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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 3. 

 

Datum: 15 september 2022. 

 

 

Beste medebewoners, 

 

De ontwikkelingen van het plan voor de zonneparken in Tongelre en Eeneind komen in 

een nieuw perspectief. De wens die wij hebben om echte gesprekken te voeren over 

alternatieven, heeft tot een eerste gesprek geleid. 

 

 

Gesprek met Carel Kooij, Vattenfall, projectleider van de zonneparken. 

Donderdag 1 september hadden wij 's avonds als kerngroep een intensief gesprek met 

projectleider Carel Kooij van Vattenfall. De aanleiding was onze vragenlijst, die wij hem 

een tijd geleden stuurden. Die vragenlijst hadden we gemaakt naar aanleiding van de 

vele onduidelijkheden die we ervaarden tijdens de presentatie van het eerste 

schetsontwerp door Vattenfall op 7 juni. 

Samen met de antwoorden op de vragen die hij ons al stuurde, stelde Kooij voor om een 

gesprek met ons te hebben. Daar kwamen verrassende zaken uit: 

 

• Ons is steeds voorgehouden, vanaf de eerste kennismakingsgesprekken in 

februari, dat er aan de afmetingen (nu ca. 17 ha.) van de parken niet getornd 

kon worden, anders was het niet meer interessant. Dat blijkt in het geheel 

niet waar te zijn. Er zijn wel degelijk mogelijkheden tot een forse vermindering 

van het aantal hectares. Een getal van 10 hectare werd in eerste aanleg 

genoemd. Voor Vattenfall blijft de rentabiliteit natuurlijk een voorwaarde. 

• Het plaatsen van zonnepanelen in het Natuurnetwerk Brabant (NNB) is voor 

Nuenen onbespreekbaar. Vattenfall zal zich daaraan houden. Voor het NNB is 

het in sommige gevallen bespreekbaar panelen in haar netwerk te leggen, 

maar tot maximaal 15 jaren. (Inmiddels weten we van Trefpunt Groen dat in 

het NNB gebied rond de Dommel verschraling plus vernatting moet 

plaatsvinden, voordat je daar überhaupt panelen zou kunnen leggen.)  

• In het bestuursakkoord van Nuenen staat dat zij in de komende raadsperiode 

(4 jaren) niet zullen meewerken aan zonneparken op land. Voor Vattenfall 
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betekende dit een forse moeilijkheid voor het hele project. Het gevolg is ook 

dat Vattenfall dit jaar geen subsidieaanvraag (SDE subsidie) meer kan 

indienen. 

• Kooij heeft toegezegd dat er meer data over effecten van zonneparken 

(geluid, hitte etc.) beschikbaar zullen komen. Gezien het belang van goede 

data is daarvoor een student van de Technische Universiteit ingezet.  

• Voor het onderhoud van de zonneparken is een (principe-)afspraak gemaakt 

met de beheerder van het Wasven, die zal zorgen voor het groen-onderhoud 

bij de zonneparken. 

 

In het gesprek hebben wij hem verteld dat wij deze grootschalige zonneparken in het 

Dommelgebied en dicht bij bewoning niet zien zitten. Daarnaast concludeerden wij dat 

dit gesprek feitelijk de eerste keer is sinds de ‘beruchte’ flyer van december vorig jaar, 

dat we daadwerkelijk een open gesprek met elkaar hebben. Hij reageerde daarop door te 

zeggen dat we eigenlijk nu pas in de ‘omgevingsdialoog’ zitten, zoals dat bij Vattenfall 

wordt genoemd. Gezien al onze opmerkingen concludeerde hij dat ‘we terug moeten 

naar de tekentafel’. Afspraak die we vervolgens maakten is dat Carel met de familie 

Rovers gaat overleggen, dit vervolgens terugkoppelt naar ons en dat we daarna een 

vervolggesprek zullen hebben. Er zullen daarna ook meerdere mensen worden 

uitgenodigd. 

 

Een open gesprek met verrassende ontwikkelingen vonden we.  

 

Pauzelandschap 

De percelen voor de zonneparken worden gedefinieerd als pauzelandschap. Dat is een 

juridische vinding om een tijdelijke (25 jaar…!) dubbelbestemming te geven aan het 

gebied. Het blijft dus ook een gebied met landbouwbestemming. Eindhoven heeft de 

wens om de bestemming van het perceel in Tongelre na die 25 jaar om te zetten naar 

natuur, dus daar ook geen prei en pesticiden meer. Niet duidelijk is of deze wens al tot 

een concreet besluit heeft geleid. 

 

Situatie Eeneind 

Er zijn voor Eeneind twee belangrijke landschapsplannen waar rekening mee gehouden 

moet worden: 1. Het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en 2. Het project Dommeldal-uit-de-

verf. Vattenfall zal dus geen panelen leggen in het NNB. De beoogde percelen van Rovers 

in Eeneind vormen een inham in het NNB plangebied, bijna tot aan de Dommel. Waarom 

dit ooit zo is besloten, weten we niet. Het plangebied Dommeldal-uit-de-verf omvat wél 

de percelen van Rovers. Dat plangebied is met name bij Eeneind groter gemaakt omdat 

het daar anders veel te smal zou worden voor een goede migratie van dieren en groen. 

Een gigantisch zonneveld zal een grote blokkade vormen voor flora en fauna, zo vertelde 
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ons Martijn Fliervoet van het Brabants Landschap en het IVN tijdens de raadsleden 

bijeenkomst in Nuenen op 11 mei 2022. 

 

Beleidsplan Nuenen 

Nuenen heeft nog geen beleidsplan voor zonneparken (en windturbines) op haar 

grondgebied. Wel staat in het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie in Nuenen dat 

men in de nieuwe raadsperiode niet zal meewerken aan zonnepanelen op productieve 

landbouwgronden en in beekdal-landschappen. Dit zal vanzelfsprekend input zijn voor 

het beleidsplan.  

De coöperatie Morgen Groene Energie, die zijn wortels heeft in Nuenen en daar veel 

zonneprojecten doet, is gevraagd mee te denken over het beleidsplan. De verwachting is 

dat er eind september een concept ligt dat in de raad besproken kan worden. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Namens de Kerngroep zonneparken Loostraat/Eeneind: 

 

Hans Damen    (Loostraat 14) 

Loes Karremans   (Oude Dijk 5) 

Kjeld Kuijten   (Atalantastraat 1) 

Rik Nijssen   (Atalantastraat 7) 

Harm Rutten    (Loostraat 3) 

Aad Streng    (Loostraat 10) 

Annemarie Thomassen  (Oude Dijk 19) 

Anjo van Vroenhoven  (Loostraat 12-M) 

 


