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1. Inleiding 

De Commissie beoordeling zonneparken (hierna: commissie) heeft de opdracht gekregen een 

advies uit te brengen over de zonnepark initiatieven ingediend in het kader van de 1ste 

kwaliteitsmeting zonneparken Meierijstad. Dit advies is verwoord in deze rapportage. Het advies 

start met een toelichting op de werkwijze. 

 

2. Werkwijze 

In totaliteit zijn 37 zonnepark initiatieven voorgelegd aan de commissie. Deze initiatieven hadden 

een netto oppervlakte van 295 hectare. Uitgangspunt voor de commissie was een netto 

oppervlakte van maximaal 50 hectare en het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’. 

Het overgrote deel van de initiatieven (ca. 5/6 deel) kan niet worden gekozen. Er moeten keuzes 

worden gemaakt. Hieronder wordt toegelicht hoe de commissie tot deze keuzes is gekomen.  

 

Daarbij wil de commissie op voorhand benadrukken dat geen strikte beoordelingspunten zijn 

gehanteerd en initiatieven op basis van het beschikbare plan, de aanwezige deskundigheid/kennis 

in de commissie en onderlinge verschillen zijn beoordeeld.  

 

Eerste bijeenkomst 

De commissie is gestart met een eerste kennismakings- en afstemmingsbijeenkomst. Tijdens 

deze bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over de aanlevering van informatie en de beoogde 

vervolgaanpak.  

 

Eerste beoordeling 

Na de eerste bijeenkomst heeft elk commissielid op grond van zijn deskundigheid/kennis een 

eerste beoordeling gemaakt. Voor de beoordeling is gekozen voor de toepassing van het 

zogenaamde ‘stoplichtenmodel’. Elk initiatief krijgt op deze manier per discipline een beoordeling. 

Groen wordt toegekend als de kwaliteit goed is. Oranje wordt toegekend als de kwaliteit 

neutraal/gemiddeld is en rood wordt toegekend als de kwaliteit onvoldoende is.  

 

Tweede bijeenkomst  

De tweede bijeenkomst was bedoeld om te komen tot een eerste schifting. In deze fase is 

hoofdzakelijk gekeken naar impact op landschap, de ecologische meerwaarde, het agrarisch 

perspectief van de grond en eventuele belemmeringen voor toekomstig beoogde ontwikkelingen. 

20 initiatieven zijn na deze eerste schifting afgevallen. In hoofdstuk 6 is per initiatief een nadere 

toelichting opgenomen.    

 

Tweede beoordeling  

De 17 overgebleven initiatieven heeft elk commissielid op grond van zijn deskundigheid/kennis 

nog een keer nader bekeken. Daarbij hebben de commissieleden de initiatieven ook meer 

onderling vergeleken om tot de gestelde grens van maximaal 50 hectare te komen.  

 

Derde bijeenkomst 

De derde bijeenkomst was bedoeld om te komen tot een tweede schifting. 5 initiatieven zijn na 

deze tweede schifting afgevallen. In hoofdstuk 5 is per initiatief een nadere toelichting gegeven.    
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Derde beoordeling (incl. aanvullend advies) 

Voor de 12 overgebleven initiatieven is aanvullend advies opgevraagd bij ambtenaren van de 

gemeente. Daarnaast is gekeken naar eventuele maatschappelijke (aansluit)kosten. 

 

Vierde bijeenkomst 

De vierde bijeenkomst was bedoeld om te komen tot een definitief advies. Dit heeft er voor 

gezorgd dat nog eens 5 initiatieven zijn afgevallen. Uiteindelijk zijn 7 initiatieven door de 

commissie aangedragen als best scorende en meest kansrijk geacht, van alle ingediende 

initiatieven in de gemeente Meierijstad. In hoofdstuk 3 is per initiatief een nadere toelichting 

opgenomen.    
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3. Eindadvies 

Op basis van de bovenstaande werkwijze adviseert de commissie om de volgende 7 initiatieven te 

kiezen1:  

 

Nr. Locatie Oppervlakte (hectare) Initiatiefnemer 

1. Nijnselseweg 3,9 ha  

2. Logtenburg 3,3 ha  

3. Laarsweg 8,3 ha  

4. Schootsedijk ong. 12,3 ha  

5. Hintelstraat 4,4 ha  

6. Vlagheide (vuilstort) 10 ha  

7. Schootsedijk 6,6 ha  

Totaal  48,8 ha  

 

 
 

Per initiatief volgt hieronder een nadere onderbouwing. Daarnaast wordt het hoofdstuk afgesloten 

met een algemeen advies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 De initiatieven staan op willekeurige volgorde. 
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Aandachtspunten:  

1. De locatie ligt naast een golfbaan. Het is nog onduidelijk wat de risico’s zijn met golfballen 

die buiten de baan terechtkomen. 

 

Algemeen: participatie 

Voor het onderdeel ‘participatie’ heeft de commissie besloten om geen weging toe te passen. De 

beoordeling staat in alle gevallen op ‘oranje’. In dit stadium is dit onderdeel moeilijk vergelijkbaar. 

Om te waarborgen dat ‘participatie’ in het vervolgtraject de aandacht krijgt die het verdient, 

adviseert de commissie om voor de 7 initiatieven: 

1. een inspanningsverplichting op te leggen om actief te streven naar 50% lokale financiële 

participatie; 

2. en er op toe te zien dat de procesparticipatie wordt nageleefd zoals beoogd, en dat de 

financiële participatie wordt toegepast en uitgevoerd zoals is omschreven. 
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4. Afgevallen na 3de beoordeling 

In dit hoofdstuk staan de initiatieven die na de derde beoordeling zijn afgevallen. Daarbij is sprake 

van een willekeurige volgorde.  

 

Nr. Locatie Oppervlakte (hectare) Initiatiefnemer 

1. Sterrebos 1 5,0 ha  

2. Zijtaartseweg I 8,2 ha  

3. Vlagheide ong. 2,3 ha  

4. Lijnt 19,3 ha  

5. Buitenveld Hermalen 11,6 ha  

 

 
 

Per initiatief volgt hieronder een nadere onderbouwing.  
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5. Afgevallen na 2de beoordeling 

In dit hoofdstuk staan de initiatieven die na de tweede beoordeling zijn afgevallen. Daarbij is 

sprake van een willekeurige volgorde.  

 

Nr. Locatie Oppervlakte 

(hectare) 

Initiatiefnemer 

1. Nieuwe Kampen en Scheperweg 1,3 ha  

2. Stekelbrem en Scheperweg 4,5 ha  

3. Willibrordushoek 5,4 ha  

4. Mosbulten 9,8 ha  

5. Boskantseweg 73a 3,5 ha  

 

 
 

Per initiatief volgt hieronder een nadere onderbouwing.  
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6. Afgevallen na 1ste beoordeling 

In dit hoofdstuk staan de initiatieven die na de eerste beoordeling zijn afgevallen. Daarbij is sprake 

van een willekeurige volgorde.  

 

Nr. Locatie Oppervlakte Initiatiefnemer 

1. Boskantseweg 73a 2,8 hectare  

2. Dakotaweg 3,5 hectare  

3. Zijtaartseweg II 10,2 hectare  

4. Lieshoutsedijk 8,7 hectare  

5. Vlagheide (vuilstort) 35,0 hectare  

6. Grootdonkweg 11 5,9 hectare  

7. Boekelseweg 4,2 hectare  

8. Veghelsedijk 5,2 hectare  

9. Grootdonkweg 8 4,5 hectare  

10.  Pastoor van Haarenstraat 3,5 hectare  

11. Truijenheide 27,1 hectare  

12. Jekschotse heide 9,7 hectare  

13. Sonsche heide 11,5 hectare  

14. Borne 1,4 hectare  

15. Wethouder Donkersweg 3,2 hectare  

16. De Steen 0,4 hectare  

17. Boekelseweg ong. 4,4 hectare  

18. Grodonk 11,4 hectare  . 

19. De Bunt 14,1 hectare  

20. Struikheide 9,0 hectare  
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Bijlage 1: Totaaloverzicht 

 

 




