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Introductie Zonneweide Haghorst
u Nederland wil / moet in 2050 klimaatneutraal zijn

u Regio Hart van Brabant: Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in concept 
gereed. Hilvarenbeek: 451 miljoen kWh tot 2030 à 50 windmolens OF 200 hectare 
zonneweides

u Hilvarenbeek heeft e.e.a. uitgewerkt met een Visie Grootschalige opwek (VGO) met 
kaders & een kadernota om initiatieven te toetsen: in 2050 278 miljoen kWh 
duurzame stroom. Circa 25 reguliere windmolens OF ruim 1 miljoen zonnepanelen 
van 1,6 m2.

u Conclusie: met alleen daken komen we er “bij lange na niet” 

u Gemeenteraad wil op korte termijn 50 hectare zonneweides beoordelen en 
vergunnen

u Vervolg op informatiebijeenkomst in februari 2019

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/dowloads_in_teksten/REKS/concept-bod-2020-03/20200324-concept-bod-reks-hvb.pdf


Voorstellen initiatiefnemers
Initiatief van Thijs van Oirschot, verder ontwikkeld door:

u Youth Energy Solutions BV: lokale ontwikkelcombinatie van 
initiatiefnemer Thijs van Oirschot
samen met Lodewijk Burghout en Arie Reijrink

u Coöperatie Hilverstroom is reeds geruime tijd betrokken bij de 
ontwikkeling van dit project. 

Recentelijk zijn afspraken gemaakt over een 
aandeelhouderschap van de coöperatie op het moment dat het 
park daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Hierdoor kunnen burgers en bedrijven via deze coöperatie zelf 
mee investeren in deze zonneweide. 



Bijdrage aan energietransitie
u 18 - 22 miljoen kWh / jaar, duurzame stroom voor circa 5.000 huishoudens

u Vergelijkbaar met de energie inhoud van 4,1 mln m3 aardgas (referentie 
stroomproductie)

u 7 % van de uiteindelijke behoefte aan duurzame energie in Hilvarenbeek

u Haalbaarheidsstudie (en hopelijk realisatie) van pilot om Stille Wille te 
voorzien van groene waterstof; Deze vergunning gaat overigens nog niet over 
waterstof
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Landschap & profielen 
Oostzijde
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Visualisering uitzicht: Oost-zijde (Stille Wille)

VOOR NA



Landschap & profielen
Westzijde
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Visualisering uitzicht: West-zijde

VOOR NA



Visualisering uitzicht: Noord-zijde (Oirschot)

VOOR NA



Visualisering uitzicht: Zuid-zijde (Driehuizerweg)

VOOR NA



Meervoudig ruimtegebruik
u “De zon schijnt maar 1 keer”. Gras, andere teelten, 

schapen concurreren om dezelfde zon en leveren 
vrijwel geen “agrarisch product” maar voegt 
beheerskosten toe.

u Beschikbare ruimte voor panelen optimaal benutten 
om impact op landschap in regio te verkleinen

u We gebruik een Oost-West opstelling. Dat zorgt voor 
dichte bebouwing maar:

u Lager opstelling vergeleken bij zuid opstellingen 
(beter voor landschap)

u Betere verdeling van productie over de dag (wens 
van netbeheerders)

u Meer Kwh per ha zonneweide en dus in totaal 
minder ha nodig
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Meervoudig ruimtegebruik 
(Oost-West versus Zuid opstelling)
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Biodiversiteit, bodem en 
water
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u Nieuw project vergelijken met huidige situatie 
van grootschalige akkerbouw & bemesting

u Verdwijnen van huidige activiteiten, bemesting 
en gewasbescherming bij intensieve akkerbouw

u Project levert rust & ruimte voor dekking 
zoogdieren

u 6 ha ruimte: insecten, bijen en foerageren vogels 
en diverse soorten zoogdieren

u Landschapseigen beplanting en aanpassing 
hekwerken voor toegankelijkheid dieren

u Omwalling voorkomt afstromen water en geeft 
juist tijd voor infiltratie en tegengaan verdrogen 
gebied (ook geen gewasverdamping en 
beregening meer)



Participatie door burgers

u Burgers en bedrijven geven energietransitie mede vorm 

u Niet alleen lasten, maar ook lusten

u 3 pijlers:

u Burgers via Hilverstroom mede-aandeelhouder, oprichting gezamenlijke exploitatie 
BV en ondertekening aandeelhoudersovereenkomst naar verwachting in juni 2020

u Initiatiefnemers willen parallel aan aanbesteding lokale partijen mogelijkheid 
geven om “mee te liften” met bestelling (kostprijsverlaging en dus stimuleren dak-
opstellingen bedrijven)

u Fondsvorming voor ondersteuning duurzaamheid & leefbaarheid

u Participatie zonder ontwikkelrisico, instappen op het moment van realisatie

u Inschrijven participatie verwacht in 2021 (realisatie start begin 2022)

u Participatie goed vergelijkbaar met vorm die gekozen is bij Spinder-wind



Dialoog & uw inbreng

u Contacten met diverse partijen:

u Direct omwonenden (direct dan wel indirect)

u Coöperatie Haghorst en Coöperatie Hilverstroom

u Stille Wille werkgroep duurzaamheid

u (lokale) Natuur- en milieu organisaties

u ZLTO

u Informatiebijeenkomst in Haghorst, februari 2019 
(voor reacties op gestelde vragen: zie www.zonneweidehaghorst.nl) 

u Presentatie gemeenteraad februari 2020

u Hoe kunt u in contact met ons komen om uw ideeën te toetsen en vragen te 
stellen ?: info@zonneweidehaghorst.nl

u Contactformulier op website: www.zonneweidehaghorst.nl

u Individuele afspraak voor uitleg op verzoek ook mogelijk (al dan niet met 
videoconferentie i.v.m. corona). 

http://www.zonneweidehaghorst.nl/
mailto:INFO@ZONNEWEIDEHAGHORST.NL
http://www.zonneweidehaghorst.nl/


Planning en vergunningenprocedure

u Bovenstaand schema is een indicatieve planning van ons als initiatiefnemer

u Gemeente heeft op 27 maart jl. een “ontwerp vergunning” gepubliceerd die 
tot en met 7 mei a.s. ter visie ligt. Hier kunt u dus een zienswijze op indienen 
bij de gemeente Hilvarenbeek

u Gemeenteraad bespreekt het plan samen met de ingediende zienswijzen 
opnieuw in haar vergadercyclus en verwacht voor het zomerreces een besluit 
te nemen. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ook beroep in stellen.

u Aanvullende stukken zijn in te zien via de gemeente, maar ook via 
www.zonneweidehaghorst.nl

http://www.zonneweidehaghorst.nl/


Meer informatie

u Kijk ook op: www.zonneweidehaghorst.nl

u Of stuur een mail naar: info@zonneweidehaghorst.nl

u Of stuur een reactie in het contactformulier op bovenstaande website.

Bedankt voor uw aandacht

http://www.zonneweidehaghorst.nl/
mailto:info@zonneweidehaghorst.nl

