
FAQ – initiatief zonnepark Tooverkamp 
Waarom deze locatie? 

De agrariër staat op tweespoor in zijn carrière. De landeigenaar moet of flink investeren in zijn 
boerderij, of op een andere manier inkomsten vergaren. Bijvoorbeeld via zonne-energie. Zijn 
voorkeur gaat uit naar het tweede. Mocht een zonnepark op deze locatie geen doorgang vinden dan 
gaat de boer door met landbouw. Landbouw op deze locatie maakt de omliggende natuur echter 
kwetsbaar, onder andere vanwege de lage biodiversiteit en de stikstofuitstoot van intensieve 
veehouderij. Ook houdt landbouw de waterstand laag, met een zonnepark kan dit worden verhoogd 
wat goed is voor de natuur. Wij zien hier verschillende mogelijkheden voor functiecombinaties. 
Daarnaast is de grondkwaliteit niet heel hoog, aangezien het arme zandgrond is. 
Het aansluitpunt, dat in Uden ligt (bij het crematorium), maakt dit rondom Zeeland ook een van de 
geschiktere plekken, aan de Noord en Oostkant van Zeeland, verder weg van de Maashorst, zal de 
afstand tot het aansluitpunt hoog worden wat grote kosten met zich meebrengt.    
Uiteraard bepalen wij niet de locaties binnen de gemeente, hierover zal de gemeenteraad 
uiteindelijk besluiten. Wel heeft de gemeente eerder beleid opgesteld, de locatie ligt in jonge heide-
ontginningsgronden, binnen dit beleid hebben onder andere deze gronden de voorkeur. 

Waarom wordt hier geen natuur ontwikkeld? Het ligt naast de Maashorst. 

Dit gebied is niet aangewezen als toekomstig natuurgebied, waardoor er geen subsidie verleend kan 
worden als de grond veranderd van landbouwgrond naar natuurgebied. Financieel is dit dus erg 
lastig. Wel kan dit worden ontworpen tot een natuurinclusief zonnepark, of dat een deel van de 
locatie wordt ontwikkeld tot zonneweide en een ander deel tot natuur. Ook is het mogelijk om na de 
looptijd van het zonnepark hier natuur te ontwikkelen door middel van de opbrengsten die het 
zonnepark met zich meebrengt. Hierin kunnen keuzes worden gemaakt, wij nodigen u graag uit om 
deze keuzes samen met ons te maken. 

Waarom niet eerst de daken? 

De gemeente Maashorst heeft onderzocht dat er 0,15TWh aan duurzame energie nodig is voor 2030. 
Uit onderzoek blijkt dat als alle geschikte daken worden vol gelegd met zonnepanelen, er nog een 
resterende opgave is van 0,09TWh. Dit houdt in dat er volgens de gemeente nog 55 hectare 
zonnepark, of ongeveer 4 windmolens moeten komen. Echter, windmolens zijn lastig in dit gebied 
vanwege luchtbasis Volkel. 

Waarom beginnen jullie nu al, terwijl de gemeente nog met het proces bezig is om tot een 
uitnodigingskader te komen? 

De gemeente heeft nog geen uitnodigingskader, eerst is er aanscherping van het beleid nodig op het 
gebied van financiële participatie. Wij hebben besloten vast te beginnen, zodat we geen last hebben 
van deadlines. Vanaf het begin willen we optrekken met het publiek, zodat we met een goed 
uitgewerkt plan kunnen komen. Hier hebben we tijd en meerdere avonden voor nodig. Uiteindelijk 
willen we met een vlekkenplan naar de gemeente wanneer het uitnodigingskader er is. De gemeente 
zal dan over dit plan besluiten. 

Is er voldoende aansluitcapaciteit op het net? Hoe kan het dat jullie kunnen aansluiten terwijl 
boeren met een groot dak voor zonnepanelen dat niet kunnen? 

Op dit moment is er niet voldoende netcapaciteit. Wij staan op de wachtlijst en in 2025 wordt het 
net uitgebreid. Op dit moment is het nog niet mogelijk. Maar dit zijn we gewend, er zijn nou eenmaal 
lange looptijden van een project. De gemeente moet ook nog komen met een uitnodigingskader. 



Het werkt nu eenmaal zo volgens de wet dat wie zich aanmeldt achter aansluit op de wachtlijst. Hier 
kunnen wij niets aan veranderen en hier kan de gemeente niets aan veranderen. Wij zijn wel altijd in 
gesprek met de netbeheerders, maar wie wel en wie niet de aansluiting krijgt kunnen wij niet 
beïnvloeden. Wat we wel kunnen onderzoeken, is dat we uiteindelijk ook onze aansluiting kunnen 
gebruiken om zonnepanelen op het dak in de omgeving op onze kabel aan te sluiten. Dit zouden we 
graag willen en zijn we ook al bij een eerder project mee bezig geweest. Maar dit hangt van een 
aantal factoren af die we nu nog niet weten. 

Gaat dit project er komen? 

Dat is niet aan ons. Wat wij kunnen doen is een plan indienen, maar vervolgens zal de gemeenteraad 
altijd het laatste woord hebben. Wel is het zo dat elke gemeente aan haar doelstellingen uit het 
klimaatakkoord moet voldoen, waardoor er uiteindelijk waarschijnlijk wel meerdere zonneparken in 
de gemeente gaan komen. Hier heeft heel Nederland mee te maken. De ervaring is dat het beter is 
als je als omwonende vanaf het begin mee kan denken, in plaats van dat er lang wordt gewacht en 
uiteindelijk een plan doorgedrukt wordt. 


