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Co-creatie overzicht 

Kronos heeft naar aanleiding van de motie co-creatie ingestemt met het doorlopen van het co-

creatie proces. Hiertoe heeft Kronos vijf bijeenkomsten georganiseerd waarvan een bijeenkomst op 

locatie.  

In dit document zijn de verslagen van de bijeenkomsten opgenomen. Achteraan zijn daarnaast ook 

het plan van aanpak en de lijst met co-creatie aspecten terug te vinden. 

 

Bijeenkomst 1  02-07-2019, Geerhoek te Wouw 

Bijeenkomst 2  19-08-2019, Geerhoek te Wouw 

Bijeenkomst 3  25-09-2019, Locatie bezoek 

Bijeenkomst 4  12-11-2019, Geerhoek te Wouw 

Bijeenkomst 5  10-12-2019, Geerhoek te Wouw 
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Verslag eerste bijeenkomst co-creatie Zonnepark Wouw 
 

Van:    Kronos Solar – Lodewijck Groep 

Datum bijeenkomst:  5 juli 2019 

Locatie:  De Geerhoek Wouw  

Tijd:   19:00 - 21:00 uur 

 

 

 

 

Op dinsdagavond 2 juli is de eerste co-creatie bijeenkomst gehouden over de aanleg van een zonnepark ten 

noorden van Wouw. De locatie van het zonnepark ligt aan de noordzijde van Wouw, in de oksel van de 

Smalle Beek en Het Loopje. Voor deze avond hebben zich circa 20 personen aangemeld na een persoonlijke 

uitnodiging van Kronos Solar, een oproep op facebook en het plaatselijke weekblad. De bijeenkomst is ook 

opgepikt door BNdeStem die de uitnodiging eveneens gepubliceerd hebben.   

 

De bijeenkomst is gestart met een presentatie over het co-creatieproces en het initiatiefplan. Vervolgens 

zijn de aanwezigen in een tafelsessie met elkaar in gesprek gegaan. In deze sessie is ingezoomd op de 

locatie en directe omgeving en hebben de deelnemers hun mening kunnen geven over de invulling van het 

zonnepark. Aan de leiders van de tafelsessie, Laurens van Ochten (Kronos Solar) en Pascal Hendriks 

(Lodewijck Groep) zijn daarnaast verdiepingsvragen gesteld over onder andere de waarden van het gebied, 

hoe inwoners van Wouw het gebied beleven, welke ideeën er zijn voor co-creatie, hoe er een 

landschappelijke meerwaarde kan ontstaan etc.  

 

Voorafgaand aan de tafelsessies zijn door enkele deelnemers opmerkingen gemaakt over het proces en de 

noodzaak om in dit gebied een zonnepark aan te leggen. Niet iedereen ondersteunt het idee, sommigen 

genodigden zijn van mening dat er andere plekken in de gemeente beter geschikt zijn voor aanleg van 

zonneparken. 

 

De deelnemers zijn het erover eens dat de planlocatie onderdeel is van een gebied met grote 

landschappelijke en aardkundige waarden. Deze mogen volgens de deelnemers niet aangetast worden en 

moeten behouden blijven. Het reliëf wordt als een belangrijke kwaliteit benoemd (glooiing en bolle akkers) 

en de openheid van het gebied. Het zonnepark mag de openheid, zichtlijnen en het reliëf niet aantasten. 

Aan de andere kant worden ook de groene buffer, het landelijke karakter en de hoge mate van variatie 

genoemd. Ook de Smalle Beek, Het Loopje en het bijbehorende Beekdal en het voormalige kasteelterrein 

met archeologische waarden zijn genoemd als kwaliteiten van het gebied. Een goede landschappelijke 

inpassing is voor de deelnemers dan ook niet meer dan logisch. Aan één van de tafels is ook besproken dat 

indien er sprake is van een goede inpassing het realiseren van een zonnepark van deze omvang tot de 

mogelijkheden behoort. 

 

Door enkele deelnemers zijn zorgen geuit of het realiseren van een zonnepark de bestaande 

natuurwaarden aantast. Er worden echter ook kansen gezien met een goede landschappelijke inpassing 

waarbij de biodiversiteit in het gebied wordt vergroot (bijenkasten, vlinderhotels, variatie in de randen, 

fruit boompjes). Het toepassen van een dubbele heg met een klompenpad daartussen is één van de ideeën 

om dit te realiseren en toegankelijk te maken. Het toepassen van bomen of hoge begroeiing is naar mening 

van de deelnemers minder passend. Dit tast de openheid en reliëf van het gebied aan. Daarbij kan het 

zonnepark zelf ook gebruikt worden als terrein voor kleinvee, insecten, vogels etc.  
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De Smalle Beek en Het Loopje liggen diep in het landschap en zijn minder goed zichtbaar. Beide waterlopen 

hebben voor de deelnemers een gelijke waarde. Er zijn wisselende ideeën over het zichtbaar maken van 

deze watergangen. Het laten meanderen van de watergangen of het toepassen van een minder steil talud 

is niet voor iedereen nodig. Wel moet er aandacht zijn voor voldoende opvangcapaciteit van beide 

watergangen als deze door hevige regenval uit hun oevers treden.Tevens is het onderzoeken van de 

mogelijkheid tot waterberging binnen de planlocatie besproken.  

 

De behoefte om een extra wandelroute door het gebied te creëren, eventueel langs of over de Smalle Beek 

is niet voor iedereen nodig maar behoort tot de mogelijkheden. Het bestaande zandpad door het gebied 

tussen Donkenweg en Spellestraat is voor veel deelnemers reeds voldoende als fiets- en wandelroute én 

om te kunnen genieten van de kwaliteiten van het gebied. 

 

Er zijn door de deelnemers ook specifieke vragen gesteld. Het gebied wordt op dit moment gebruikt als 

jachtgebied. Vormt het zonnepark daar een belemmering voor? Hoe wordt de opruimingsverplichting van 

het zonnepark gegarandeerd (weghalen van het zonnepark na 25 jaar)? Door één deelnemer is specifiek 

gevraagd naar een onderzoek wat inzicht geeft in de aardkundige waarden op de locatie. 

 

De deelnemers vragen tenslotte om een betere communicatie over de participatieavond. Er wordt 

gevraagd om de datum van de volgende bijeenkomst tijdig te communiceren en dit ook kenbaar te maken 

in andere lokale bladen.  

 

Tweede bijeenkomst 

Tijdens de tweede bijeenkomst zal een concreet plan besproken worden en aangegeven hoe de 

opmerkingen en ideeën van de eerste bijeenkomst daarin zijn verwerkt.  

 

De tweede bijeenkomst wordt gehouden op 19 augustus 2019 in De Geerhoek (19:00 tot 21:00 uur). 

Wij vragen u vriendelijk om u hiervoor aan te melden door een mail te sturen naar: 

zonnepark-wouw@kronos-solar.com  

 

Aanvullende opmerkingen/ideeën of persoonlijk contact 

Mocht u naar aanleiding van deze eerste bijeenkomst nog opmerkingen of ideeën met ons willen delen, 

dan kan dat altijd. Stuurt u dan een mail naar projectmanager: laurens.vanochten@kronos-solar.com  

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Kronos Solar - Laurens van Ochten +4989890570826 

mailto:zonnepark-wouw@kronos-solar.com
mailto:laurens.vanochten@kronos-solar.com
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Verslag tweede bijeenkomst co-creatie Zonnepark Wouw 
 

Van:    Kronos Solar – Lodewijck Groep 

Datum bijeenkomst:  19-08-2019 

Locatie:  De Geerhoek Wouw  

Tijd:   19:00 - 21:15 uur 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op maandagavond 19 augustus 2019 is de tweede bijeenkomst co-creatie gehouden over de aanleg van 

een Zonnepark ten noorden van Wouw. Deze bijeenkomst betreft een vervolgsessie op de eerste 

bijeenkomst co-creatie, gehouden op dinsdagavond 2 juli 2019. Voor de tweede bijeenkomst co-creatie 

hebben zich circa 25 personen aangemeld na een persoonlijke uitnodiging van Kronos Solar, een oproep op 

Facebook en in het plaatselijke weekblad. Ook heeft BNdeStem de uitnodiging van de tweede co-creatie 

bijeenkomst (digitaal) gepubliceerd. De bijeenkomst is opnieuw gehouden in de Geerhoek aan de 

Kloosterstraat 19B te Wouw. Circa 45 personen waren aanwezig. 

 

Kader en proces 

De  tweede bijeenkomst startte met een toelichting van Lodewijck Groep op het kader en een terugblik op 

de eerste co-creatie bijeenkomst. Tijdens de terugblik hebben de deelnemers vragen en opmerkingen 

gesteld over het proces. 

 

De deelnemers stellen dat niet iedereen aanwezig is geweest bij de eerste co-creatie bijeenkomst, en dat 

daardoor de inventarisatie van de wenselijke landschappelijke inpassing niet compleet is. 

Kronos heeft daarom voorgesteld om in deze tweede bijeenkomst verder te inventariseren wat de 

deelnemers omtrent de landschappelijke inpassing wenselijk achten. 

 

Verder is gesproken over wat co-creatie inhoudt. De deelnemers hebben aangegeven het gevoel te hebben 

“dat er hoeken in het proces zijn afgesneden”. Ze geven hierbij aan dat ze niet tegen een zonnepark zijn, 

maar dat ze wel een goede landschappelijke inpassing en een goede ruimtelijke ordening willen 

waarborgen. Deelnemers vinden dat er stappen terug moeten worden gezet, omdat de locatie en 

afmetingen niet passen binnen een goede landschappelijke inpassing en goede ruimtelijke ordening. 

Kronos heeft aangeven dat de locatie en omvang niet ter discussie staan. Deze voorwaarden zijn onderdeel 

van de vergunningsaanvraag die in april 2018 bij de gemeente in ingediend. Daarnaast zijn ook de door 

wethouder Koenraad benoemde stappen van het co-creatie proces aangesproken. De aanwezigen geven 

aan dat Kronos zich niet aan deze stappen houdt. Kronos heeft hierop gereageerd door te stellen dat er 

inderdaad wordt afgeweken en dat Kronos van mening is dat het een kwestie is van maatwerk.   

 

Er is door de aanwezigen voorgesteld om het co-creatie proces opnieuw te starten. Kronos heeft hiertoe 

opnieuw voorgesteld om de inventarisatie van de eerste bijeenkomst te bespreken en te kijken naar de 

voorstellen die hieruit voort komen, om zo het proces gezamenlijk voort te zetten. 

 

Terugkoppeling vragen eerste bijeenkomst co-creatie 

Tijdens deze tweede avond zijn antwoorden gegeven op de tijdens de eerste bijeenkomst co-creatie 

gestelde vragen. Zo was er de vraag of de zonnepanelen het jachtrecht in het gebied beïnvloedt. Volgens de 

gemeente komt dit jachtrecht niet in het geding. 

 

Ook is er antwoord op de vraag of de aardkundige waarden in het gebied worden aangetast. Onderzoek 

van Laagland Archeologie wijst uit dat het gebied aardkundige waarden bevat, maar dat deze niet worden 
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aangetast door de wijze waarop het zonnepark wordt gerealiseerd. Er vindt geen aantasting van de 

aardkundige waarde plaats aangezien er geen sprake is van afgraving danwel egalisatie. Vanuit de zaal zijn 

hierop vragen gesteld over de onafhankelijkheid van het specifieke onderzoek. Het onderzoeksbureau is 

aangesteld op aanbeveling van de provincie Noord-Brabant. Het onderzoek is in opdracht van Kronos 

uitgevoerd. Het onderzoeksrapport omtrent de aardkundige waarden wordt naar de aanwezigen 

toegestuurd per e-mail. 

 

Tevens is de vraag over de opruimingsplicht van de zonnepanelen beantwoord. Kronos gaat een 

overeenkomst met de gemeente aan waarin de opruimingsplicht juridisch en financieel wordt 

gewaarborgd. Deze overeenkomst wordt ter inzage gelegd met de rest van de stukken.  

 

Toelichting landschappelijke inpassing en de gestelde vragen daarop 

Landschapper Ben Taken licht aan de hand van een aantal kaarten de mogelijke landschappelijke inpassing 

van het zonnepark toe. Bij deze voorstellen zijn de opgehaalde punten van de eerste bijeenkomst zo goed 

mogelijk verwerkt. Door middel van een struweel (bijvoorbeeld meidoorn en plukfruit) kan de 

oorspronkelijke inrichting benadrukt / teruggebracht worden en kan er een “laarzenpad” / 

“boerenklompenpad” rondom het zonnepark komen. Daarnaast behoort bijvoorbeeld een oplaadpunt voor 

elektrische fietsen aan de Donkenweg tot de mogelijkheden. 

 

Vanuit de zaal zijn vragen gekomen over de landschappelijke inpassing die de landschapper presenteert. Zo 

is er een vraag gesteld over de technische ontsluiting van de zonnepanelen. Kronos geeft aan dat de 

technische ontsluiting afhankelijk is van de netwerkbeheerder Enexis en dat deze ontsluitingen zich 

ondergronds bevinden. De kabels bevinden zich daarbij ook ondergronds. 

Ook werd er een vraag gesteld over waarom er eerst gesproken werd over twee zonneparken in het gebied. 

Dit heeft te maken met het feit dat er op het tijdstip van aanvragen bij de netbeheerder en ontwikkelaar 

onduidelijk was of het noodzakelijk was om 2 gescheiden parken te realiseren. Inmiddels kan door 

beleidsverandering het herkwerk tussen de beide parken komen te vervallen. Van belang is dat er 2 aparte 

meters geïnstalleerd worden. 

 

Daarnaast zijn vragen gesteld over de hoogtes van de panelen en de voorgestelde hagen. De hoogte van 

een zonnepaneel sluit aan op de in het beleid opgenomen maximale hoogte, te weten maximaal 2,50 

meter. De hagen kunnen hoger worden zodat het zonnepark vanuit de dorpsranden van Wouw niet 

zichtbaar is. Vanaf de openbare weg zijn de panelen daarmee ook niet zichtbaar. Kronos verzorgt het 

onderhoud van de hagen. 

Ook is een vraag gesteld over het onderhoud van Het Loopje. Het voorgestelde klompenpad rondom het 

zonnepark ligt buiten het onderhoudspad van Het Loopje. Indien gewenst gaat Kronos met het Waterschap 

het gesprek aan of het voorgestelde laarzenpad/boerenklompenpad kan worden samengevoegd met het 

onderhoudspad van Het Loopje.  

 

Transformatoren plangebied 

Er worden vragen gesteld over de trafo’s en de geluidbelasting. Er zijn hierbij twee mogelijkheden; of er 

worden 4 á 5 transformator stations midden in het zonnepark geplaatst, or er worden kleinere trafo’s per 

stellage geplaatst. De stations produceren ongeveer 80 decibel aan geluid en de kleinere trafo’s per stellage 

ongeveer 40 decibel aan geluid. Voor welke manier gekozen wordt, ligt aan welke criteria men belangrijk 

vindt. Als de geluidsbelasting belangrijk is, zijn de kleinere trafo’s per stellage meer geschikt. Is de impact 

op het aanzien van het zonnepark belangrijk, dan zijn de transformator stations midden in het park  
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geschikt. Deze worden dan automatisch meer afgeschermd door de panelen. Het co-creatie proces is 

geschikt om hierover keuzes te maken.  

 

Tevens is er een vraag gesteld omtrent mogelijk waardedaling van woningen als gevolg van het zonnepark. 

Kronos heeft aangegeven dat schade naar aanleiding van een planologische wijziging onder de planschade 

regeling valt. Omdat de gemeente de vergunning verleend is de gemeente ook verantwoordelijk voor 

mogelijke planschade. Onderdeel van de afspraken tussen Kronos en de gemeente is dat eventuele 

planschade wordt doorbelast aan Kronos. 

 

De toelichting op het landschapsplan en beantwoording van de vragen wordt afgesloten met een pauze 

rond 20:45.  

 

 

Wens voor een nieuwe bijeenkomst op locatie 

Na de pauze is vanuit de deelnemers het voorstel gekomen om een nieuwe sessie in te plannen op de 

locatie van het geplande zonnepark. Dit vanuit de wens om een stap terug te doen in het proces en zo op 

locatie te inventariseren wat gewenst is en wat mogelijk is. Daarnaast geeft het de deelnemers de 

gelegenheid de voorstellen, zoals deze door de landschapper zijn toegelicht, verder te bespreken. Kronos 

stemt ermee in hiertoe gelegenheid te geven. Daarnaast wil Kronos ook zoveel mogelijk rekening houden 

met de wensen van de bewoners. De volgende sessie zal daarom plaatsvinden op locatie. Er is de wens 

vanuit de deelnemers dat ook de wethouder bij deze sessie aanwezig is. Kronos heeft aangegeven dit niet 

te kunnen garanderen maar dit verzoek met de gemeente te bespreken. 

 

De deelnemers waarvan de emailadressen bekend zijn, ontvangen voor deze nieuwe bijeenkomst een 

uitnodiging met daarin een datumprikker. Het verzoek is hier voor de gestelde deadline op te reageren. Dit 

verslag, alsmede de presentatie worden eveneens naar deze emailadressen gestuurd. Indien gewenst 

wordt ook de presentatie van de eerste co-creatie bijeenkomst opgestuurd. De emailadressen zijn door 

geïnteresseerde aanwezigen ter plaatse genoteerd. Kronos heeft de aanwezigen die zich niet hebben 

aangemeld en van wie er geen emailadres bekend is, gevraagd deze door te geven. 

Om 21:15 is gezamenlijk besloten de bijeenkomst af te sluiten. 

 

Aanvullende opmerkingen/ideeën of persoonlijk contact 

Mocht u naar aanleiding van deze tweede bijeenkomst nog opmerkingen of ideeën met ons willen delen, 

dan kan dat altijd. Stuurt u dan een mail naar laurens.vanochten@kronos-solar.com. U kunt ook telefonisch 

contact opnemen met Kronos Solar: Laurens van Ochten, tel. +49 8989 0570 826. 
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Verslag derde bijeenkomst co-creatie Zonnepark Wouw 

Van:   Kronos Solar 

Datum bijeenkomst: 25-09-2019 

Locatie:  Locatie beoogde zonnepark (t.h.v. Spellestraat 49) 

Tijd:   19:00 – 21:00 uur 

 

 

Op 25 september 2019 om 19.00 uur is een derde bijeenkomst georganiseerd binnen het co-creatie 

traject. In de voorgaande bijeenkomst van 19-08-2019 is door de deelnemers verzocht om een 

bijeenkomst op locatie te organiseren. Startlocatie was aan de Donkenweg te Wouw ter hoogte van 

de toegangsweg voor het beoogde zonnepark. 

 

 

Afbeelding 1: Overzicht van het locatie bezoek 

 

Aftrap bijeenkomst (stop 1 - verzamelpunt) 

Als aftrap heeft dhr. Ben Taken (Landschapsarchitect namens Kronos Solar) een toelichting gegeven 

op het landschap en de situatie ter plekke van de planlocatie voor het zonnepark. Er is verteld hoe 
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het landschap zich in het verleden heeft ontwikkeld. Op de overgang van hoog naar laag, van de 

vroegere akkers naar het beekdal van ‘t Loopje was vroeger een steilrandje met houtwal. Die is in de 

dertiger jaren al gerooid en na de oorlog in de ruilverkaveling geëgaliseerd om het land beter te 

kunnen bewerken.  

Vanuit de aanwezigen zijn vragen gesteld hoe Kronos de zichtlijnen en dit hoogteverschil beleefbaar 

en zichtbaar denkt te houden. Kronos heeft hierop aangegeven dat de panelen reliëfvolgend 

geplaatst worden en dat de ondergrond niet geëgaliseerd wordt, hierdoor blijft de glooiing in het 

landschap alsnog herkenbaar. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat men niet door een paneel 

of een groene omranding heen kan kijken, en dat enkele zichtlijnen inderdaad zullen verdwijnen. 

Er is door de deelnemers een voorstel gedaan om te kijken of het mogelijk is om de hoogte van de 

panelen aan te passen, afhankelijk van de plek waar ze staan (bijvoorbeeld lagere panelen in de 

lagere delen van het beekdal). Verder heeft dhr. Ben Taken  mogelijkheden aangegeven om de 

entreepartij vorm te geven, waarbij gedacht kan worden aan een ruime opzet met een doorkijk in 

het park langs een haag tussen de twee velden. Ook het plaatsen van een oplaadpunt voor 

elektrische fietsen of een picknicktafel behoort tot de mogelijkheden. 

 

Veldbezoek (stop 2) 

Na enige tijd is de groep gezamenlijk het over het veld gelopen, langs ‘t Loopje tot men midden op 

het veld uitkwam, waar het verschil tussen de lagere delen (beekdal van ‘t Loopje) en de hogere 

delen in elkaar overgaan. Hier heeft dhr. Ben Taken wederom een toelichting gegeven op de situatie 

ter plekke met een voorstel om de overgang tussen hoog en laag , waar nog een weggetje en een 

sloot ligt, te accentueren door de technische ontsluiting evenals een groenstructuur hierlangs te 

laten lopen. Hier zouden ook de trafo’s kunnen worden geplaatst, in plaats van aan de buitenkanten.  

Vanuit de aanwezigen is verzocht om te onderzoeken of het mogelijk is om een deel van het park in 

een z.g.n. zuid-opstelling uit te voeren, en een ander deel in een z.g.n. oost-west opstelling. Door dit 

te doen zou het zicht vanaf de Spellestraat (noord-oosten) enkel op de achterkant van de panelen 

zijn, en vanaf de Donkenweg (zuiden) op de zijkant van de panelen. Kronos heeft aangegeven dit 

verder te zullen onderzoeken. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat in de vastgestelde 

beleidsvisie is opgenomen dat zonneparken moeten worden uitgevoerd in een zuid-opstelling. 

Indien hiervan wordt afgeweken dient de gemeente en de gemeenteraad hier wel mee in te 

stemmen. Een tweede aspect waarbij rekening gehouden dient te worden bij een gedraaide 

opstelling, is het feit dat een oost-west opstelling de ondergrond meer afdekt dat een zuid-

opstelling. Daarom dient deze optie eveneens verder doorgesproken te worden met een ecoloog om 

een inschatting te krijgen van de impact die deze aanpassing heeft.  
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Veldbezoek (stop 3) 

De volgende stop was op verzoek van de deelemers achter in het veld, om ook bij de grootte van het 

project een beeld te krijgen. Ter plekke is besproken door de aanwezigen dat het wenselijk is om een 

lijst/overzicht te ontvangen waar de verschillende punten die binnen de co-creatie besproken 

kunnen worden. Kronos heeft aangegeven deze lijst op te zullen stellen en rond te zullen sturen, hier 

kan men dan verschillende andere aspecten aan toevoegen die wellicht nog ontbreken.  

Er zijn vanuit de aanwezigen ook vragen gesteld over de financiële participatie. Kronos heeft 

aangegeven dat financiële participatie ook zeker een onderdeel kan uitmaken van het proces, maar 

dat deze bijeenkomst op locatie bedoeld is om de landschappelijke inpassing te bespreken. Enkele 

voorbeelden van financiële participatie die als optie genoemd zijn, zijn o.a.: postcoderoos, directe 

inverstering in het park, donatie van panelen aan een maatschappelijke instelling etc. De invulling 

van de financiële participatie zal uiteindelijk gezamenlijk worden besproken, waarbij het wellicht 

zinvol kan zijn om lokaal een energiecooperatie op te richten.  

 

Afsluiting (stop 4) 

De laatste stop van deze bijeenkomst vond plaats op het erf van de familie Obels. Hier is nog een 

laatste toelichting gegeven aan de hand van enkele posters. Hierop was o.a. de hoogtekaart 

zichtbaar en kon men herkennen op welke locaties gestopt is voor een toelichting. Verder 

benoemde de posters nog enkele elementen die binnen het co-creatieproces met elkaar besproken 

kunnen worden (o.a. centrale omvormers of string omvormers, robuste groene inpassing of 

minimale groene inpassing, een klompenpad of een oplaadpunt voor elektrische fietsen etc.).  

Er is afgesproken dat Kronos een opzet voor een plan van aanpak en een lijst met bespreekpunten 

voor de volgende co-creatie bijeenkomst opstelt. Beide stukken zullen per email worden 

toegestuurd (er is verzocht om een emailadres achter te laten voor die mensen die dat in de 

voorgaande bijeenkomsten nog niet gedaan hebben).  

Verzocht wordt om te reageren met opmerkingen en/of aanvullingen zodat er richting de 

vervolgbijeenkomst een zo compleet mogelijk “gezamenlijk” bespreekdocument voor handen is. 

Gedurende de bijeenkomst is ook voorgesteld om bij een vervolgbijeenkomst visualisaties of 

fotomontages mee te nemen zodat men zich beter een voorstelling kan maken van hoe een en 

ander eruit komt te zien. Kronos heeft aangegeven na te gaanof dit voor de volgende bijeenkomst al 

te realiseren is. Het streven voor een vervolg bijeenkomst is ca. 4 weken.  

Na afloop waren er geen verdere vragen meer vanuit de aanwezigen. De bijeenkomst is rond 21:00 

afgesloten.  
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Aanvullende opmerkingen/ideeën of persoonlijk contact 

Mocht u naar aanleiding van deze tweede bijeenkomst nog opmerkingen of ideeën met ons willen 

delen, dan kan dat altijd. Stuurt u dan een mail naar laurens.vanochten@kronos-solar.com. U kunt 

ook telefonisch contact opnemen met Kronos Solar: Laurens van Ochten, tel. +49 8989 0570 826. 
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Verslag vierde bijeenkomst co-creatie Zonnepark Wouw 

Van:   Kronos Solar 

Datum bijeenkomst: 12-11-2019 

Locatie:  Geerhoek te Wouw 

Tijd:   19:00 – 21:00 uur 

 

 

Op 12 november 2019 heeft er een vierde co-creatie bijeenkomst plaatsgevonden over het 

zonnepark in Wouw, in de Geerhoek in Wouw. Vanwege onvoorziene omstandigheden heeft Kronos 

op korte termijn de oorspronkelijk geplande locatie de Donkenhof moeten verschuiven naar de 

Geerhoek. Kronos heeft via diverse kanalen geprobeerd iedereen hiervan per ommegaande op de 

hoogte te brengen. Zo zijn de personen waar een telefoonnummer bij Kronos van bekend is getracht 

te bereiken. Daarnaast is er een email verstuurd met de wijziging aan alle mensen die onderdeel uit 

maken van het co-creatie proces. Verder is er een een briefje opgehangen bij de Donkenhof dat de 

locatie zich op het laatste moment heeft gewijzigd naar De Geerhoek. Voorafgaand aan de 

bijeenkomst is tenslotte door Kronos toelichting gegeven. 

Bij de bijeenkomst waren ca. 20-25 personen aanwezig. 

Zoals bij de derde bijeenkomst op locatie besproken is, heeft Kronos een lijst met co-creatie 

aspecten opgesteld en voorafgaand aan de vierde bijeenkomst naar alle bij Kronos bekende 

belanghebbenden verstuurd. Daarnaast heeft Kronos ook een plan van aanpak verstuurd. Op beide 

punten heeft Kronos verzocht om reactie met opmerkingen, aanbevelingen en/of suggesties. Op dit 

verzoek zijn uiteindelijk vier reacties binnengekomen, welke enkel op de lijst met co-creatie 

aspecten ingingen. Op het plan van aanpak zijn geen op- of aanmerkingen gekomen. 

Kronos heeft op verzoek van de aanwezigen op de derde bijeenkomst visualisaties laten uitvoeren 

door ROM3D. Aan het begin van de vierde bijeenkomst heeft Kronos enkele van deze visualisaties 

laten zien. De visualisaties zijn gemaakt van de locatie vanuit verschillende perspectieven 

(spellestraat, vogelvlucht, in het park etc). Dhr. Ben Taken heeft hier vanuit landschappelijke en 

ecologisch aspect toelichten op gegeven.  

Tijdens het tonen van deze visualisaties zijn verschillende vragen, opmerkingen en aanmerkingen 

geplaatst. Zo is aangegeven dat het hoogteverschil wat zichtbaar was in de visualisatie geen 

realisitisch beeld toont. Ook werd bij de visualisatie met (voorlopige) invulling op het gebied van 

recreatie en een zithoekje aangekaart dat een dergelijke invulling geen uitnodiging voor 

hangjongeren moet worden. Bij de visualisatie vanaf het zandpad richting het zonnepark werd 
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opgemerkt dat ook in de toekomstige situatie het zandpad bij voorkeur behouden blijft, en enkel 

tijdens de bouwfase met rijplaten de weg tijdelijk versterkt kon worden voor bouwverkeer. Verder 

was in de visualisatie tevens een alternatieve opstelling zichtbaar waarbij het ‘noordelijk’ deel van 
het zonnepark in een oost-west opstelling stond, en het ‘zuidelijk’ deel in een zuid opstelling. Dit in 

tegenstelling tot de eerdere opstelling waar alle panelen in een zuid opstelling stonden. 

Na het bekijken en bespreken van de verschillende visualisaties heeft Kronos de verschillende 

aspecten die onderdeel zijn van de co-creatie door genomen met de aanwezigen. Concrete keuzes 

die reeds gemaakt konden worden betroffen het hekwerk en de ontsluiting van het zonnepark. Er is 

door de aanwezigen gekozen voor een natuurlijk hekwerk, bestaande uit houten palen en grof gaas. 

Qua ontsluiting is aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een ontsluiting door het midden van het 

zonnepark, en niet langs de randen van het park. Aanlsuitend op de discussie omtrent de ontsluiting 

door het midden werd opgemerkt dat er twee aanvragen liggen bij de gemeente Roosendaal. Zoals 

eerder aangegeven is dit wat Kronos betreft niet langer noodzakelijk. De vraag werd gesteld wat er 

gebeurt indien enkel een van de twee parken wordt vergund: komt er dan een halve inpassing, of 

komt de ontsluiting dan alsnog aan de buitenrand te liggen? Kronos heeft aangegeven dit na te gaan 

bij de gemeente Roosendaal. 

Er zijn ook vragen gesteld over het toonbeeld vanuit de dorpskern Wouw (ten zuiden van de locatie). 

Vanuit de bewoners aan de zuidkant kwam de wens om het park zoveel mogelijk aan het zicht te 

onttrekken door een combinatie van een robuuste inpassing en een lagere opstelling. Het geheel uit 

het zicht halen van het zonnepark door middel van de inpassing is ook de wens vanuit andere 

perspectiven. Waarbij er door de omwonenden ten noorden van de planlocatie werd aangegeven 

dat naast het aan het zicht onttrekken, ook de zichtlijnen in het landschap behouden dienen te 

blijven. Het zonnepark, zo is het algemene geluid, mag niet gezien worden. De zichtlijnen moeten 

echter wel behouden blijven. 

Qua beplanting is opgemerkt dat er in de tweede versie van het beleid is opgenomen dat de 

inpassing in de basis bestaat uit een strook van vijf meter breed rondom het zonnepark. Beplanting 

met struweel en/of hakhout bestaan minimaal uit drie rijen en wordt in driehoeksverband 

aangeplant. De onderlinge planafstand van hagen en struweel bedraagt 1,0 tot 1,5 meter. Kronos 

heeft daarnaast aangegeven dat in het beleidstuk is opgenomen dat de voorkeur uitgaat naar een 

zuid opstelling. Uit nader onderzoek blijkt dit in de versie van februari 2018 te staan. In de later 

versie van december 2018 is deze randvoorwaarde verwijderd. 

Omtrent de keuze tussen centrale omvormers en stringomvormers is aangegeven dat het 

belangrijkste aspect de geluidsproductie van de installatie is. De vormgeving, kleur en indeling is van 

onderschiktbelang. Belangrijk daarvoor is dat de aanwezigen inzichtelijk willen, welke omvormers 

netto de meeste geluidshinder zullen produceren. Kronos heeft aangegeven dit op te pakken. 
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Op de vraag of er nog verdere voorstellen zijn die onderdeel kunnen uitmaken van het zonnepark 

werd het idee van een trimbaan voorgesteld. Bij een eventuele trimbaan of (half)verhard 

recreatiepad is de wens uitgesproken hierbij gebruik te maken van gecertificeerd granulaat en er 

zorg voor te dragen dat hierin geen glasscherven aanwezig zijn. Algemeen werd aangegeven dat er 

rekening gehouden moet worden met een schouwpad/vrije zone voor het onderhoud van de 

watergangen rondom het zonnepark. Ook werden zorgen geuit over de waterbergingsproblematiek 

in de omgeving. Kronos heeft aangegeven dat het Waterschap bevoegd gezag is in de beoordeling 

van eventuele waterbergingsproblematiek bij de komst van het zonnepark. Vóór het co-creatie 

traject heeft overleg tussen Kronos en het Waterschap plaatsgevonden, over het destijds ingediende 

plan. Er zijn toen geen op- of aanmerkingen ten aanzien van waterberging vanuit het Waterschap 

geplaatst. Op het moment dat er een definitief plan is voor het zonnepark zal Kronos opnieuw het 

Waterschap hierover informeren/een watertoets uitvoeren.  

 

Aanvullende opmerkingen/ideeën of persoonlijk contact 

Mocht u naar aanleiding van deze bijeenkomst nog opmerkingen of ideeën met ons willen delen, 

dan kan dat altijd. Stuurt u dan een mail naar laurens.vanochten@kronos-solar.com. U kunt ook 

telefonisch contact opnemen met Kronos Solar: Laurens van Ochten, tel. +49 8989 0570 826. 

 

Volgende bijeenkomst 

De volgende bijeenkomst wordt gehouden op 10 december van 19:00 tot 21:00 in de Geerhoek te 

Wouw. 

 

Aanvulling op het verslag (29-11-2019) 

- Kronos laat een zichtlijnen studie uitvoeren op basis van het rapport Bameerweg. 

- Het beheerplan is een resultaat van de co-creatie. Nadat er een landschappelijke inpassing is 

opgesteld kan er een aansluitend beheerplan worden opgesteld. Dit document zal onderdeel 

uit maken van de stukken die openbaar inzichtelijk zijn en wat tevens onderdeel zal 

uitmaken van de vergunning. 

- Het aardkundige waarde rapport wat eerder reeds is verstuurd is op dit moment de meest 

recente versie van het rapport. Het stuk wordt definitief op het moment dat het getoetst is 

door het bevoegd gezad. Eventuele aanpassingen aan het rapport (bijvoorbeeld naar 

aanleiding van de ter inzage periode) zijn mogelijk. 

- Kronos laat een archeologische studie uitvoeren en zal de bevindingen in de volgende 

bijeenkomst presenteren. 
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- Er bestaat geen risico op het vergunnen van enkel een van de twee parken. Na afstemming 

met de gemeente is aangegeven dat het gaat om 1 park met 2 aanvragen. Het wordt ook 

een geheel beoordeeld. 
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Verslag vijfde bijeenkomst co-creatie Zonnepark Wouw 

Van:   Kronos Solar 

Datum bijeenkomst: 10-12-2019 

Locatie:  Geerhoek te Wouw 

Tijd:   19:00 – 21:00 uur 

 

 

Op 10 december 2019 heeft de vijfde co-creatie bijeenkomst plaatsgevonden in de Geerhoek te 

Wouw. Bij deze avond waren ca. 20 personen aanwezig. Namens Kronos Solar waren dhr. Laurens 

van Ochten en dhr. Ben Taken (Landschap en Ecologie) aanwezig.  

Kronos is de avond begonnen met een terugkoppeling van de punten die in de voorgaande 

bijeenkomst zijn aangesproken door middel van een presentatie. Het eerste aangesproken aspect is 

de hoogte van de opstelling van de zonnepanelen geweest. Aan het begin van het co-creatie proces 

was de hoogte van de opstelling 2,50m hoog. Tijdens het locatiebezoek is de vraag gesteld of er niet 

gekeken kon worden naar een deels oost-west opstelling en deels noord-zuid opstelling van de 

panelen. Voor deze opties zijn tijdens de vierde bijeenkomst visualisaties opgesteld. Tijdens de 

technische studies hiervoor is gebleken dat bij een gemixte opstelling enkel een deel van de panelen 

kon worden verlaagd naar 2,00m zonder onder de benodigde opwekcapaciteit van 16MWp te 

komen. Uiteindelijk bleek de vraag naar de oriëntatie van de panelen vooral gerelateerd te zijn aan 

de hoogte van de panelen, en slechts in mindere mate om de opstelling van de panelen zelf. Om hier 

gevolg aan te geven heeft Kronos gekeken naar de laagste opstelling wat uiteindelijk een noord-zuid 

opstelling bleek te zijn die in zijn geheel kan worden verlaagd naar 2,00m. 

Het tweede aangesproken aspect betrof de omvormers. Qua omvormers is in de voorgaande 

bijeenkomst vanuit de aanwezigen aangegeven dat de keuze tussen centrale omvormers en 

stringomvormers vooral ging om het beperken van de geluidsbelasting. Om dit in kaart te brengen 

heeft Kronos een geluidsanalyse laten opstellen. Hierin is naar een opstelling met centrale 

omvormers (4 stuks), of string omvormers (50 stuks) gekeken. De geluidsbelasting is in deze analyse 

gecumuleerd en berekend voor de locatie van de dichtstbijzijnde ontvanger. Hieruit is gebleken dat 

de opstelling met centrale omvormers een geluidsbelasting van 25dB(A) heeft en een opstelling met 

stringomvormers een geluidsbelasting van 32dB(A). Er is daarom besloten voor centrale omvormers 

te kiezen. 

Qua kleurschakering van de centrale omvormers is tijdens de bijeenkomst aangesproken dat 

donkere kleuren het meest natuurlijk ogen. Dit na een bezoek aan een zonnepark elders in 
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Nederland door een van de aanwezigen. Dhr. Ben Taken heeft dit eveneens geadviseerd omdat in 

het landschap donkere kleuren minder opvallen dan lichte kleuren. 

Het derde besproken aspect ging over de ontsluiting van het zonnepark. Tijdens de voorgaande 

bijeenkomst is reeds afgesproken dat de ontsluiting van het zonnepark en de benodigde 

onderhoudspaden door het midden komen te liggen en niet langs de randen van het park. Dit 

betekent eveneens dat de benodigde installaties langs dit onderhoudspad komen te staan. Deze 

ligging heeft als gevolg dat de zonnepanelen het zicht op de benodigde installaties voor een groot 

deel in blokkeren. Verder is tijdens de vierde bijeenkomst ook aangesproken dat er voor de aanleg 

van de paden gebruik moet worden gemaakt van gecertificeerd granulaat om er voor te zorgen dat 

er geen ongewenste materialen in de bodem komen. 

Voor wat betreft de toegang naar het park over de Donkenweg is het voorstel gedaan om deze 

onverhard te laten. Dit heeft Kronos uitgezocht en besproken met verschillende bedrijven die bij de 

bouw van het zonnepark betrokken zouden zijn. Deze hebben aangegeven dat het geen probleem 

moet zijn om hier met rijplaten te werken waardoor de Donkenweg niet versterkt danwel verhard 

hoeft te worden tijdens de bouw van het zonnepark.  

Voorts is gesproken over het aspect voorzieningen in en rondom het zonnepark. Er zijn bij eerdere 

bijeenkomsten zorgen uitgesproken over het feit dat er hangjongeren op eventuele geplaatste 

zitgelegenheden rond de ingang van het zonnepark af zouden kunnen komen. Dit zou voor overlast 

en/of schade kunnen zorgen. Om deze reden is voorgesteld om geen zitgelegenheid te realiseren bij 

de ingang van het park. Hier komt in dat geval enkel een informatie voorziening. 

Rondom het zonnepark is een (klompen)pad voorgesteld. Langs het klompenpad komen 

fruitboompjes te staan. Enkel aan de kant van de Smalle Beek wordt een dubbele haag voorgesteld. 

Hier zou de buitenste haag een geschoren haag van 1 meter hoog zijn. De binnenste haag wordt dan 

een struweel van 3 meter hoog. 

In relatie tot het toekomstig uiterlijk van het zonnepark is de wens vanuit de aanwezigen 

aangesproken een zichtlijnenstudie te maken. Een dergelijke studie zou ook voor een ander 

ruimtelijk project in dezelfde regio opgesteld. Hiervan hebben wij van een van de aanwezigen een 

kopie ontvangen. Het bureau wat deze studie heeft uitgevoerd heeft ons laten weten dit niet langer 

aan te bieden. Daarop heeft Kronos een in overleg met de Coöperatie Landschap een vergelijkbare 

zichtlijnen notitie opgesteld. Deze is vooraf aan de vijfde co-creatie bijeenkomst aan de gehele 

mailing lijst verstuurd. 

Uit deze zichtlijnen notitie is naar voren gekomen dat bij een beplantingshoogte van 3 meter 

rondom er vanuit de noordkant (Spellestraat) nog altijd zicht zal zijn op de panelen (ca.  1m). De 

ooghoogte op de Spellestraat is ca. 5.50 meter (mv op 4m), de hoogte van de beplanting aan de 

noordrand is 4.50 meter (mv op 1,50m). Voor de struweel van 3 meter hoog zijn fruitbomen 

voorzien die het zicht op het zonnepark opbreken. Om het zicht op het zonnepark geheel to 
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belemmeren dient een beplantingshoogte van 4 meter tot 4,5 meter te worden aangehouden aan 

de noordrand. 

Als laatste aspect is het punt archeologie besproken. Bij de indiening in april 2018 heeft de 

gemeente Roosendaal het plan reeds beoordeeld en aangegeven dat er op basis van deze plannen 

geen archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is. Naar aanleiding van de 4
e
 co-creatie bijeenkomst 

heeft Kronos desalniettemin een archeologische bureau onderzoek laten uitvoeren. Hieruit is naar 

voren gekomen dat weliswaar sprake is van hoge archeologische vewachting voor een deel van het 

gebied, maar dat gelet op de geringe bodemverstoring er geen aanleiding is om een vervolg 

onderzoek te adviseren. 

Aan het einde van de toelichting is door een groep deelnemers aangegeven zij geen toegevoegde 

waarde meer zien in het co-creatie proces, en daarom niet langer deel zullen nemen aan het proces.  

Kronos heeft aangegeven bij het versturen van het onderhavige verslag ook het geluidsonderzoek en 

het archeologisc bureauonderzoek worden meegestuurd. 

 

Compleet? 

Wij doen ons best om een zo compleet mogelijk verslag op te stellen van de avond. Mocht u van 

mening zijn dat er bepaalde aspecten onderbelicht zijn, of onbreken in het verslag dan vernemen wij 

dat graag zodat dit gecorrigeerd kan worden. 

 

Aanvullende opmerkingen/ideeën of persoonlijk contact 

Mocht u naar aanleiding van deze bijeenkomst nog opmerkingen of ideeën met ons willen delen, 

dan kan dat altijd. Stuurt u dan een mail naar laurens.vanochten@kronos-solar.com. U kunt ook 

telefonisch contact opnemen met Kronos Solar: Laurens van Ochten, tel. +49 8989 0570 826. 
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Bijlage plan van aanpak 
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Plan van Aanpak – Co-creatie proces Zonnepark Wouw (Donkenweg) 

Datum 27-09-2019 

Scope: Landschappelijke inpassing van het zonnepark 

 

 

Inleiding 

Uitgangspunt bij het co-creatie proces voor zonnepark Wouw in de gemeente Roosendaal is de 

Theorie U, zoals hieronder visueel weergegeven. Deze theorie beschrijft een proces waarin 

initiatiefnemer en belanghebbenden gezamelijk naar een eindpunt werken en doorloopt daarbij 

verschillende stappen. In wat volgt zullen deze stappen kort toegelicht worden, waarna daaronder 

concreet ingegaan zal worden op de reeds gedane stappen en nog te maken stappen bij het co-

creatieproces voor zonnepark Wouw.  
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Stap 1 – Co-initiating 

In de eerste stap van het co-creatie proces gaat het om het inventariseren en het afstemming van de 

kaders waarbinnen de co-creatie plaats gaat vinden.  

Insteek: opstarten en verkennen 

Waar bevindt zich deze stap in het co-creatie proces voor zonnepark Wouw? 

Co-creatie bijeenkomst  1 

Tijdens de eerste co-creatie bijeenkomst in de Geerhoek te Wouw is de locatie voorgesteld en zijn 

de randvoorwaarden van het co-creatie proces aangegeven. Hierbij is duidelijk aangegeven dat de 

locatie van het beoogde zonnepark niet ter discussie staat. Het gaat binnen het co-creatie proces om 

de landschappelijke inpassing van het beoogde zonnepark.  

Na een introductie zijn de deelnemers opgesplitst in twee groepen. Elke groep heeft 

geïnventariseerd wat de verschillende (landschappelijke) waarden in het plangebied zijn, welke 

activiteiten er in het gebied plaats (gaan) vinden, en wat men belangrijk vindt om te behouden 

danwel te versterken in het gebied. 

Na een korte pauze zijn de resultaten van de beide groepsgesprekken samen besproken om te kijken 

of er elementen ontbraken en zodat iedereen kennis kon nemen van de verschillende punten. Er is 

afgesproken een vervolgbijeenkomst te organiseren. 

 

 

Stap 2 – Co-sensing 

In stap 2 van het co-creatie proces gaat het om het observeren en waarnemen. Hierbij valt te 

denken aan de impact die een dergelijke ontwikkeling op de omgeving heeft, de diverse aanwezige 

waarden binnen het initiatief of het plangebied, en bijvoorbeeld de (on)mogelijkheden van de 

ontwikkeling.  

Insteek: Observeren zonder oordeel 

Waar bevindt zich deze stap in het co-creatie proces voor zonnepark Wouw? 

Co-creatie bijeenkomst  2 en 3 

Tijdens de tweede en derde bijeenkomst ging het vooral om het observern en waarnemen. Tijdens 

de tweede bijeenkomst (wederom in de Geerhoek) zijn nogmaals de kaders van het co-creatie 

proces besproken met de aanwezigen. Hier is nogmaals duidelijk aangegeven dat de locatie niet ter 

discussie staat en dat het binnen het co-creatie proces om de landschappelijke inpassing gaat. In het 

tweede deel van de bijeenkomst heeft dhr. Ben Taken (Landschapper namens Kronos Solar) een 

korte presentatie gegeven over het gebied, de opbouw van het gebied en de (landschappelijk en 

ecologische) kansen binnen het gebied. Hierbij is gerefereerd naar de historische situatie en zijn 

verschillende voorstellen gedaan om delen hiervan terug te brengen in het huidige landschap. Het 

idee was om na de pauze met elkaar in gesprek te gaan over deze voorstellen en hier gezamelijk 



KRONOS SOLAR 

over door te praten. Na de pauze is het verzoek gekomen van de aanwezigen om dit uit te stellen 

aangezien er op deze avond reeds veel input is geleverd en het gewenst is om wat tijd te nemen om 

dit te verwerken. Een tweede wens was om de volgende bijeenkomst op locatie te organiseren. 

Beide wensen zijn overgenomen en de bijeenkomst is beëindigd. 

De derde co-creatie bijeenkomst is heeft uiteindelijk op 25 september 2019 op locatie 

plaatsgevonden. Namens Kronos Solar heeft dhr. Ben Taken op enkele plekken in het veld een 

toelichting gegeven op het landschap en de situatie ter plekke. Vanuit de aanwezigen zijn 

verschillende suggesties gedaan die verder onderzocht kunnen worden (bijv. verschillende 

opstellingen in het park toepassen, hoogte aanpassen op verschillende locaties etc).  Bij deze 

bijeenkomst is tevens afgesproken dat Kronos Solar een plan van aanpak opsteld (voorliggend 

document) en een lijst met aspecten opsteld die in het co-creatie proces besproken kunnen worden. 

Deze documenten worden rondgestuurd met het verzoek waar wenselijk op aan te vullen danwel te 

reageren. 

 

Stap 3 – Presencing 

In deze stap worden de verschillende waarnemingen en observaties met elkaar verbonden en 

uitgediept. Hierbij worden de verschillende elementen en mogelijkheden met elkaar besproken en 

waar nodig onderzocht en uitgewerkt. Er ontstaan daardoor diverse scenario’s waaruit keuzes 
gemaakt dienen te worden. 

Insteek: reflecteren  

Waar bevindt zich deze stap in het co-creatie proces voor zonnepark Wouw? 

Co-creatie bijeenkomst  4 

In de vierde bijeenkomst is het doel om de verschillende waarnemingen en observaties van de 

eerdere bijeenkomsten bij elkaar te brengen. Ter ondersteuning dient de lijst met aspecten die 

binnen het co-creatie proces relevant zijn (zie vorige stap). Aan de hand van deze lijst kunnen de 

verschillende aspecten besproken worden (bijv. centrale omvormers of string omvormers, alles in 

een zuidopstelling of delen ook in een oost-west opstelling etc.). 

Ter verdere ondersteuning onderzoekt Kronos of het mogelijk is om op korte termijn reeds 

visualisaties of foto-montages aan te leveren. In deze bijeenkomst zullen verschillene opties het licht 

zien. Verschillende opties kunnen na aanleiding van deze bijeenkomst worden uitgewerkt zodat er 

een totaal beeld ontstaat. 

 

 

Stap 4 – Co-creating 

Het omzetten van de eerdere stappen door het samenvoegen van de verschillende waarnemingen, 

observaties, mogelijkheden en onmogelijkheden en het maken van keuzes hierin. Uiteindelijk zal 

hieruit een gezamelijk gecreëerd planvoorstel ontstaan. 
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Insteek: keuzes maken 

Waar bevindt zich deze stap in het co-creatie proces voor zonnepark Wouw? 

Co-creatie bijeenkomst  5 

In de vijfde bijeenkomst zullen de uitgewerkte scenario’s/opties uit de vierde bijeenkomst worden 

getoond en kunnen deze verder in detail worden besproken. Het streven is om uiteindelijk één 

scenario over te houden waarbij de acceptatie het hoogste is. Dit plan kan in dat geval geheel 

uitgewerkt worden zodat dit onderdeel wordt van de vergunningsaanvraag. 

 

Stap 5 – Co-evolving 

In de laatste stap van het co-creatie proces gaat het om het gezamelijk lering trekken van het co-

creatie proces en waar nodig voor het vervolg aanpassing te bespreken voor het vervolg van het 

project. 

Insteek: Constructive ondersteuning 

Waar bevindt zich deze stap in het co-creatie proces voor zonnepark Wouw? 

De laatste stap van het proces betreft voornamelijk een reflectie op het doorlopen proces. 

Daarnaast kan er ook gekeken worden naar elementen die meegenomen kunnen worden in het 

verdere (vergunnings)proces, voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de communicatie frequentie, 

opzet andere bijeenkomsten (bijv. participatie).  
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Bijlage co-creatie aspecten 
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Zonnepark Wouw: Mogelijke afwegingen binnen de co-creatie 

Onderstaand hebben wij een eerste opzet gemaakt van de aspecten waarvan wij ons als 

ontwikkelaar kunnen voorstellen dat ze relevant zijn om te bespreken binnen het co-creatie proces 

voor de landschappelijke inpassing bij Zonnepark Wouw. Mochten wij hier aspecten niet hebben 

opgenomen houdt dit niet in dat deze per definitie irrelevant zijn voor het geheel. Mochten er 

onbenoemde aspecten zijn die u alsnog graag als bespreekpunt voor de co-creatie wilt aandragen 

dan ontvangen wij uw suggestie graag. 

Onderstaande rood gemarkeerde aspecten sluiten elkaar uit. Het gaat hierbij om een keuze tussen 

het een of het ander. De groen gemarkeerde aspecten kunnen ook gecombineerd worden. Zo kan 

bijvoorbeeld de aanpassing aan de westzijde verschillen van de oostzijde. Daarnaast is bij enkele 

aspecten een sterretje (*) geplaatst. In dit geval gaat het om elementen die onderdeel uitmaken van 

de beleidsvisie van de gemeente Roosendaal. Aanpassingen aan deze aspecten dienen geaccepteerd 

te worden door de gemeente (bijv. inpassing), of in enkele gevallen dient de gemeenteraad in te 

stemmen met een afwijking van het vastgestelde beleid (bijvoorbeeld de opstelling van de panelen). 

 

 

Type omvormers: 
Centrale omvormers 

 

of 

 

String omvormers 

Enkele (ca. 3-4) centrale omvormers die per 

stuk groter zijn binnen het park plaatsen.  

 Achter op elke stelling een string omvormer 

plaatsen die niet los in het park staan. 

   

   

Uiterlijk centrale omvormers: 

Grijs, wit 

 

of 

 

gedekt, bijv. dennengroen? 

Indien de voorkeur uitgaat naar centrale 

omvormers is ook de uitvoering relevant, dit 

kan bijv in grijs of wit. 

 Centrale Omvormers kunnen ook uitgevoerd 

worden in gedekte kleuren zoals 

dennengroen. 

   

   

Uiterlijk hekwerk: 
Grof gaas 

 

of 

 

Begroeid 

Ook het uiterlijk van het hekwerk kan 

aangepast worden. Denk hierbij aan Grof 

gaas met kastanje houten palen om zo min 

mogelijk inbreuk te maken op het 

landschap. Het hekwerk kan opgaan in een 

struweel, of juist open blijven zodat men er 

doorheen kijkt 

 Het is ook mogelijk een hekwerk niet op te 

laten gaan in een struweel / 

beplantingselement maar hier juist 

beplanting tegen aan of over heen te laten 

groeien.  
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Type inpassing: 
Struweel, hoog, robuust met 

overstaanders* 

 

en/of 

 

Laag en open* 

Rondom het park kunnen brede 

struweelhagen komen, met hier en daar een 

overstaander te afwisseling. Daarnaast kan 

de beheerhoogte zo worden gekozen dat 

het zicht op het park wordt beperkt 

 Rondom het park is ook een lagere en open 

inpassing mogelijk. Denk hierbij aan een 

hekwerk met klimplanten/braam 

bijvoorbeeld. 

   

   

Aanvullende elementen: 
Recreatie 

 

en/of 

 

Informatie 

Wandelpaden, bankjes, oplaadpunten 

electronische fietsen, bijenkasten 

 Informatie punten mbt landschap, energie 

opwek. Een plukpad met informatie over 

ecologie en natuur 

   

   

Opstelling van de panelen: 
Oost-West* 

 

en/of 

 

Zuid* 

Panelen kunnen geplaatst worden in een 

dak opstelling (oost-west) waarbij vanuit 

het noorden en zuiden tegen de zijkanten 

wordt aangekeken. Relevant aspect hierbij 

is de ecologische impact, oost-west 

opstellingen dekken meer gebied af dan een 

zuid opstelling. 

 Panelen kunnen worden geplaatst in een 

zuidopstelling. Hierbij zijn vanuit het oosten 

en westen de zijkanten zichtbaar, vanuit het 

noorden de achterkanten. 

   

   

Technische ontsluiting: 
Door het midden 

 

of 

 

Langs de zijkanten 

De technische ontsluiting 

(onderhoudspaden, evt. Centrale 

omvormers, trafo installaties) kunnen door 

het midden van het park ontsloten worden. 

Hierdoor staan alle benodigde technische 

installaties etc midden in het park omzoomd 

door panelen. 

 De technische ontsluiting kan ook via de 

zijkanten worden gepland. Hierbij staan de 

benodigde technische installaties aan de 

zijkanten van het park (weliswaar binnen de 

inpassing) 

 


