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Kerngegevens Zonnepark De Schorf
Locatie
Agrarische percelen aan 
Schorfweg en Koelenweg, 
ten zuidwesten van Beringe.

Omvang
Bruto: circa 28 hectare.
Netto: circa 16 hectare.

Elektriciteitsproductie
Circa 37 miljoen kWh per jaar.
Circa 14 procent van totale 
elektriciteitsgebruik in Peel en Maas.



Landschappelijke inpassing



Landschappelijke inpassing



Landschappelijke inpassing
Kijkend van binnen naar buiten
- Vier meter brede zone bloemen rondom zonnepark.
- Drie meter brede zone ruigte rondom zonnepark.
- Vijf meter brede strook struweel rondom zonnepark.
- Drie meter brede zone ruigte rondom zonnepark.

Inpassing en natuurlijke elementen
- Hoogste punt panelen: 1,5 meter.
- Hoogste punt hek: maximaal twee meter.
- Ruigte één tot twee meter hoog.
- Struweel drie tot vier meter hoog.
- Enkele extra bomen aan noordzijde plangebied.



Landschappelijke inpassing
Inpassing en natuurlijke elementen
- Natuurvriendelijke oevers en ondiepere sloot.
- Tussen en onder panelen kruiden- en bloemrijk grasland.
- Ruimte tussen rijen panelen en panelen onderling.
- Hek niet zichtbaar door struweel.
- Onderste vijftien centimeter hek open voor klein wild.
- Beheer gericht op behoud ecologische waarden



Betrokkenheid omgeving
Vanaf begin 2019 contact met omwonenden 
en maatschappelijke organisaties.

Actieve inbreng van omwonenden, NMF Limburg, 
IVN Helden, WBE Helden, Plattelandscoöperatie
en Sunny Economy.

Plan gevormd dankzij inbreng van stakeholders.

Elf nieuwsbrieven verstuurd, informatieavonden,
individuele gesprekken, bijeenkomst werkgroep.

Betrokkenheid omgeving gaat door 
in vergunningverlening, bouw en exploitatie.



Profijt voor omgeving
Lokaal coöperatief eigendom
- Steingood eigenaar 50 procent zonnepark.
- Leden investeren mee en ontvangen rente.

- Overige gelden uit zonnepark inzetten 
voor Beringe en omgeving.
- Omgeving kan meedenken over participatieregeling.
- Omgeving via Steingood initiatiefnemer en exploitant.



Profijt voor omgeving
Omgevingsfonds
- 0,50 euro per MWh, 15 jaar lang.
- Indicatie: 37 miljoen kWh = 18.500 euro per jaar.
- Doelen en beheer bespreken met omgeving.
- Voorstel: inzetten voor maatschappelijke projecten, 
voorzieningen en initiatieven, samen met andere fondsen.

Korting op zonnepanelen op eigen dak
Voorstel:
- Zes tot tien panelen = een paneel gratis.
- Tien tot zestien panelen = twee panelen gratis.
- Zestien of meer panelen = drie panelen gratis.



Omgeving blijvend 
betrokken

Vergunningverlening
- Regie bij gemeente Peel en Maas, ligt ter inzage 
per 25 augustus
- Omgeving informeren: 
procedure, inspraakmomenten, besluiten.

Financiering
- Mee-investeren via Steingood.
- Meedenken over participatieregeling.
- Meedenken over beheer en besteding 
omgevingsfonds.



Vragen?


