
   
 

 

Inpassing zonneweide Tegelen nog niet helemaal af 

Het zonnepark in het Tegels Brook draagt bij aan de energietransitie. Een dergelijk zonnepark heeft 

ook landschappelijke inpassing nodig, vooral voor de bewoners. In het bestemmingsplan was 

voorzien in deze “inpassing”, maar de bedoeling was destijds niet het zonnepark compleet te 

verstoppen, aldus de gemeentelijke beantwoording van vragen door EENLokaal.  

Een aantal bewoners gaf aan zich toch meer van deze inpassing voorgesteld te hebben. Hier en daar 

zijn wat rietkragen, er is een “landelijk hekwerk”, maar de zonnepanelen worden nauwelijks aan het 

zicht onttrokken. Een aantal maatregelen, die in het bestemmingsplan waren opgenomen, zijn 

momenteel niet of niet volledig uitgevoerd. Dit gaat nog gebeuren en de gemeente zal hier op toe 

zien. Dat bleek uit de antwoorden op onze vragen. Onze fractie is benieuwd hoe alles er dan uit komt 

te zien.  

Ook als straks alle afgesproken inpassingsmaatregelen voor de zonnepanelen aan de Broekveldweg 

volledig uitgevoerd zijn, zou het kunnen dat dit achteraf niet naar volle tevredenheid is. De gemeente 

zegde in haar beantwoording toe, dat de leerpunten vanuit deze ervaring in Tegelen, gebruikt gaan 

worden bij de uitwerking van het lokale beleidskader Nieuwe Energie. Daar zijn we blij mee en we 

zullen hier kritisch naar blijven kijken. EENLokaal vindt dat de buurtbewoners (nog) beter betrokken 

moeten gaan worden, waarbij een zorgvuldig verwachtingsmanagement van groot belang is. Met 

daarbij de vraag of we het moeten hebben over alleen “inpassen” of zo (veel) mogelijk “verstoppen” 

van zonneparken. Dit zal ook afhangen van de plek waar ze komen te liggen:  het landschap, de 

aanwezigheid van woonwijken en toeristische routes. Uiteraard moet alles op alles gezet worden om 

zoveel mogelijk de daken van woningen, overheidsgebouwen, industrie en logistieke hallen vol te 

leggen.  

Het slagen van de energietransitie is afhankelijk van draagvlak. “Dat draagvlak schep je onder andere 

door de samenleving mee te laten doen, mee te laten profiteren en te laten zien dat je een goede 

ruimtelijke ordening bezigt. Dat alles is over de gehele linie tot nu toe niet al te best gelukt”, aldus 

Leon van den Beucken van EENLokaal.  

 


