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1. Introductie verscheidene deelnemers. 

2. Plangebied in breder perspectief. 

3. Toelichting van het proces.  

4. Landschappelijke inpassing i.c.m. verscheidene iteraties. 

5. Samenwerking Zon op Oirschot en overige participatie mogelijkheden. 

6. Vragen en Ideeën. 

7. Het initiatief “zonneweide kattenberg” van Lodewijk Burghout. 

Agenda
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Plangebied in breder perspectief
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Korte terugblik: getallen

Vijf Kempengemeenten:

• Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden

• 6,67 PJ/jaar 125 windturbines of 2.250 ha zonneweides (inclusief landschappelijke
inpassing)

• Zonnepark Kattenberg Oirschot      circa 4,5 ha      

• Kabel-pooling windturbine RWE

• Circa 6 MWp 12.000 pv-panalen

• Circa 6000 MWh/ jaar circa 1500-2000 huishoudens

• Zuidopstelling geen reflecties
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Toelichting van het proces

• Juni 2021 Indienen update projectvoorstel.

• Juli 2021 Beoordeling door gemeente Oirschot (deskundigen).

• Aug 2021 Feedback op projectvoorstel.

• Sep-Dec 2021 Verdiepen projectvoorstel met landschapsplan, onderzoeken, participatie

• Sep-Dec 2021 Omgevingsdialoog omwonenden Bekersberg

• Dec 2021 Derde informatieavond (digitaal).

• Jan 2022 Indienen definitief projectvoorstel.

• Jan-Mar 2022 Beoordeling door de gemeente Oirschot (deskundigen) =>

Feedback op definitief projectvoorstel. 

• Mar 2022 Indienen principeverzoek en vergunningsaanvraag 

• Jul-Sep 2022 SDE++ aanvraag dan wel afsluiten PPA. 

• Medio 2023 Start bouw afhankelijk SDE++/PPA. 
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Landschappelijke inpassing (initieel)
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Landschaps- & Millieu aspecten

Thema Oplossingsrichting

Zicht Wegnemen van zicht op de locatie vanaf de bewoonde gebieden door plaatsen van 
landschapswal, struweelzones en/of wintergoene hagen.

Schittering Wegnemen van schittering door plaatsen van een begroeide landschapwal circa
2 meter hoog, bladverliezend en wintergroen bosplantsoen.

Opstelling Zuidopstelling, voor een minimale grondafdekking.

Landschapselement Divers, struweelranden, wintergroene hagen, bloemrijk grasland, wintervoedselrand, 
botanische weiderand.

Biodiversiteit Introductie verschillende landschapselementen zorgt voor een hogere biodiversiteit in 
de flora en fauna en zorgt voor een grotere soortenrijkdom.

Snelweg Er wordt rekening gehouden met de verbreding van A58.

Tennet Zone van de 150 ondergrondse kV is overgangszone tussen A58 en park.



Pagina 918-1-2022

Landschaps- & Millieu aspecten
Thema Oplossingsrichting

Bodem Historisch bodemonderzoek is uitgevoerd: geen verdachte aspecten.
Vóór de uitvoering wordt de 0-situatie vastgelegd.

Flora en Fauna Lokale flora en fauna respecteren, nader onderzoek uitvoeren naar roofvogels.
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Landschappelijke inpassing (Verbeterd)
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Landschapsaspecten: verdieping

Thema Verzoek bewoners Bekersberg

Ruimte Meer ruimte rondom de huiskavel tot aan de landschappelijke inpassing en situering 
van de zonnepanelen

Zicht Zoveel mogelijk wegnemen van het zicht op de zonnepanelen

Thema Oplosssingsrichting

Ruimte Achter de sloot wordt een 4 meter brede onderhoudsstrook vrijgehouden

Zicht Een 8 meter breed tot 4 meter hoog struweel neemt het zicht weg
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Landschappelijke inpassing (Finaal)
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Doorsnedes landschappelijke inpassing (Finaal)
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Samenwerking Zon op Oirschot en overige participatie 
mogelijkheden. 
• Initiatiefnemer is een samenwerking aangegaan met Zon op Oirschot. 

• Omwonenden en kunnen financieel deelnemen door een aandeel in het zonnepark te kopen via 
de energiecoöperatie Zon Op Oirschot.   

• Zodoende hoopt initiatiefnemer ook de lusten te delen met omwonenden. 

• initiatiefnemer doet op jaarlijkse basis een storting in een tweetal fondsen. Namelijk een
omgevingsfonds en een duurzaamheidsfonds. 

• Bijdragen op jaarbasis bedragen naar inschatting 12.000 EUR op jaar basis. Deze hangen
namelijk af van de electriciteitsproductie. 
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Samenwerking met Zon op Oirschot
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Vragen & Ideeën

• Iedereen kan via de chat functie zijn of haar vraag stellen, deze zullen een voor behandeld 
worden. 



Contact 
www.zonneparkkattenberg.nl

Thomas Winter:  0621933273   th.winter@rwe.com
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