
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Statenfractie Sp 

De heer J. van Meel 

Postbus 90151 

5200 MC  's-HERTOGENBOSCH 

Onderwerp 

Beantwoording schriftelijke vragen over gebruik van percelen op 

bedrijventerreinen als zonnepark 

 

 

 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

3863698 
 

 

 

Datum 

29 september 2015 

Ons kenmerk 

C2177070/3863698  

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

E. (Eltjo) Kugel 

Telefoon 

(073) 680 87 04 

Email 

ekugel@brabant.nl 

Bijlage(n) 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid met  
openbaarvervoer: zie 
www.brabant.nl/busentaxi 

 
 

 

Geachte heer Van Meel, 

 

Bij brief van 9 september 2015, ingekomen op 10 september 2015, heeft u 

namens de SP fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Is het college op de hoogte van artikel van vandaag in het Brabants 
Dagblad het Eindhovens Dagblad met de titel “Ruim baan voor het 
zonnepark”? 
Antwoord: Ja, daar hebben wij kennis van genomen. 

 

2. Stimuleert het college momenteel soortgelijke initiatieven in Brabant? 
Antwoord: Ja, de ontwikkeling van zonneparken op ‘toekomstige 
bedrijventerreinen’ is binnen het ruimtelijk beleid van de provincie 
mogelijk. Zonne energie is daarbij een belangrijk onderdeel uit de 

portefeuille van het Energiefonds. Het Energiefonds kan in projecten 

financieren op basis van een goede business case of initiatiefnemers 

kunnen aansluiten bij financierings- en ontwikkelconstructies die door het 

fonds worden opgezet. 

 

3. De SP fractie is van mening dat diverse Brabantse "toekomstige 
bedrijventerreinen" zich prima lenen voor dergelijke initiatieven, deelt 
het college deze opvatting? 
Antwoord: Ja, ons huidige beleid biedt al de ruimte om op “toekomstige 
bedrijventerreinen” zonneparken te realiseren. 
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4. De SP fractie is van mening dat het bedrijventerrein bij Heesch West een 
ideale locatie is voor een grootschalig zonnepark, hoe staat het college 
hier tegenover? 
Antwoord: Zoals al bij de vorige vraag is aangegeven, biedt het huidige 

beleid, ook op de locatie van het beoogde bedrijventerrein Heesch-

West, ruimte om een zonnepark op te richten.  

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter, Secretaris, 

 

 


