschot wijst zoekgebied aan 
rondom de A58

u Regionale Energie Strategie (RES) per regio



Beleid Kempengemeenten Zonne-
en Windenergie



Zonnepark Kattenberg Oirschot

u Zoekgebied opengesteld
u Nabij windmolens 

u Langs infrastructuur

u Jonge zandontginningen

u Afstemming met grondeigenaren
u Grensoverschrijdend
u Brede gebiedsopgave

u Verbreding snelweg

u Verbindingsroute Baest- Stille Wille

u Energiehub



Gemeente Oirschot

u Floor Ambachtsheer
u Beleidsmedewerker duurzaamheid en energie
u Zonneparken Oirschot

u Voor meer informatie: http://www.oirschot.nl/duurzaamheid

http://www.oirschot.nl/duurzaamheid


Plangebied
Omgeving:
u Snelweg A58
u 4 windturbines
u Agrarisch gebied
u Landgoed Stille Wille

Primaire kenmerken:
u Circa 100 ha plangebied
u Stroom voor circa 42.000 

huishoudens



Omgevingsdialoog gestart in maart

Doelstelling omgevingsdialoog: ingrediënten ophalen voor de 
planontwikkeling, omgeving meenemen in ontwerp

u 38 aan-wonenden en in-wonenden direct benaderd voor individueel 
overleg; circa 15 overleggen waarbij de eerste contacten gelegd zijn

u 1 bijeenkomst met “gegroepeerde bewoners” en vervolg gepland
u Overleg met eigenaren Stille Wille, Werkgroep Duurzaamheid Stille Wille 

en ZLTO gevoerd
u Rijkswaterstaat, Waterschap en Innova58
u Nog te plannen overleg met bewonersraad Stille Wille
u Nog te plannen sessies voor nadere detaillering ontwerp inpassing met 

diverse groepen belanghebbenden 
u Omgevingsdialoog blijvend onderdeel van proces



Globale lijn omgevingsdialogen
Aan- en inwonenden

u Ruimte rondom de woningen die in het plan gelegen zijn, robuuste groene inpassing
u Zorg voor draagvlak in omgeving (kwaliteit & meeprofiteren)

u Gevormde fondsen inzetten voor directe omgeving
u Verkeersveiligheid, vrij-liggend fietspad langs Bekersberg ipv verbinding Baest-Stille Wille
u Bewijsvoering geluidmitigatie en overige omgevingseffecten

u Goede landschappelijke inpassing (panelen niet zichtbaar)
u Denk na over planschade

ZLTO
u Eerst daken, dan pas gronden, begrip voor grondeigenaren die meedoen

Energie Coöperaties
u Willen graag meewerken aan dit project

u Diverse vormen van participatie mogelijk, van zondelen tot postcoderoos en van obligaties 
tot mede-eigenaar 



Structuren en zichtlijnen
u Vooral vanaf A58
u Zuidelijk vanaf 

Bekersberg
(belemmerd door 
bomenrijen)

u Bijna niet vanuit 
Stille Wille, op 
eerste rij langs 
Boslaan na



Versterken groenstructuren / 
verbindingen u Respecteren bestaande 

groene en ecologische 
structuren

u Robuuste verbindingszones
u Minimaliseren zicht op 

panelen
u Royale groene invulling 

zichtzones: versterken,  
doortrekken

u Creëren ecologische en 
landschappelijke 
meerwaarde



Bouwstenen inpassing
u Flexibel in te vullen zichtzones
u Rekening houden met individuele 

behoeftes (vervolg ontwerpsessies 
in omgevingsdialoog)

u Zicht-onttrekkend voor woningen
u 5 typologieën met elk 3 groene 

bouwstenen
u Verhoging biodiversiteit in 

plangebied
u Geen bemesting en 

bestrijdingsmiddelen meer



Impressie zonneweide Oirschot; 
basis voor verdere afstemming



Burgerparticipatie als uitgangspunt
1. Ontwikkelaar ontwikkelt en realiseert, afdracht aan fondsen
2. ”De burger” ontwikkelt mee vanaf het begin in de vorm van een coöperatie die vanaf begin mee 

ontwikkelt
3. ”De burger” stapt in middels obligatieleningen bij realisatie: “Kattenbergdelen”

4. “De burger” stapt in bij realisatie in nieuw op te richten coöperatie, eventueel volledig voor een deel 
van de zonneweide

5. Combinatie van bovenstaande opties

Afwegingen bij het kiezen van een model:

u Aansturing ontwikkeling
u Tijdsaspecten

u Slagkracht
u Risicokapitaal

u Risico versus rendement

Overleg over opzet participatieplan gestart met lokale Energiecoöperaties: Zon op Oirschot en 
Kempenenergie



Planning

u Zoekgebied opengesteld tot 1 maart 2021
u Indienen aanvullende stukken 20 juni 2021
u Vervolg omgevingsdialoog (uitwerking ontwerp)
u Na goedkeuring deskundige panel gemeente wordt een 

principeverzoek ingediend (nazomer 2021)
u Na goedkeuring principeverzoek wordt een vergunningsaanvraag 

ingediend voor 25 jaar (najaar 2021)
u Vergunningen staan open voor zienswijzen, bezwaar en beroep
u Start bouw tussen de 3 en 5 jaar vanaf nu, mede afhankelijk van 

timing aansluiting elektriciteitsnet



Afsluiting

u Vragen ?
u De dialoog is gestart, maar nog niet ten einde. We komen en blijven 

graag met u in contact !!

u Info@zonneweidekattenberg.nl
u www.zonneweidekattenberg.nl

mailto:Info@zonneweidekattenberg.nl
http://www.zonneweidekattenberg.nl/

