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Aan: 

Betrokken bewoners bij het plan voor zonneparken van Rovers/Vattenfall 

Van: 

Kerngroep zonneparken Loostraat/Eeneind 

 

 

Betreft: stand van zaken gezien vanuit bewoners, bericht 2. 

 

Datum: 27 mei 2022. 

 

 

Beste medebewoners, 

 

Op 5 april stuurden we jullie ons eerste bericht over de van de stand van zaken van de 

beoogde zonneparken door Rovers/Vattenfall. In dit tweede bericht stellen we jullie op de 

hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 

(N.B. Alle documenten worden gepubliceerd op:  

<https://www.hofke-tongelre.info/groenpark/index.htm>) 

 

Onderwerpen: 

1. Beleid gemeente Nuenen/Eeneind 

2. Klankbordgroep en inloopavond met eerste schetsontwerp voor het plan  

3. Regionale Energiestrategie (RES) en zoekgebieden voor zonneparken 

4. Motie bij Provinciale Staten 

5. Coöperatie Morgen Groene Energie (MGE) 

6. Overleg initiatieven 

 

 

1.Beleid gemeente Nuenen/Eeneind 

Op 11 juni werd in de raadszaal van Het Klooster een zogenaamde beeldvormende 

vergadering over het onderwerp ‘Ruimte’ gehouden. Wij waren daarbij aanwezig. 

 

De gemeente schrijft over het doel van deze vergadering: 

In de raadsvergadering van 25 maart 2021 is het raadsvoorstel Afwegingskader zonne- en 

windenergie aan de orde geweest. Naar aanleiding van een amendement is er toen door de 

raad besloten dat er een nieuw raadsvoorstel met beleid dient te worden voorgelegd. Dit 

beleid moet leiden tot een aantal heldere keuzes welke soorten van duurzame 

energieopwekking in de gemeente Nuenen mag worden toegepast, onder welke condities en 

in welke vorm. De Omgevingsvisie Nuenen vormt daarbij het kader voor het beleid 

grootschalig opwek zonne- en windenergie. 

 

https://www.hofke-tongelre.info/groenpark/index.htm
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Afgevaardigden van alle partijen in de gemeenteraad van Nuenen waren aanwezig. 

 

De inleiding werd verzorgd door Barbara de Jonge, de energiebeleidsadviseur van de 

gemeente. Zij presenteerde de eerste opzet van beleid. (Haar presentatie is te vinden op 

<https://www.hofke-tongelre.info/groenpark/index.htm> 

 

Essentie van haar verhaal: 

 Nuenen werkt met een zonneladder en richt zich op zonnepanelen op daken en wil 

geen zonneparken op productieve landbouwgronden en niet beekdal-landschappen. 

 Geen windturbines 

 Nuenen vereist 100% participatie van omwonenden (In tegenstelling tot Eindhoven, 

waar 50% geldt) 

 Nuenen verdeelt omwonenden in drie kringen: 1. Direct omwonenden en percelen. 2. 

Middelgrote kring, tot straal van 500m. 3. Grote kring, daarmee wordt heel Nuenen 

bedoeld. Voor kring 1 geldt dus 100% participatie 

 

Vervolgens kwamen drie sprekers: 

 

1. Arno Gerritsen, voor Solar Energy en ook namens Vattenfall. 

Solar Energy houdt zich bezig met het zonnepark op de gronden achter het familierestaurant 

‘De Kleine Dommel’. Hij sprak ook namens Vattenfall die dus verantwoordelijk is voor het plan 

voor de gronden van Rovers in Eeneind. Het verhaal beperkte zich tot een berekening die 

erop neer kwam dat wanneer Nuenen aan zijn ambitie wil voldoen, ze niet om zonneparken 

heen kunnen. 

 

2. Remco van Thiel, lid van de wijkraad Eeneind.  

De wijkraad vindt het belang van de energietransitie groot, maar vraagt tegelijkertijd om heel 

goed na te denken over de keuzes die daarin gemaakt worden. Zo zijn de consequenties van 

grootschalige zonneparken nog lang niet voldoende duidelijk, bijvoorbeeld het effect op de 

warmtehuishouding, de biodiversiteit, geluidsoverlast van omvormers, et cetera. 

De keuze van de gemeente Nuenen om de zonneladder goed te gebruiken deelt de wijkraad. 

Dus eerst zon op daken en op stroken langs de hoofdinfrastructuur. Voor zonneparken op 

productieve landbouwgronden is het volgens de wijkraad veel te vroeg. 

(De volledige bijdrage van de wijkraad is te vinden op: <https://www.hofke-

tongelre.info/groenpark/index.htm> 

 

3. Martijn Fliervoet, van het Brabants Landschap en IVN.  

Hij sprak over het natuurproject Dommeldal-uit-de-verf. Essentie van zijn verhaal was dat er 

een doorlopende verbinding voor natuur en dieren moet zijn door het hele Dommeldal. 

Grootschalige zonneparken vormen daarvoor een grote belemmering. Op vraag van een van 

https://www.hofke-tongelre.info/groenpark/index.htm
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de raadsleden hoe zijn organisatie staat tegenover zonneparken, zei hij: ‘wij zijn niet tegen 

zonneparken, maar absoluut niet in natuurgebieden.’ 

 

Verrassend was dat Vattenfall, hoewel uitgenodigd, zelf niet aanwezig was, maar werd 

vertegenwoordigd door Solar Energy. Ook coöperatie Morgen Groene Energie, van wie 

Rovers/Vattenfall steeds laat weten dat ze bij hun plan betrokken zijn, was niet aanwezig 

ondanks de uitnodiging van de gemeente. 

De raadsleden lieten weten aan één vergadering niet voldoende te hebben en ze besloten tot 

een vervolgbijeenkomst. 

 

De bijeenkomst maakte duidelijk dat Nuenen vooralsnog geen zonneparken toestaat op 

landbouwgronden en beekdalen. 

 

 

2.Klankbordgroep en inloopavond met eerste schetsontwerp voor het plan 

Begin februari zijn mensen die hadden aangegeven mee te willen doen in de verplichte 

klankbordgroep in groepjes uitgenodigd (vanwege corona) en zijn geïnformeerd over het 

Rovers/Vattenfall plan. (Zie ook ons eerste bericht) 

De commentaren van de deelnemers die tijdens die bijeenkomsten zijn gemaakt (en door 

Vattenfall genotuleerd), hebben wij van de verschillende deelnemers gekregen. Daaruit bleek 

een overtuigende en overgrote meerderheid, die de realisatie van zulke grootschalige 

zonneparken op landbouwgrond en in kwetsbare natuur en omgeving niet zien zitten.  

 

Tijdens deze informatiebijeenkomsten kondigde Vattenfall aan dat er twee grotere sessies 

gehouden zouden worden, een voor het project Tongelre en een voor het project in Eeneind. 

Dit omdat de twee projecten in twee gemeentes liggen en er derhalve twee procedures 

gelopen moeten worden.  

 

Vooralsnog is blijkbaar besloten om beide sessies te combineren, want op 20 mei stuurde 

Vattenfall een uitnodiging naar de deelnemers van de klankbord-informatiesessies om op 7 

juni tijdens een inloopavond kennis te nemen van een eerste schetsontwerp. 

 De inloopavond vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in een zaal van Punt-C in hal 10 op Sectie 

C, aan de Daalakkersweg.  

(Uitnodiging is te vinden op https://www.hofke-tongelre.info/groenpark/index.htm ) 

 

Hoewel het een inloopavond is zijn hiervoor alleen de mensen uitgenodigd die aan de 

kennismakingssessies hebben deelgenomen. Dat waren in totaal zo’n 20 mensen. We weten 

dat er zeker 35 mensen zich hadden aangemeld voor deelname aan de klankbordgroep, maar 

Vattenfall heeft hieruit 20 mensen geselecteerd. Welke criteria hiervoor zijn gebruikt is ons 

niet bekend.  

https://www.hofke-tongelre.info/groenpark/index.htm
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Daarnaast hebben veel mensen ons kenbaar gemaakt dat ze betrokken willen zijn bij de 

plannen, enerzijds omdat ze willen meedenken en anderzijds omdat ze zich zorgen maken 

over hun woon- en natuuromgeving. 

 

Iedereen moet zijn bijdrage kunnen leveren. 

De mogelijke realisatie van deze grootschalige zonneparken heeft een dermate grote impact 

op de omgeving dat wij vinden dat de ontwikkeling van het plan voor iedereen zichtbaar moet 

zijn en dat iedereen daar zijn bijdrage aan moet kunnen leveren. 

Voor iedereen die graag het schetsontwerp wil zien raden wij aan een mailtje te sturen naar: 

info@groenparkdekleinedommel.nl (een mailadres van Vattenfall) met het verzoek om op 7 

juni te mogen deelnemen.  

 

 

3.Regionale Energiestrategie (RES) en zoekgebieden voor zonneparken 

Heel Nederland is verdeeld in regio’s die elk een strategie moeten ontwikkelingen voor de 

energietransitie waar we voor staan. De gemeentes Nuenen en Eindhoven vallen onder de 

‘Metropoolregio Eindhoven’. De voorlopige strategie voor deze regio is in februari 2020 

vastgelegd in een lijvig document van maar liefst 375 pagina’s waarin allerlei mogelijkheden 

en beperkingen voor zon- en windenergie worden aangegeven. Dit document is een 

uitgangspunt voor het gemeentelijke beleid. 

 

De RES geeft voor de hele metropoolregio Eindhoven zoekgebieden aan voor mogelijke 

zonne- en windparken. De locaties die Rovers/Vattenfall op het oog hebben komen daar niet 

in voor. Op basis van deze zoekgebieden (met potentie van 0,57 TWh), plus de reeds 

gerealiseerde projecten en de reeds toegezegde projecten, kan de metropoolregio Eindhoven 

voldoen aan de doelstelling van in totaal 2,0 TWh.1 De zonneparken in het plan 

Rovers/Vattenfall zijn dus volgens de RES vooralsnog niet nodig. 

 

Vanzelfsprekend gaat ook de RES uit van de zonneladder, dus eerst op daken en pas op het 

allerlaatst op landbouwgronden. 

 

 

4.Motie bij Provinciale Staten 

Tijdens een bijeenkomst die wij hadden met raadsleden (gemeente en provincie), bleek dat 

de provincie grote vraagtekens heeft bij de toepassing van de zonneladders die elke 

gemeente hanteert. Volgens de zonneladder heeft het aanleggen van zonneparken op 

landbouwgrond (trede 4) de laagste prioriteit en het toepassen van zonnepanelen op daken 

de hoogste prioriteit (trede 1). Gemeentes blijken echter de neiging te hebben te snel te 

kiezen voor zonneparken op landbouwgronden en de afweging waarom in zulke gevallen 

wordt afgeweken van de zonneladder is er niet. 

                                                           
1
 RES Metropoolregio Eindhoven, artikel 3.2.3, pagina 33 e.v.  
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De CDA fractie in de Provinciale Staten heeft daarom een motie ingediend onder de naam: 

‘Benut alle treden van de zonneladder’. Daarin wordt Gedeputeerde Staten verzocht met 

name werk te maken van trede 2 op de zonneladder (langs infrastructurele werken zoals 

snelwegen) omdat zij via de stuurgroepen van de RES daarop invloed hebben. Doel is de 

invulling van zonneparken op landbouwgronden (trede 4) af te remmen. 

De motie is op 13 mei 2022 aangenomen. (De motie is te vinden op https://www.hofke-

tongelre.info/groenpark/index.htm ) 

 

 

5.Coöperatie Morgen Groene Energie (MGE) 

De initiatiefnemers van het Rovers/Vattenfall plan hebben MGE gevraagd of zij als coöperatie 

willen meewerken met de realisatie van hun plannen. Zij zijn een coöperatie en wilden 

daarom eerst weten hoe omwonenden en betrokkenen tegen deze ontwikkeling aankijken. Ze 

hebben twee bijeenkomsten gehouden, een in Tongelre en een in Eeneind om een peiling te 

houden. Voor MGE is een grote positieve deelname en betrokkenheid van omwonenden een 

must. 

In de bijeenkomsten is MGE duidelijk gemaakt dat omwonenden en betrokkenen deze 

grootschalige zonneparken niet zien zitten, om reden van afmetingen, afname van groen, 

industrieel landschap in een natuur en cultuurhistorische omgeving.  

MGE zal zich beraden over deelname aan het Rovers/Vattenfall plan. 

 

 

6.Overleg initiatieven 

Wasven 

De bestuurder van het Wasven, Alfred van Kempen, heeft direct na het verschijnen van de 

flyer van het Groenpark eind vorig jaar contact gezocht met de familie Rovers, omdat hij 

mogelijkheden zag voor een bijdrage voor de natuurontwikkeling in het gebied. Op zijn 

verzoek hebben wij onlangs contact met hem gehad omdat hij wilde weten wat de 

omwonenden van deze ontwikkelingen vonden. Wij hebben onze ervaringen en beelden met 

hem gedeeld, met name over de consequenties op de biodiversiteit bij zulke grootschalige 

zonneparken. 

 

Henri van Abbe stichting. 

De cultuurhistorische waarde van de Loostraat (straat uit de Middeleeuwen) en het sfeervolle 

landschap van de Loovelden en de kleine Dommel is voor bewoners en bezoekers een 

waardevolle plek in het verstedelijkte Eindhoven. Grootschalige zonneparken doen afbreuk 

aan de beleving van dit gebied. Wij hebben daarom contact opgenomen met de Henri van 

Abbe stichting die zich beijverd voor het behoud van cultuurhistorische waarden in 

Eindhoven. Binnenkort komt een lid van de commissie Groen van deze stichting bij ons op 

bezoek.  

https://www.hofke-tongelre.info/groenpark/index.htm
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Ten slotte 

De toename van het gebruik van goede landbouwgronden voor zonneparken begint veel 

mensen tegen de borst te stuiten. Talloze bezwaren zijn daarvan het gevolg. Ook de overheid 

begint in te zien dat deze ontwikkeling gestopt dan wel op een veel evenwichtiger manier 

moet plaatsvinden. Zie de motie die in de provinciale staten van Noord-Brabant is 

aangenomen en de onlangs door het kabinet aangenomen verplichting dat nieuwe gebouwen 

met een dakoppervlak groter dan 250m2 hun daken moeten voorzien van zonnepanelen. Om 

eigenaren van gebouwen met grote dakoppervlakken tegemoet te komen, stelt het kabinet 

nu al geld beschikbaar om waar nodig daken aan te passen. 

 

Ook het ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) maakt zich grote zorgen over de 

toename van zonneparken op landbouwgronden. Zij zijn een groot voorstander van 

zonnepanelen op daken en bescherming van kostbare landbouwgronden. ZLTO-bestuurder 

Hendrik Hoeksema zegt hierover: ‘Het volgen van de zonneladder, waarbij landbouwgrond 

pas als laatste optie in beeld komt bij het plaatsen van zonnepanelen, is erg belangrijk. Maar 

nog steeds wordt in onze ogen te weinig rekening gehouden met boeren die door willen.’ Met 

dat laatste bedoelt hij ook dat boeren puur om financiële redenen veel te makkelijk hun 

kostbare landbouwgrond beschikbaar stellen voor grootschalige zonneparken. 

(zie: https://www.zlto.nl/actueel/zlto-wil-boerenbelang-borgen-in-res-plannen) 

 

Een belangrijke overweging om zonnepanelen op daken sterk te stimuleren is de congestie of 

overbelasting van het elektriciteitsnetwerk. Stroom van zonnepanelen op daken wordt 

namelijk direct gebruikt voor het gebouw waarop de panelen liggen en alleen het surplus gaat 

naar het net. Daarmee wordt de overbelasting van het net belangrijk gereduceerd.  

Een blik via Google Earth op Eindhoven laat zien dat er tientallen hectares braakliggend dak 

zijn, die mogelijk voorzien kunnen worden van zonnepanelen.  

 

Vriendelijke groet, 

 

Namens de Kerngroep zonneparken Loostraat/Eeneind: 

 

Hans Damen    (Loostraat 14) 

Loes Karremans   (Oude Dijk 5) 

Harm Rutten    (Loostraat 3) 

Aad Streng    (Loostraat 10) 

Anjo van Vroenhoven  (Loostraat 12-M) 

Annemarie Thomassen  (Oude Dijk 19) 

 

https://www.zlto.nl/actueel/zlto-wil-boerenbelang-borgen-in-res-plannen

