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Even voorstellen
AFVALZORG
Afvalzorg is een geprivatiseerde NV waarvan de provincies Noord Holland en Flevoland aandeelhouders
zijn. Wij exploiteren en beheren stortlocaties met oog voor de toekomst, waarbij we gebruik maken van onze
kennis en ervaring op het gebied van nazorg en wet- en regelgeving omtrent stortplaatsen. Na sluiting van
een locatie creëren we mooie en veilige landschappen. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol
en onze verantwoordelijkheid voor milieu en omgeving.
Verder beschikt Afvalzorg over goede ingangenen contacten bij de provincie Noord-Brabant en Stadsgewest
Den Bosch en een goed opgebouwde projectportfolio van ca. 40 ha. aan zonneparken, waarvan 31 ha
in 2021/2022 op stortplaatsen zullen zijn gerealiseerd. Recent is een start gemaakt voor een voormalige
stortplaats in Weert, waarvoor SDE++ subsidie is verkregen en zal tijdens de realisatie op ca. 6 hectare een
zonnepark worden aangelegd met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 5,5 MWp
BTL
BTL is een groen ingenieurs- en adviesbureau waarbij de meerwaarde van groen voor de leefomgeving
centraal staat. Vanuit deze visie werkt BTL aan een breed scala van opdrachten voor diverse opdrachtgevers
door het hele land. BTL’s adviezen omvatten onder andere ruimtelijke plannen en gebiedsvisies, ecologisch
onderzoek, contract- en werkvoorbereiding voor inrichting en beheer. Ook gemeente Meierijstad is voor
BTL een zeer bekende opdrachtgever waar prettig en intensief mee samengewerkt wordt binnen deze
vakgebieden. Het maak het mogelijk op verschillende niveaus snel te schakelen met alle inhoudelijke
medewerkers (van vergunningen tot beleid/RO tot beheer). Dat kan bij deze opgave van grote meerwaarde
zijn voor een soepel verloop van het proces.
MILON
In 1988 is de eigenaar van MILON, Patrick Trikels, gestart als medewerker bij Stadsgewest
’s-Hertogenbosch. Vanaf die periode tot op heden is hij en inmiddels een team van MILON uit Veghel
betrokken bij de aanleg, het beheer en onderhoud van Vlagheide. Onderafdichting, stortgasonttrekking,
bentonietschermen, afvalverwerking, bovenafdichting, monitoring, beheersplannen etc. zijn ontworpen
en gerealiseerd. In 1996 heeft Patrick zijn baan bij Stadsgewest verruild voor het ondernemerschap. In
die periode zijn ook de stortplaatsen Haps en Razob in Nuenen onder zijn beheer gekomen voor Essent
(inmiddels Attero) als interim project.
Sinds enkele jaren werkt een team van MILON en Afvalzorg samen en heeft stortplaats Vlagheide naar haar
eindfase gebracht en dragen nu samen zorg voor het beheer van de locatie, in opdracht van Stadsgewest
’s-Hertogenbosch. MILON was tot 2018 gevestigd in Schijndel en is toen verhuisd naar Veghel. Een
milieukundig onderzoeks- en adviesbureau dat lokaal sterk en actief is. Goed bekend met omwonende en
bedrijven rondom Vlagheide en Eerde. En daarnaast met de ambtenaren en bestuurders van Waterschap
Dommel, Waterschap Aa en Maas, provincie Brabant en uiteraard de gemeente Meierijstad.
Qua locatie is de Vlagheide een thuiswedstrijd voor MILON, de locatie wordt dan ook dagelijks bezocht.
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1. Inleiding
Gemeente Meierijstad heeft als doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te
zijn. Dat betekent
dat de gemeente per saldo geen CO2 meer wil uitstoten. CO2 neutraliteit
kan worden bewerkstelligd door een combinatie van energiebesparing,
duurzame opwekking en compensatie van de CO2-uitstoot.
Onlangs heeft de gemeente Meierijstad partijen gevraagd om plannen in
te dienen voor de ontwikkeling van zonneparken die duurzame energie
kunnen wekken en binnen het gemeentelijk gebied vallen, waarbij de
totale oppervlakte van een zonnepark de grens van 50 hectare niet dient
te overschrijden.
In nauwe samenwerking met lokale ondernemingen, zoals BTL en Milon,
wil Afvalzorg een concept plan voorleggen, dat een grote bijdrage kan
leveren aan de gewenste doelstelling van de gemeente Meierijstad om in
2050 CO2 neutraal te zijn.
Afvalzorg beschouwt de ontwikkeling van een zonnepark op voormalige
stortplaats Vlagheide als een belangrijk startpunt, om daarna ook andere
gewenste ontwikkelingen door middel van een groenexploitatie op deze
prachtige locatie in samenspraak te realiseren. Wij zijn van mening dat
naast het zonnepark tal van maatschappelijke functies op deze locatie
geïntegreerd kunnen worden, die het landschap, de omwonenden, milieu
en verdere doelstellingen, die de gemeente Meierijstad zichzelf heeft
gesteld ten goede komen.
Wat ons betreft is zonnepark Vlagheide een prachtige start van een
duurzame transitie, waar we graag aan bij willen dragen.
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Figuur 1: Situering locatie Vlagheide en positionering te realiseren zonnepark.
Geel omlijnd is hele locatie, rood omlijnd beoogde plek voor zonopstelling
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2. Kaart met ligging en begrenzing
van de planlocatie
De Vlagheide is een voormalig heidegebied dat zich bevindt in de
gemeente Meierijstad.Voorheen was de stortplaats gelegen aan de
uiterste buitenzijde van de gemeente Schijndel aan de grens met SintOedenrode en Veghel. Na de fusie van Sint-Oedenrode, Veghel en
Schijndel is de gemeente Meierijstad ontstaan en Vlagheide is letterlijk
het hart van deze nieuwe gemeente.
De locatie ligt binnen de wig die gevormd wordt door de Koeveringse
Dijk en de Scheiweg, die tevens de grens vormden met respectievelijk de
voormalige gemeenten Sint-Oedenrode en Veghel.
Op de Vlagheide werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de
geallieerden een vliegveld aangelegd in het kader van de Operatie Market
Garden.
Na de bevrijding werd dit militaire vliegveld overbodig en is het gebruikt
als militair opslagplaats en is uiteindelijk een stortplaats aangelegd voor
de verwerking van afvalstromen.
De stortplaats Vlagheide is in 2004 gesloten en omvat een oppervlakte
van 47 ha, waarbij de verwerkte afvalstromen tot ca. 20 meter boven het
maaiveld zijn verwerkt.
In 2018 zijn MILON en Afvalzorg nauw betrokken geweest
bij de exploitatie en ontwikkeling van het aanbrengen van de
bovenafdichting, stortgasonttrekking en -benutting, en opstellen van
het monitoringsplan van de voormalige stortplaats. Vandaag
voert Afvalzorg de grondwatermonitoring uit en beheert zij de
stortgasonttrekking op Vlagheide. Vandaag voeren MILON en Afvalzorg
de grondwatermonitoring uit en beheren zij de stortgasonttrekking op
Vlagheide.
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3. Technische gegevens opwekking en 			
aansluiting op het elektriciteitsnetwerk
De locatie Vlagheide kent een zuid-talud dat circa de helft van de totale
oppervlakte van 47 ha vormt. Gezien de ligging t.o.v. de zon is het zuidtalud prima geschikt voor de realisatie van een zonnepark.
Om voldoende ruimte te houden voor toekomstige groenexploitatie op
de locatie Vlagheide en verder ruimte te geven aan recreatie, streven we
naar een benutting van ca. 25% van het totale oppervlak van Vlagheide,
wat neerkomt op een zonnepark met een oppervlakte van circa 12 ha.
Met zuidwaarts gerichte (zonne)panelen zou dan ruimte moeten zijn voor
circa. 14 MWp vermogen. Uitgaande van afzonderlijke panelen met een
vermogen van 400 Wp per stuk, betekent dit dat het zonnepark uit ca.
35.000 panelen komt te bestaan.
Met Enexis is in het verleden de netaansluiting voorgesteld op een
capaciteit van 10 MVA, vanuit het 150 kV station in Eerde. Dit station ligt
op circa. 2.500 m. afstand van de locatie.
Uitgaande van de gewenste beschikbaarheid en een goede efficiënte
aansluiting, is de netaansluiting nog altijd passend bij het te projecteren
vermogen van 14 MWp.

Korte samenvatting;
•

Totale oppervlakte Vlagheide		

47 ha

•

Oppervlakte zonnepark			

12 ha (ca 25% van totale oppervlak)

•

Opgesteld vermogen zonnepanelen

14 MWp

•

Aantal opgestelde zonnepanelen

ca 35.000 stuks

•

Netaansluiting (Enexis)			

10 MVA 150 kV station Eerde
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Figuur 2: Overzicht locatie, omvang, landschappelijke inpassing en maatschappelijke meerwaarde
van ons concept inrichtingsplan
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4. Concept inrichtingsplan
Bij het inrichtingsplan hebben we invulling gegeven aan de vijf gestelde
voorwaarden aan het concept inrichtingsplan, te weten:
1. Locatie – waarom is de planlocatie geschikt voor de ontwikkeling van
een zonnepark?
2. Omvang – waarom is de beoogde omvang passend in het landschap?
3. Inpassing – wordt voldaan aan de 11 ontwerpprincipes?
4. Beoogde maatschappelijke meerwaarde en
5. Omgevingseffecten die mogelijk nader onderzoek vragen
Onderstaand worden voorgenoemde aspecten toegelicht.
4.1
Locatie
In het hart van de Meijerijstad bevindt zich de voormalige stortlocatie
Vlagheide. In het landelijk buitengebied komen natuur, landbouw, kleine
kernen en de mogelijkheid tot recreëren bijeen. Ook nieuwe vormen van
duurzame energieopwekking passen in dit toekomstige landschap.
Een voormalige stortlocatie leent zich bij uitstek om een grote
verscheidenheid aan functies terug te laten komen. Een multifunctioneel
gebruik. De tijd van afval storten is voorbij, de locatie is veilig afgewerkt
en wordt veilig milieu hygiënisch gemonitord en is klaar voor de
toekomst: een nieuw maatschappelijk en relevant gebruik met natuur,
landbouw, recreatie, educatie en duurzame energieopwekking vóór en
dóór Meierijstad.
4.2
Omvang
Het landschap rondom de Vlagheide kan een zekere vorm van
robuustheid aan. De openheid van de landbouwgronden versus de
beslotenheid van de bosomgeving bieden de mogelijkheid om de
Vlagheide berg verscheidene gezichten te geven. Meer open naar
de landbouw zijde, meer gesloten naar de boszijde. De invulling van
een grootschalig zonnepark met een omvang van minimaal 10 ha
is goed landschappelijk in te passen, concurreert niet met bestaand
landbouwareaal en resulteert in een hoogwaardige benutting van de
stortheuvel.
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4.3
Inpassing (11 ontwerpprincipes)
Het concept voldoet aan gestelde 11 ontwerpprincipes, waarbij opgemerkt dient te worden dat wij aan
gestelde voorwaarden t.o.v. zichtlijnen in relatie tot omringend landschap enigszins afwijken. Reden
hiervoor is dat bij verwerking van afval op voormalige stortplaats Vlagheide een heuvel is ontstaan die ca.
20 meter boven het maaiveld uitstijgt. Deze heuvel maakt inmiddels deel uit van het huidige landschap en
kan niet uit het zicht worden onttrokken.
In onze mening dient de heuvel ook niet uit het zicht onttrokken te worden, maar kan een afwijkend
relict als een voormalige stortplaats juist ook mogelijkheden bieden om af te willen en te kunnen wijken
van de vast staande ontwerpprincipes. Een onnatuurlijke stortheuvel in het landschap biedt juist ook de
mogelijkheid om de op het zuiden gerichte flanken in te zetten voor duurzame energie opwekking. De
stortlocatie heeft in het verleden in de vraag voorzien om het milieu te ontzien door letterlijk afvalstoffen
te bergen waarna de mogelijkheid is ontstaan om juist op de zuid gerichte taluds energie op te wekken
waardoor wederom het milieu wordt ontzien qua besparing van fossiele brandstoffen.

Op de volgende manieren spelen wij in op de 11 ontwerpprincipes:
1. Volg de hoofdrichting van het landschap
Stortheuvel Vlagheide vormt een obstakel in het bestaande landschap. Door de heuvel van 20 meter
hoog is het niet mogelijk de standaard richting van het landschap te volgen. Op deze locatie zal de
richting van het hoogteverschil worden gevolgd.
2. Volg de bestaande verkavelingsstructuur
N.v.t. zie ontwerpprincipe 1.
3. Respecteer belangrijke zichtlijnen in het landschap
Zichtlijnen zijn altijd aanwezig en in dit geval de berg op. Er is een duidelijke visie op de zichtlijnen van
en naar de berg. Het plan voorziet door het realiseren of ontwikkelen van groene structuren met een
indirecte aanblik van de zonnepanelen. Het beeld wordt als het ware verzacht. De ervaring leert ook dat
het energielandschap ook ervaren en gezien mag worden. Het streven is dus om dit subtiel in te passen
in een groene omgeving.
4. Gebruik en behoud gebiedseigen beplanting en/of landschapselementen
Het zonnepark zal op een mooie manier worden ingepast met beplanting. Denk hierbij aan wilde hagen
en bosplantsoen. Doordat het een uitzondering is in de omgeving kan hier ook gezocht worden naar
uitzonderlijke manieren van inpassen. Het is een heuvel op het zuiden en daardoor zou bijvoorbeeld een
wijngaard ook voor een bijzondere sfeer / uitstraling kunnen zorgen.
(ter info: Afvalzorg heeft ervaring op de realisatie van een wijngaard op haar locatie Braambergen in
Almere)
5. Houd afstand tot infrastructuur
De Vlagheideberg is gesitueerd op een afgelegen locatie. Dit is ook leidend geweest bij het zoeken naar
een goede plek voor de stortplaats.
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6. Houd afstand tot woningen
De Vlagheideberg is gesitueerd op een afgelegen locatie. Dit is ook leidend geweest bij het zoeken
naar een goede plek voor de stortplaats. Er bevindt een woning aan de zuidzijde van het te realiseren
zonnepark, langs de Koeveringsdijk.
7. Sluit aan op bestaande (hoofd)structuren (barrières) in het landschap
Vlagheideberg is een uitzonderlijke locatie en gelijktijdig ook een barrière. Het is geen onderdeel van
het agrarische cultuurlandschap. De ondergrond is geheel veranderd door de jarenlange verwerking van
afval. De stortplaats is gesloten en nu is de plek uitermate geschikt voor een nieuwe invulling.
8. Handhaaf openheid
De heuvel is een obstakel/ barrière in het open agrarische landschap. Dit obstakel krijgt nu een nieuwe
functie waardoor het weer betekenis krijgt en een nieuwe duurzame toekomst. De aanwezigheid van
zonnepanelen heeft geen negatief effect op de openheid van dit gebied.
9. Creëer een passende overgang naar de omgeving (rand)
Het zonnepark wordt op een mooie manier ingepast met beplanting. Denk hierbij aan wilde hagen en
bosplantsoen. Aan de randen en op de top wordt dit mogelijk verder uitgewerkt tot kleine bosschages.
Doordat de Vlagheideberg in zijn ruimtelijke hoedanigheid een uitzondering is in de omgeving wordt hier
ook gezocht naar uitzonderlijke manieren van inpassen. Het is een heuvel op het zuiden en daarom zou
bijvoorbeeld een wijngaard ook voor een bijzondere sfeer / uitstraling kunnen zorgen.
10. Creëer een verzorgd totaalbeeld
Het zonnepark zal een kenmerkende uitstraling krijgen en in combinatie met recreatie, natuur, agrarisch
gebruik dient de Vlagheide verschillende functies te krijgen zodat er een integrale plek voor omwonende
ontstaat.
11. Geef de bodem ademruimte
Vanwege de oppervlakte van 47 ha. Is er voldoende ruimte om een hoogwaardig zonnepark te realiseren. De ondergrond van de stortheuvel is bijzonder van aard. Vanwege het afdichten van afval is
hier geen traditionele ondergrond aanwezig. Hierdoor past een zonnepark prima op deze locatie. Door
de ruimere opzet in combinatie met groene structuren of landbouwgewassen is er letterlijk lucht in het
ontwerp aanwezig voor de bodem en het bodemleven (flora en fauna).

Alle ontwerpprincipes worden na een eventuele selectie onder auspiciën van onze landschapsarchitect
verder uitgewerkt tot een integraal ontwerp. Samen met de gemeente en andere omgevingspartijen
wordt de exacte invulling verder geïnventariseerd en afgewogen. Daarna komen alle benoemde functies
samen en worden deze duurzaam ingepast in het bestaande landschap.

Pagina 13 van 20

Zonnepark Vlagheide,
Gemeente Meierijstad
Principe profielen heuvel:

Met groene el ementen w orden het zi cht op de panelen
deel s ontnomen.

N a a s t h e t z o n n epark i s er op V l aghei de rui mte voor recreati e en agr ar isch
g e b ru i k z o a l s b i j voorbeel d een w i j ngaard.

N a a s t d e z u i dhel l i ng kan er ook gekozen w orden om de panel en
d e e l s b o v e n op de heuvel te pl aatsen. H i erdoor zi j n de panel en haast
n i e t z i c h tb a ar vanaf het oml i ggende l andschap. N atuur zal ook een
b e l a n g ri j k e pl ek op de V l aghei de kri j gen.

Figuur 3: Visualisatie van concept plan Vlagheide en de 11 ontwerpprincipes
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I m pr es s i e Z o n n e p a rk V l a g h e i d e b e rg
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4.4
Beoogde maatschappelijke meerwaarde
Het plan voor de Vlagheide berg kent verscheidene gezichten:
biologische landbouw, natuur, recreatie, educatie en duurzame
energieopwekking.
Tevens biedt het op deze onderdelen volop mogelijkheden voor de
directe omgeving om te participeren, dan wel gebruik te maken van deze
faciliteiten. Zowel passief (even de natuur in om de zonnepanelen ‘aan
het werk te zien’) , dan wel actief door initiatieven op de genoemde
thema’s met elkaar te ondernemen. Het geeft invulling aan de wens
voor voormalige stortplaats Vlagheide om de recreatieve functie te
kunnen versterken. Ook (financieel) participeren in de duurzame
energieopwekking is een mogelijkheid die geboden wordt.

4.5
-

Omgevingseffecten die mogelijk nader onderzoek vergen.
Zichtlijnen talud
Aansluitmogelijkheden (investering en technische 			
mogelijkheid)
Zonering van de verscheidene voorgestelde functies
Publieke toegankelijkheid
Mogelijk afsluitbaarheid, exclusiviteit, veiligheid
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5 Concept proces- en participatieplan
5.1
Procesplan
Het plan Groenexploitatie Vlagheide dat reeds is opgesteld door BTL
advies, Milon, Afvalzorg en enkele ondernemers uit de directe omgeving
kent verscheidene gezichten en is expliciet niet in beton gegoten. Het
biedt juist een raamwerk om verschillende initiatieven bij elkaar te
brengen én mogelijk te maken na verkenning met omwonenden en
andere belanghebbenden.
Energieopwekking is daarbij een eerste belangrijke pijler om energie
op te wekken en een opbrengst te genereren om de Vlagheide berg
verder tot ruimtelijke ontwikkeling te laten komen. Het raamwerk is
al bedacht en staat als een huis. Nu is het zaak daar met de directe
omgeving (ondernemers, agrariërs, omwonenden o.a. Eerde) verder
handen en voeten aan te geven door de dialoog over de toekomst aan
te gaan. Dit houdt in dat we de Vlagheideberg niet ‘plat’ volleggen met
100% zonnepanelen, maar met duidelijke zonering de Vlagheideberg
tot ontwikkeling laten komen met verscheidene en soms vervlochten
functies.
De functie van energieopwekking door middel van zon, kan een eerste
stap zijn om verdere ideeën vorm en plaats te geven en zo een vliegwiel
zijn voor de totale herinrichting en ontwikkeling van de Vlagheide berg.
Een groeimodel.
Procesgang:
1.
enthousiasme bij gemeente (raad en college) creëren;
2.
vervolgens zullen initiatiefnemers het gestelde ruimtelijk kader 		
verder vorm geven in nauwe samenspraak met de 			
directe omgeving;
3.
Landschappelijke inpassing van de zonneweide en participatie 		
door de omgeving hierin en verdere groei van de overige functies
met elkaar bewerkstelligen en
4.
de wijze en frequentie waarop met omwonende en 			
belanghebbende wordt samengewerkt en gecommuniceerd 		
wordt afgestemd op de behoefte.
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5.2
Participatieplan
Bij de realisatie van onze projecten bieden we belanghebbenden de
mogelijkheid om ook financieel deel te nemen in zonneparken. Daarbij
zetten we in op bekende financiële participatiestructuren, waar Afvalzorg
in het verleden positieve resultaten heeft behaald met het uitgeven van
obligaties. Obligaties zijn een laagdrempelige manier om te kunnen
participeren zonder veel randvoorwaarden voor geïnteresseerden. De
obligaties worden uitgegeven door Afvalzorg en kennen een looptijd van
10 jaar.
Met de uitgifte van obligaties worden (lokale) investeerders gedeeltelijk
eigenaar van het zonnepark en krijgen zij daar een aantrekkelijk
rendement voor terug. Afhankelijk van de elektriciteitsproductie van het
zonnepark, kan het financiële rendement oplopen tot 5%.
Voorstel is om voor dit project het volgende proces te doorlopen:
1.
Te kiezen voor de constructie op basis van obligatie uitgifte;
2.
De communicatie momenten voor de bouw te gebruiken als 		
middel om de interesse van omwonenden te peilen;
3.
De details van de obligatie uit te werken mede op basis van de 		
eerdere ervaringen van Afvalzorg.
Om de risico’s voor belanghebbende tot een minimum te beperken,
stelt Afvalzorg de voorwaarde om na oplevering van het zonnepark het
participatieproces op te starten zodat de (financiële) ontwikkelrisico’s bij
de initiatiefnemer liggen. Gedurende de realisatie van het zonnepark za
door Afvalzorg inzichtelijk worden gemaakt in welke mate interesse er bij
belanghebbende(n) bestaat om te participeren in het zonnepark.
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Tot slot
Na in 2015 de basis hebben gelegd voor de eerste initiatieven van dit
plan, geeft de ontwikkeling van een zonnepark op de Vlagheideberg ons
met elkaar een vliegende start ! Tevens laat het onze betrokkenheid als
gezamenlijke partijen zien. Wij willen ons hard maken om samen met de
gemeente de Vlagheideberg te ontwikkelen tot een plek met toegevoegde
waarde voor het landschap, het leefklimaat en de mensen in Meierijstad.

10 april 2020 Zonnepark Vlagheideberg

