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FAQ – Zonnepark Cranendonck 

Q1: Jullie zeggen dat er ruimte is voor participatie, maar waaruit blijkt dat?  

De coöperatie Cranendonck wordt mede eigenaar van het zonnepark. Dit zonnepark wordt samen 

ontwikkeld. En bij eigendom hoort ook zeggenschap. Bij alle besluiten die genomen moeten worden, 

heeft u als bewoner een stem. Of het nu gaat over wie het onderhoud doet, wie de leverancier is, en 

hoe het deel van de opbrengst besteed zal worden wat aan de coöperatie toekomt.  

Q2: Waarin kunnen wij participeren? 

Er bestaan in hoofdlijnen twee vormen van participatie: procesparticipatie en financiële participatie. 

Procesparticipatie houdt in dat u, als burger, betrokken kan zijn in het proces van de totstandkoming 

van het zonnepark. Bijvoorbeeld, u kunt meedenken over de vormgeving van het park.  

Financieel participeren houdt in dat u financieel deels eigenaar wordt van het park. Dit proces verloopt 

via Coöperatie Cranendonck en de invulling wordt nader vormgegeven. Bijvoorbeeld, een 

omgevingsfonds wordt ingericht en wat wordt met de opbrengsten van het zonnepark gedaan (die in 

dit fonds terecht komen)? Mogelijk is er meer interesse in een obligatiestructuur. Dit zijn twee 

verschillende opties, maar uw ideeën hierover zijn welkom.  

Q3: Waarom komen jullie pas in zo’n laat stadium naar de omgeving toe?  

De gemeente heeft eerste een aanbesteding uitgezet, waar 10 initiatieven uit naar voren zijn gekomen. 

Solarfields is één van de 4 initiatieven die door zijn voor het vervolgproces. Dit betekent niet dat het 

zeker is dat het park er ook komt. De volgende fase, waar wij ons nu in bevinden, gaat over het gesprek 

met de omgeving, waar zeker nog ruimte is voor uw mening.  

Een reden waarom de gemeente niet wilde dat ontwikkelaars eerder met omwonenden gingen praten, 

is dat inwoners in dat geval overstelpt konden worden door ontwikkelaars met initiatieven die op dat 

moment zeer onzeker zouden zijn. Zoals u begrijpt, zouden inwoners van Cranendonck in dit geval 

benaderd zijn voor 10 initiatieven (waarvan nu al 6 initiatieven geen doorgang vinden). Dit vond de 

gemeente onwenselijk.  

Q4: Is deze digitale informatieavond een vervanging voor de fysieke informatieavond?  

Ja. Gezien de huidige omstandigheden zijn wij genoodzaakt om op deze manier iedereen te informeren 

en te betrekken bij het project.  

Q5: Waarom niet eerst alle daken vol?  

De gemeente Cranendonck heeft in hun beleid staan dat alleen daken volleggen met panelen, 

onvoldoende is om te voldoen aan de energiebehoefte. Daarom is het niet nodig om hierop te 

wachten en kunnen we alvast aan de slag met zonnepanelen op het veld. Tot 2024 wordt maximaal 83 

hectare zonneveld aangelegd. 

Q6: Geeft dit zonnepark reflectie?  

Uit het reflectieonderzoek is gebleken dat er geen hinderlijke schittering is, omdat de panelen zijn 

voorzien van een anti-reflectie coating. Ook wordt de binnenzijde van het hekwerk bekleed met 

beplanting, wat schittering verder doet afnemen. Daarnaast is de instraling van de zon nooit zo dat de 

invallen zonnestralen weerkaatsen in de richting van een woning.  
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Q7: Geeft dit zonnepark geluid, en hoe zit het met geluid van de A2? 

Zonnepanelen maken geen geluid. De transformatoren produceren wel geluid, maar aan de rand van 

het park is dit al nauwelijks te horen. De transformatoren staan in een goed geïsoleerd gebouw, 

waardoor het geluid aan de rand van het park verwaarloosbaar is.  

Er is geen specifiek geluidsonderzoek gedaan naar “mogelijk geluidsversterkende effect” van het 

zonnepark van het geluid van de A2. Dit is namelijk niet nodig, zo laat de praktijk zien. Wij hebben 

reeds verschillende parken langs infrastructurele werken, zoals de A2, gerealiseerd en in geen van deze 

parken levert dit geluidsproblemen voor omwonenden op. De hoek van de panelen weerkaatst het 

geluid niet richting woningen. Daarbij worden struwelen en een houten hekwerk rondom het park en 

zacht groen in het park geplaatst, wat geluidsgolven breekt.  

Q8: Gaat de aanwezigheid van dit zonnepark stroomstoringen opleveren of haperingen? 

Nee, de aanwezigheid van dit zonnepark levert geen stroomstoringen of haperingen op. Wij leveren 

terug aan het net, net zoals gascentrales of andere energiebedrijven. Vanaf dit net ontvangt u uw 

stroom.  

Q9: is er voldoende ruimte op het net om de opgewekte stroom terug te leveren? 

Enexis heeft aangegeven dat er voldoende ruimte is op het net om ons zonnepark aan te sluiten.  

Q10: Wat moeten we doen als we hinder hebben tijdens de bouw van het zonnepark?  

Solarfields heeft eigen constructiemanagers. Zij zullen tijdens de bouw uw contactpersoon zijn. Heeft 

u van te voren al verzoeken of vragen, zoals bijvoorbeeld de aanrijroutes van de vrachtwagens. Dan 

kunt u dat aan de projectmanager, Max Keuzenkamp, doorgeven. Hij zal er voor zorgen dat dit met de 

constructiemanager wordt gecommuniceerd.  

Q12: Wat moeten we doen als we hinder hebben tijdens de exploitatie van het zonnepark?  

Solarfields blijft gedurende exploitatie het aanspreekpunt van het zonnepark. Indien u hinder heeft 

of een melding wil maken, kunt u terecht bij één van onze assetmanagers. Hiervoor kunt u contact 

opnemen met het algemene nummer van Solarfields (085 303 0850) 

Q13: Wat gebeurt er met het park na 25 jaar? 

Solarfields zal het park na 25 jaar opruimen en de percelen terugbrengen naar oorspronkelijke 

staat. De vergunning is een tijdelijke ontheffing. Er kan in overleg getreden worden over een andere 

functie. De agrarisch ondernemer heeft eind-zeggenschap over zijn land.  

Q14: Wat gebeurt er met de materialen van het zonnepark?  

99% van de materialen van het zonnepark kan worden gerecycled. Met de leveranciers van de 

zonnepanelen heeft Solarfields een afspraak dat ze de zonnepanelen na 25 jaar weer terugnemen.  

Q15: Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen?  

Via de website van Solarfields kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van dit zonnepark. Hierin 

zullen we de belangrijkste updates met u delen.  Verder is Coöperatie Cranendonck als mede eigenaar 

ook een direct aanspreekpunt. 

Q16: Hoe wordt er rekening gehouden met de landschapswaarden? 

https://www.google.com/search?q=solarfields+groningen&rlz=1C1CHBF_enNL930NL930&oq=solarfields+groningen&aqs=chrome.0.69i19i59j69i57.2242j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Een landschapsarchitect doet onderzoek naar het landschap, zowel naar de huidige situatie als de 

geschiedenis van het landschap. Daarnaast heeft de landschapsarchitect het veld bezocht. Op deze 

manier bepaald de architect hoe het zonnepark het beste kan worden ingepast. Er is ook overleg met 

de landschapsarchitect van de gemeente en de direct omwonenden zijn geraadpleegd.  

Q17: Hoe wordt er rekening gehouden met de ecologie?  

Een ecoloog heeft een veldbezoek gedaan. Er is gekeken naar verschillende groepsoorten, onder 

andere broedvogels, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, reptielen, vissen, vaatplanten en 

insecten. Aan de hand van deze informatie gaf de ecoloog een advies voor het zonnepark en waar we 

bij de bouw rekening moeten houden.  

Q18: Waarom een zonnepark op deze locatie?  

Er zijn meerdere redenen waarom deze locatie geschikt is voor een zonnepark. Ten eerste ligt het in de 

buurt van bestaande infrastructuur, zoals de A2 en Station Maarheeze. De gemeente heeft dergelijke 

locaties als wenselijk aangemerkt. Ook zijn er geen huizen die direct aan de locatie grenzen. Tot slot 

het perceel ligt in de buurt van een netinpassing waar nog ruimte is om aan te sluiten op 

het elektriciteitsnet.  

Q19: waarom is de hoek naast de Oranje Nassaulaan niet meegenomen in het perceel? 

De eigenaren van dit perceel hebben hier geen toestemming voor gegeven. 

Q20: Hoe kan ik participeren in het zonnepark?  

U kunt op verschillende manieren participeren in het zonnepark. Bijvoorbeeld uw mening en ideeën 

met ons delen over de landschappelijke inpassing en hoe de omgeving kan meeprofiteren. Tijdens 

de webinar is aangegeven dat u hiervoor het beste contact met Coöperatie Cranendonck kan 

opnemen.  

Q21: Hoe kan ik jullie (Solarfields) bereiken?  

Rechtstreeks per mail naar m.keuzenkamp@solarfields.nl of per telefoon +316 3422 1651.  

Q21: Waar kan ik terecht voor vragen aan de coöperatie? 

Rechtstreeks per mail naar carla.verweerden@cooperatiecranendonck.nl of per telefoon 06 5248 

1087 

Q22: Waar ik terecht voor vragen aan de gemeente?  

Rechtstreeks per mail naar: m.kosters1@cranendonck.nl of per telefoon 0495 431166 
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