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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

Deze bijlage bevat detailinformatie ten dienste van de effectbeoordeling uit het 
MER.  
 
Naast een overzicht van het sectorale beleidskader voor ecologie in paragraaf 1.2 
bevat deze bijlage een gedetailleerde beschrijving en beoordeling per zoekgebied 
voor windenergie (Hoofdstuk 2) en zonne-energie (Hoofdstuk 3). In Hoofdstuk 4 
wordt de effectbeoordeling van de 3 alternatieven gegeven, voor zowel wind als 
zon. 

1.2 Beleidskader ecologie 

Voor de beoordeling van het PlanMER op het gebied van ecologie wordt getoetst 
aan diverse beschermingsregimes, zowel wettelijk als bovenwettelijk. De beoorde-
lingscriteria zijn hieronder weergegeven. 

1.2.1 Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming) 

In de Wet natuurbescherming zijn in hoofdstuk 2 de Natura 2000-gebieden be-
schermd. Alle Natura 2000-gebied hebben hun eigen instandhoudingsdoelstellin-
gen. De aanwijzing van deze gebieden gebeurt door het Rijk, inclusief de formu-
lering van de instandhoudingsdoelstellingen. Het beheerplan en de toetsing van 
werkzaamheden bij Natura 2000-gebieden activiteiten gebeurt door het bevoegd 
gezag. Sinds 2017 is de provincie het bevoegd gezag, uitzondering daargelaten (bij-
voorbeeld bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn ge-
moeid).  
 
Voor de beoordeling van dit beoordelingscriterium is nagegaan of het voornemen 
significante negatieve effecten kan veroorzaken op de instandhoudingsdoelstellin-
gen van Natura 2000-gebieden. Dit is op hoofdlijnen en kwalitatief onderzocht en 
beschreven. Deze kwalitatieve beoordeling kan niet worden gebruikt voor een ver-
gunningaanvraag voor een specifieke voorgenomen ontwikkeling van een wind- of 
zonnepark. 
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1.2.2 Natuurnetwerk Brabant 

De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen Ecologische Hoofd-
structuur (EHS), ligt bij de provincies. De bescherming van het Natuurnetwerk Bra-
bant (NNB) ligt derhalve bij de provincie Noord-Brabant en is vastgelegd in de pro-
vinciale verordening (Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, geconsoli-
deerd maart 2020).  
 
In het vigerende beleid van de provincie Noord-Brabant is de realisatie van wind- 
en zonne-energie binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant in principe 
uitsloten (incl. overdraai). In tegenstelling tot de Verordening Ruimte biedt de Inte-
rim Omgevingsverordening wel uitzonderingsregels voor plaatsing van wind- en/of 
zonneparken in NNB. De ontwikkeling van zon- en windenergie in Natuurnetwerk 
Brabant is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, maar alleen direct langs groot-
schalige infrastructuur. Daarnaast is op projectniveau herbegrenzing van het Na-
tuurnetwerk Brabant een mogelijkheid, mits dit gepaard gaat met een versterking 
van het NNB.  

1.2.3 Akker- en weidevogelgebieden (hotspots) 

Er zijn gebieden binnen de MRE waar zich veel of vaak akker- en/of weidevogels 
bevinden, die verstoord kunnen worden door windturbines. Dergelijke gebieden 
ook wel ‘hotspots’ genoemd, hebben in het beleid van de provincie Noord-Brabant 
geen wettelijke status. Echter is Noord-Brabant wel een belangrijk weidevogel- en 
akkervogelgebied; zo broedt 20% van de ‘Nederlandse’ kieviten in Noord-Brabant1. 
Dit zijn geen ‘ruimtelijke’ begrensde gebieden, maar deze worden vormgegeven 
door verhoogde aanwezigheid van diverse vogelsoorten. Ondanks dat hiervoor 
geen beleidskader bestaat is op basis van waarnemingsgegevens een aantal hot-
spots gedefinieerd en in de effectbeoordeling betrokken. 

1.2.4 Wet natuurbescherming (soortenbescherming) 

Op hoofdlijnen is nagegaan voor welke beschermde soort(groep)en flora en fauna 
een wind- of zonnepark mogelijk negatieve effecten veroorzaakt. In de Wet natuur-
bescherming zijn er drie beschermingsregimes: 

➢ Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 
➢ Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 
➢ Beschermingsregime andere soorten 

 
Gezien de gevoeligheid van vogels en vleermuizen voor windturbines, vanwege 
aanvaringskansen met windturbines, zullen deze soortgroepen extra worden uitge-
licht. De overige beschermde soorten worden apart onderzocht en beschreven. 

 
1 Brabants Landschap, 01-04-2018; https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/natuurstre-

ken/?region=all&area=all 

https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/natuurstreken/?region=all&area=all
https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/natuurstreken/?region=all&area=all
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1.3 Bronnen 

De beoordeling is uitgevoerd met behulp van bestaande gegevens, opgedane ken-
nis uit veldonderzoeken binnen de Metropoolregio Eindhoven en op basis van ex-
pert judgment. Deze bestaande gegevens bestaan uit het kaartmateriaal van 
SOVON en verspreidingsgegevens van flora en fauna in de Metropoolregio Eindho-
ven tussen 2015 en 2020 (NDFF geraadpleegd in november 2020). Voor de hotspot-
analyse zijn waarnemingen vanaf 2011 betrokken uit de NDFF (geraadpleegd maart 
2021). Het gebruik van bestaande gegevens heeft enkele beperkingen ten opzichte 
van gericht verspreidingsonderzoek. Niet ieder zoekgebied is even nauwkeurig on-
derzocht. Beschermde soorten die in een zoekgebied voorkomen kunnen hierdoor 
in de gebruikte bronnen ontbreken. Aan de andere kant kunnen beschermde soor-
ten inmiddels zijn verdwenen. 
 
Met behulp van deze studie is het mogelijk, zover het natuurwaarden betreft, een 
afweging te maken welke zoekgebieden het meest kansrijk zijn voor een zonne- of 
windparkinitiatief. Dit wordt in de conclusie toegelicht en indien mogelijk, wordt er 
een advisering voor vervolgonderzoek beschreven. 
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Hoofdstuk 2 Windenergie 

2.1 Beoordeling zoekgebieden 

In onderstaande paragrafen zijn de zoekgebieden voor windenergie beoordeeld. De 
beoordeling van elk zoekgebied is de worst-case van beoordeling van de individuele 
windparklocaties. Alleen indien één enkele windparklocatie zorgt voor een negatie-
vere beoordeling is dit niet als maatgevend meegenomen, wel is dit duidelijk aan-
gegeven.  

2.1.1 Zoekgebied 1 

Dit zoekgebied bevat windparklocaties 1-1 en 1-2 en ligt in het noorden van de Me-
tropoolregio Eindhoven, in de gemeente Son en Breugel. 

2.1.1.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocaties van zoekgebied 1 liggen buiten de verstoringsafstanden van 
de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Hoewel bij de situering van de windparklocaties het Natuurnetwerk Brabant gevrij-
waard is van windturbines, scoren de windparklocaties toch negatief ‘-’. Dit komt 
omdat de windparklocaties geheel of grotendeels binnen de verstoringsafstand van 
het NNB liggen. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is 
derhalve negatief ‘-‘.  
 
Hotspots 
De windturbinelocaties van zoekgebied 1 liggen niet in een hotspot voor akker- en 
weidevogels. De windturbinelocaties liggen eveneens buiten de verstoringsafstand 
van 200m. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is 
derhalve neutraal ‘0’. 

2.1.1.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocaties binnen zoekgebied 1 
liggen in gebieden met een gemiddeld aantal broed- en wintervogels (22-46 broed-
vogelsoorten en 15-30 wintervogelsoorten). De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium broedvogels én wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
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Vleermuizen 
De windparklocaties binnen zoekgebied 1 liggen beide binnen 200 meter van mo-
gelijke lijnelementen voor vleermuizen. Het is de verwachting dat op deze locaties 
meer vleermuizen voorkomen dan op locaties zonder duidelijke lijnelementen. 
Aangezien vleermuizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is 
dit negatief. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermui-
zen/overige soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Overige soortengroepen 
Uit de analyse vormen overige soortgroepen geen bijzonder aandachtspunt. Binnen 
200m van de windparklocaties zijn geen (recente) waarnemingen van beschermde 
overige soorten bekend. 

2.1.1.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 1 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’ en 
‘Hotspots’, negatief op Natuurnetwerk’, ‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’ en dubbel 
negatief op ‘Overige soorten’. 

Tabel 1  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 1 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 1-1 0 - 0 - - -- 

 1-2 0 - 0 - - -- 

        

 Totaal 0 - 0 - - -- 

2.1.2 Zoekgebied 2 

Dit zoekgebied bevat windparklocatie 2-1 en ligt in het noorden van de Metropool-
regio Eindhoven, in de gemeente Laarbeek. 

2.1.2.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocatie van het zoekgebied 2 ligt buiten de verstoringsafstanden van 
de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Hoewel bij de situering van de windparklocatie het Natuurnetwerk Brabant gevrij-
waard is van windturbines, scoort de windparklocatie toch negatief ‘-’. Dit komt 
omdat de windparklocatie grotendeels binnen de verstoringsafstand van het NNB 
ligt. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is derhalve ne-
gatief ‘-‘. 
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Hotspots 
De windturbinelocatie van zoekgebied 2 ligt niet in een hotspot voor akker- en wei-
devogels. De windturbinelocatie ligt eveneens buiten de verstoringsafstand van 
200m. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is der-
halve neutraal ‘0’. 

2.1.2.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocaties binnen zoekgebied 2 
liggen in gebieden met een gemiddeld aantal broed- en wintervogels (22-46 broed-
vogelsoorten en 15-30 wintervogelsoorten). De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium broedvogels én wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Vleermuizen 
De windparklocatie binnen zoekgebied 2 ligt binnen 200 meter van mogelijke lijn-
elementen voor vleermuizen. Het is de verwachting dat op deze locatie meer vleer-
muizen voorkomen dan op locaties zonder duidelijke lijnelementen. Aangezien 
vleermuizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit nega-
tief. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermuizen/overige 
soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Overige soortengroepen 
Naast de, voor windenergie gevoelige, soorten komen er ook diverse andere be-
schermde soorten in de omgeving van de windparklocaties voor. Bij windparkloca-
tie 2-1 zijn een aantal beschermde soorten waargenomen. Zo zijn de das en de bun-
zing waargenomen rondom windparklocatie 2-1. Hoewel dit geen, voor windener-
gie gevoelige, soorten zijn dient men (met name tijdens de aanlegfase van een pro-
ject) hier rekening mee te houden. 

2.1.2.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 2 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’ en 
‘Hotspots’, negatief op Natuurnetwerk’, ‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’ en dubbel 
negatief op ‘Overige soorten’. 

Tabel 2  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 2 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 2-1 0 - 0 - - -- 
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2.1.3 Zoekgebied 3 

Dit zoekgebied bevat windparklocatie 3-1 en ligt in het noorden van de Metropool-
regio Eindhoven, in de gemeente Laarbeek. 

2.1.3.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocatie van zoekgebied 3 ligt buiten de verstoringsafstanden van de 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. De score van dit zoekgebied op het beoor-
delingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Hoewel bij de situering van de windparklocatie het Natuurnetwerk Brabant gevrij-
waard is van windturbines, scoort de windparklocatie toch negatief ‘-’. Dit komt 
omdat de windparklocatie grotendeels binnen de verstoringsafstand van het NNB 
ligt. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is derhalve ne-
gatief ‘-‘. 
 
Hotspots 
De windturbinelocatie van zoekgebied 3 ligt in een hotspot voor akker- en weide-
vogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘De blauwe Poort’. Dit is een 
gebied tussen Beek & Donk, de rivier de Aa en Boerdonk. De dichtheid van akker- 
en weidevogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de hotspot(s). De score 
van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is derhalve dubbel nega-
tief ‘--’. 

2.1.3.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of minder 
mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogelslacht-
offers kennen door aanvaringen. De windparklocatie binnen zoekgebied 3 ligt in 
gebieden met een meer dan gemiddeld aantal broedvogels en een gemiddeld aan-
tal wintervogels (>46 broedvogelsoorten en 15-30 wintervogelsoorten). De score 
van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels is dubbel negatief ‘--
’ en wintervogels negatief ‘-‘. 
 
Vleermuizen 
De windparklocatie van zoekgebied 3 ligt op een open agrarisch gebied zonder dui-
delijke lijnelementen. Het is de verwachting dat op deze locatie minder vleermuizen 
voorkomen dan op locaties met duidelijke lijnelementen. Aangezien vleermuizen 
gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit positief. De score 
van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermuizen/overige soorten 
wordt derhalve bepaald door de aanwezigheid van overige soort(groepen). 
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Overige soortengroepen 
Naast de, voor windenergie gevoelige, soorten komen er ook diverse andere be-
schermde soorten in de omgeving van de windparklocaties voor. Bij windpark-loca-
tie 3-1 zijn een aantal beschermde soorten waargenomen. Zo zijn de alpenwater-
salamander, bever (en grote modderkruiper) waargenomen rondom windparkloca-
tie 3-1. Hoewel dit geen, voor windenergie gevoelige, soorten zijn dient men (met 
name tijdens de aanlegfase van een project) hier rekening mee te houden. Gezien 
de aanwezigheid van beschermde overige soorten scoort zoekgebied 3 op het be-
oordelingscriterium vleermuizen/overige soorten negatief ‘-‘.  

2.1.3.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 3 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, nega-
tief op ‘Natuurnetwerk’, ‘Wintervogels’ en ‘Overige soorten’ en dubbel negatief op 
‘Hotspots’ en ‘Broedvogels’. 

Tabel 3  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 3 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 3-1 0 - -- -- - - 

2.1.4 Zoekgebied 4 

Dit zoekgebied bevat windparklocatie 4-1 en ligt in het noorden van de Metropool-
regio Eindhoven, in de gemeente Gemert-Bakel. 

2.1.4.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocatie van zoekgebied 4 ligt buiten de verstoringsafstanden van de 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. De score van dit zoekgebied op het beoor-
delingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
De situering van de windparklocatie is buiten het Natuurnetwerk Brabant, ook ligt 
de windparklocatie niet binnen de verstoringsafstand van 200m van NNB. De score 
van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is derhalve neutraal ‘0‘. 
 
Hotspots 
De windturbinelocatie van zoekgebied 4 ligt in een hotspot voor akker- en weide-
vogels. Het betreft een gebied ten noorden van de ‘Peelsche Loop’. Dit is een gebied 
tussen Koks, Esdonk, Berkhoek en Verreheide. De dichtheid van akker- en weidevo-
gels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de hotspot(s). De score van dit zoek-
gebied op het beoordelingscriterium hotspots is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
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2.1.4.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocatie binnen zoekgebied 4 ligt 
in een gebied met een gemiddeld aantal broed- en wintervogels (22-46 broedvo-
gelsoorten en 15-30 wintervogelsoorten). De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium broedvogels én wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Vleermuizen 
De windparklocatie van zoekgebied 4 ligt op een open agrarisch gebied zonder dui-
delijke lijnelementen. Het is de verwachting dat op deze locatie minder vleermuizen 
voorkomen dan op locaties met duidelijke lijnelementen. Aangezien vleermuizen 
gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit positief. De score 
van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermuizen/overige soorten 
wordt derhalve bepaald door de aanwezigheid van overige soort(groepen). 
 
Overige soortengroepen 
Uit de analyse vormen overige soortgroepen geen bijzonder aandachtspunt. Binnen 
200m van de windparklocaties zijn geen (recente) waarnemingen van beschermde 
overige soorten bekend. 

2.1.4.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 4 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’ en ‘Overige soorten’, negatief op ‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’ en 
dubbel negatief op ‘Hotspots’. 

Tabel 4  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 4 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 4-1 0 0 -- - - 0 

2.1.5 Zoekgebied 7  

Dit zoekgebied bevat windparklocaties 7-1 en 7-1 en ligt in het noordoosten van de 
Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente Gemert-Bakel. 

2.1.5.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocaties van het zoekgebied 7 liggen buiten de verstoringsafstanden 
van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 



 

Technische bijlage ecologie 
bij: PlanMER Metropoolregio Eindhoven   

 

  

Achtergrondrapport natuur - bij: PlanMER Metropoolregio Eindhoven 

11 

11 

NNB 
Hoewel bij de situering van de windparklocaties het Natuurnetwerk Brabant gevrij-
waard is van windturbines, zijn scoren de windparklocaties toch negatief ‘-’. Dit 
komt omdat de windparklocaties geheel of grotendeels binnen de verstoringsaf-
stand van het NNB liggen. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscrite-
rium NNB is derhalve negatief ‘-‘.  
 
Hotspots 
De windturbinelocaties van zoekgebied 7 liggen niet in een hotspot voor akker- en 
weidevogels. De windturbinelocaties liggen eveneens buiten de verstoringsafstand 
van 200m. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is 
derhalve neutraal ‘0’. 

2.1.5.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of minder 
mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogelslacht-
offers kennen door aanvaringen. De windparklocaties binnen zoekgebied 7 liggen 
in gebieden met een gemiddeld aantal broed- en wintervogels (22-46 broedvogel-
soorten en 15-30 wintervogelsoorten). Echter ligt een klein deel van windparkloca-
tie 7-2 in gebied met een meer dan gemiddeld aantal wintervogelsoorten (>30 win-
tervogelsoorten). Echter, gezien de mogelijkheid voor een verschuiving of inkorting 
van de windparklocatie, kunnen de effecten behoorlijk beperkt worden. Daarom 
zal deze windparklocatie niet als maatgevend worden beschouwd. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels én wintervogels is derhalve 
negatief ‘-’. 
 
Vleermuizen 
De windparklocaties binnen zoekgebied 7 liggen beide binnen 200 meter van mo-
gelijke lijnelementen voor vleermuizen. Het is de verwachting dat op deze locaties 
meer vleermuizen voorkomen dan op locaties zonder duidelijke lijnelementen. 
Aangezien vleermuizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is 
dit negatief. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermui-
zen/overige soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 

 

Overige soortengroepen 
Uit de analyse vormen overige soortgroepen geen bijzonder aandachtspunt. Binnen 
200m van de windparklocaties zijn geen (recente) waarnemingen van beschermde 
overige soorten bekend. 

2.1.5.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 7 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’ en 
‘Hotspots’, negatief op Natuurnetwerk’, ‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’ en dubbel 
negatief op ‘Overige soorten’. 
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Tabel 5  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 7 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 7-1 0 - 0 - - -- 

 7-2 0 - 0 - -- -- 

        

 Totaal 0 - 0 - -* -- 

* Bij één afwijkende beoordeling wordt deze niet als worst-case overgenomen  

2.1.6 Zoekgebied 13 

Dit zoekgebied bevat windparklocatie 13-1 en ligt in het midden van de Metropool-
regio Eindhoven, in de gemeenten Eindhoven en Waalre.  

2.1.6.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocatie van het zoekgebied 4 ligt buiten de verstoringsafstanden van 
de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.   
 
NNB 
Hoewel bij de situering van de windparklocaties in principe het Natuurnetwerk Bra-
bant is gevrijwaard van windturbines, zijn er toch windparklocaties die dubbel ne-
gatief ‘--’ scoren. Dit komt omdat realiseren van windturbine(s) in NNB langs groot-
schalige infrastructuur onder voorwaarden mogelijk is. Hoewel plaatsing van wind-
turbines in NNB beleidstechnisch mogelijk is, kan er wel degelijk sprake zijn van een 
negatief effect. Windparklocatie 13-1 is gelegen binnen een voor windenergie ‘ge-
voelig’ NNB-deel. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is 
derhalve dubbel negatief ‘--‘.  
 
Hotspots 
De windturbinelocatie van zoekgebied 13 ligt in een hotspot voor akker- en weide-
vogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘Kempense Plassen’ en ‘Klot-
putten’. Dit is een gebied rondom knooppunt ‘De Hogt’. De dichtheid van akker- en 
weidevogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de hotspot(s). De score van 
dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is derhalve dubbel negatief 
‘--’. 
 

2.1.6.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocatie binnen zoekgebied 13 
ligt in een gebied met een gemiddeld aantal broed- en wintervogels (22-46 broed-
vogelsoorten en 15-30 wintervogelsoorten). De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium broedvogels én wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
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Vleermuizen 
De windparklocatie binnen zoekgebied 13 ligt binnen 200 meter van mogelijke lijn-
elementen voor vleermuizen. Het is de verwachting dat op deze locatie meer vleer-
muizen voorkomen dan op locaties zonder duidelijke lijnelementen. Aangezien 
vleermuizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit nega-
tief. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermuizen/overige 
soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Overige soortengroepen 
Naast de, voor windenergie gevoelige, soorten komen er ook diverse andere be-
schermde soorten in de omgeving van de windparklocatie voor. Zo zijn diverse 
soortgroepen als amfibieën, reptielen, grondgebonden zoogdieren, libellen etc. 
waargenomen binnen 200m van de gesitueerde windparklocatie. Hoewel dit geen, 
voor windenergie gevoelige, soorten zijn dient men (met name tijdens de aanleg-
fase van een project) hier rekening mee te houden. 

2.1.6.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is conclusie van zoekgebied 13 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, nega-
tief op ‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’ en dubbel negatief op ‘Natuurnetwerk’, 
‘Hotspots’ en ‘Overige soorten’. 

Tabel 6  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 13 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 13-1 0 -- -- - - -- 

2.1.7 Zoekgebied 15 

Dit zoekgebied bevat windparklocatie 15-1 en ligt in het midden van de Metropool-
regio Eindhoven, in de gemeente Someren. 

2.1.7.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocatie ligt niet binnen 200m van Natura 2000-gebieden. Echter ligt het 
Natura 2000-gebied ‘Strabrechtse Heide & Beuven’ wel in de nabijheid (ca 500m). 
Dit Natura 2000-gebied is aangewezen voor de kraanvogel. Het betreffende vogel-
richtlijngebied ligt op circa 1,4 km van de windparklocatie. Gezien de foerageeraf-
standen van kraanvogels is een negatief effect niet uitgesloten. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve negatief ‘-’.  
 
NNB 
Hoewel bij de situering van de windparklocaties in principe het Natuurnetwerk Bra-
bant is gevrijwaard van windturbines, zijn er toch windparklocaties die dubbel 
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negatief ‘--’ scoren. Dit komt omdat realisatie van windturbine(s) in NNB langs 
grootschalige infrastructuur onder voorwaarden mogelijk is. Hoewel plaatsing van 
windturbines in NNB beleidstechnisch mogelijk is, kan er wel degelijk sprake zijn 
van een negatief effect. Windparklocatie 15-1 is gelegen binnen een voor wind-
energie ‘gevoelig’ NNB-deel. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscrite-
rium NNB is derhalve dubbel negatief ‘--‘.  
 
Hotspots 
De windturbinelocatie van zoekgebied 15 ligt niet in een hotspot voor akker- en 
weidevogels. De windturbinelocatie ligt eveneens buiten de verstoringsafstand van 
200m. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is der-
halve neutraal ‘0’. 

2.1.7.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocatie binnen zoekgebied 15 
ligt in een gebied met een meer dan gemiddeld aantal broed- en wintervogels (>46 
broedvogelsoorten en >30 wintervogelsoorten). De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium broedvogels én wintervogels is derhalve dubbel negatief ‘--
’. 
 
Vleermuizen 
De windparklocatie in zoekgebied 15 ligt binnen 200 meter van mogelijke lijnele-
menten voor vleermuizen. Het is de verwachting dat op deze locatie meer vleer-
muizen voorkomen dan op locaties zonder duidelijke lijnelementen. Aangezien 
vleermuizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit nega-
tief. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermuizen/overige 
soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Overige soortengroepen 
Uit de analyse vormen overige soortgroepen geen bijzonder aandachtspunt. Binnen 
200m van de windparklocaties zijn geen (recente) waarnemingen van beschermde 
overige soorten bekend. 

2.1.7.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 15 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Hotspots’, negatief 
op ‘Natura 2000’ en dubbel negatief op ‘Natuurnetwerk’, ‘Broedvogels’, ‘Wintervo-
gels’ en ‘Overige soorten’. 

Tabel 7  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 15 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 15-1 - -- 0 -- -- -- 
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2.1.8 Zoekgebied 17 

Dit zoekgebied bevat windparklocaties 17-1, 17-2 en 17-3 en ligt in het oosten van 
de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeenten Deurne en Asten. 

2.1.8.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocaties liggen niet binnen 200m van Natura 2000-gebieden. Echter 
liggen Natura 2000-gebieden ‘Groote Peel’ en/of ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’ wel 
binnen de verstoringsafstand. Deze Natura 2000-gebieden zijn namelijk aangewe-
zen voor de kraanvogel. Betreffende vogelrichtlijngebied(en) ligt binnen 6km van 
de windparklocaties. Gezien de foerageerafstanden van kraanvogels is een negatief 
effect niet uitgesloten. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
Natura 2000 is derhalve negatief ‘-’.  
 
NNB 
Hoewel bij de situering van de windparklocaties het Natuurnetwerk Brabant gevrij-
waard is van windturbines, zijn scoren de windparklocaties toch negatief ‘-’. Dit 
komt omdat de windparklocaties geheel of grotendeels binnen de verstoringsaf-
stand van het NNB liggen. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscrite-
rium NNB is derhalve negatief ‘-‘.  
 
Hotspots 
De windturbinelocaties 17-1 en 17-2 liggen niet in een hotspot voor akker- en wei-
devogels. Deze windturbinelocaties liggen eveneens buiten de verstoringsafstand 
van 200m. Windturbinelocatie 17-3 van zoekgebied 17 ligt echter wel in een hot-
spot voor akker- en weidevogels. Het betreft een gebied in en ten noorden van het 
natuurgebied ‘De Groote Peel’. De dichtheid van akker- en weidevogels is hier een 
stuk hoger dan gebieden buiten de hotspot(s). Echter, gezien de mogelijkheid voor 
een verschuiving of inkorting van de windparklocatie, kunnen de effecten behoor-
lijk beperkt worden. Daarom zal deze windparklocatie niet als maatgevend worden 
beschouwd. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is 
derhalve neutraal ‘0’. 

2.1.8.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocaties binnen zoekgebied 17 
liggen in gebieden met een meer dan gemiddeld aantal broedvogels (>46 broedvo-
gelsoorten) en een gemiddeld aantal wintervogels (15-30 wintervogelsoorten). De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels is dubbel nega-
tief ‘--’ en voor wintervogels negatief ‘-’. 
 
Vleermuizen 
De windparklocaties binnen zoekgebied 17 liggen binnen 200 meter van mogelijke 
lijnelementen voor vleermuizen. Het is de verwachting dat op deze locaties meer 
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vleermuizen voorkomen dan op locaties zonder duidelijke lijnelementen. Aange-
zien vleermuizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit 
negatief. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermui-
zen/overige soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Overige soortengroepen 
Uit de analyse vormen overige soortgroepen geen bijzonder aandachtspunt bij 
windparklocaties 17-2 en 17-3. Binnen 200m van deze windparklocaties zijn geen 
(recente) waarnemingen van beschermde overige soorten bekend. Bij windpark-
locatie 17-1 zijn een aantal beschermde soorten waargenomen. Zo zijn de beek-
rombout, eekhoorn, das en bever waargenomen rondom windparklocatie 17-1. 
Hoewel dit geen, voor windenergie gevoelige, soorten zijn dient men (met name 
tijdens de aanlegfase van een project) hier rekening mee te houden. 

2.1.8.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is conclusie van zoekgebied 17 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Hotspots’, negatief 
op ‘Natura 2000’, ‘Natuurnetwerk’ en ‘Wintervogels’ en dubbel negatief op ‘Broed-
vogels’ en ‘Overige soorten’. 

Tabel 8  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 17 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 17-1 - - 0 -- - -- 

 17-2 - - 0 -- - -- 

 17-3 - - -- -- - -- 

        

 Totaal - - 0* -- - -- 

* Bij één afwijkende beoordeling wordt deze niet als worst-case overgenomen 

2.1.9 Zoekgebied 18 

Zoekgebied 18 bevat windparklocatie 18-1 en ligt in het oosten van de Metropool-
regio Eindhoven, in de gemeente Deurne.  

2.1.9.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocatie ligt niet binnen 200m van Natura 2000-gebieden. Echter ligt het 
Natura 2000-gebied ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’ wel in de nabijheid (ca 500m). 
Dit Natura 2000-gebied is aangewezen voor de kraanvogel. Gezien de foerageeraf-
standen van kraanvogels is een negatief effect niet uitgesloten. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve negatief ‘-’.  
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NNB 
Het Natuurnetwerk Brabant is gevrijwaard van windturbines. De situering van de 
windparklocatie ligt buiten het Natuurnetwerk Brabant. Ook is situering van wind-
turbines buiten de verstoringsafstand van 200m van ‘gevoelig’ NNB mogelijk. De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is derhalve neutraal ‘0‘.  
 
Hotspots 
De windturbinelocatie van zoekgebied 18 ligt niet in een hotspot voor akker- en 
weidevogels. De windturbinelocatie ligt eveneens buiten de verstoringsafstand van 
200m. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is der-
halve neutraal ‘0’. 

2.1.9.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocatie binnen zoekgebied 18 
ligt in een gebied met een gemiddeld aantal broed- en wintervogels (22-46 broed-
vogelsoorten en 15-30 wintervogelsoorten). De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium broedvogels én wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Vleermuizen 
De windparklocatie van zoekgebied 4 ligt op een open agrarisch gebied zonder dui-
delijke lijnelementen. Het is de verwachting dat op deze locatie minder vleermuizen 
voorkomen dan op locaties met duidelijke lijnelementen. Aangezien vleermuizen 
gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit positief. De score 
van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermuizen/overige soorten 
wordt derhalve bepaald door de aanwezigheid van overige soort(groepen). 
 
Overige soortengroepen 
Uit de analyse vormen overige soortgroepen geen bijzonder aandachtspunt. Binnen 
200m van de windparklocaties zijn geen (recente) waarnemingen van beschermde 
overige soorten bekend. 

2.1.9.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 18 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natuurnetwerk’, 
‘Hotspots’ en ‘Overige soorten’ en negatief op ‘Natura 2000’, ‘Broedvogels’ en 
‘Wintervogels’. 

Tabel 9  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 18 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 18-1 - 0 0 - - 0 
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2.1.10 Zoekgebied 19 

Dit zoekgebied bevat windparklocaties 19-1, 19-2, 19-3, 19-4 en 19-5 en ligt in het 
midden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente Heeze-Leende. 

2.1.10.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocaties liggen niet binnen 75m van Natura 2000-gebieden. Echter ligt 
het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ wel in de nabij-
heid (100-500m van de windparklocaties). Dit N2000-deel is aangewezen in het ka-
der van de habitatrichtlijn, waardoor geen significante effecten te verwachten zijn 
door sterfte of verstoring, op de aangewezen doelsoorten. Daarnaast is het zoek-
gebied gelegen binnen de mogelijke invloedssfeer van het Natura 2000-gebied 
‘Strabrechtse Heide & Beuven’. Dit Natura 2000-gebied is namelijk aangewezen 
voor de kraanvogel. Het betreffende vogelrichtlijngebied ligt binnen 6km van de 
windparklocaties (circa 4km). Gezien de foerageerafstanden van kraanvogels is een 
negatief effect niet uitgesloten. De score van dit zoekgebied op het beoordelings-
criterium Natura 2000 is derhalve negatief ‘-’.  
 
NNB 
Hoewel bij de situering van de windparklocaties het Natuurnetwerk Brabant gevrij-
waard is van windturbines, scoren de windparklocaties toch negatief ‘-’. Dit komt 
omdat de windparklocaties geheel of grotendeels binnen de verstoringsafstand van 
het NNB liggen. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is 
derhalve negatief ‘-‘.  
 
Hotspots 
De windturbinelocaties van zoekgebied 19 liggen niet in een hotspot voor akker- en 
weidevogels. De windturbinelocaties liggen eveneens buiten de verstoringsafstand 
van 200m. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is 
derhalve neutraal ‘0’. 

2.1.10.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of minder 
mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogelslacht-
offers kennen door aanvaringen. De windparklocaties binnen zoekgebied 19 liggen 
in gebieden met een meer dan gemiddeld aantal broedvogels (>46 broedvogelsoor-
ten) en een bovengemiddeld aantal wintervogels (>30 wintervogelsoorten). Er zijn 
echter wel verschillen zo komen er rond de windparklocaties 19-4 en 19-5 bedui-
dend minder vogelsoorten voor dan bij windparklocaties 19-1 t/m 19-3. Echter is 
de meest negatieve maatgevend. De score van dit zoekgebied op het beoordelings-
criterium broedvogels én wintervogels is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Vleermuizen 
De windparklocaties binnen zoekgebied 19 liggen binnen 200 meter van mogelijke 
lijnelementen voor vleermuizen. Het is de verwachting dat op deze locaties meer 
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vleermuizen voorkomen dan op locaties zonder duidelijke lijnelementen. Aange-
zien vleermuizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit 
negatief. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermui-
zen/overige soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Overige soortgroepen 
Naast de, voor windenergie gevoelige, soorten komen er ook diverse andere be-
schermde soorten in de omgeving van de windparklocaties voor. Met uitzondering 
van de windparklocaties 19-4 en 19-5, hier zijn geen (recente) waarnemingen van 
beschermde overige soorten bekend. In de omgeving van windparklocaties 19-1 
t/m 19-3 zijn wel veel waarnemingen gedaan. Zo zijn diverse soortgroepen als am-
fibieën, reptielen, grondgebonden zoogdieren, libellen etc. waargenomen binnen 
200m van de gesitueerde windparklocatie. Hoewel dit geen, voor windenergie ge-
voelige, soorten zijn dient men (met name tijdens de aanlegfase van een project) 
hier rekening mee te houden. 

2.1.10.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is conclusie van zoekgebied 19 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Hotspots’, negatief 
op ‘Natura 2000’ en ‘Natuurnetwerk’ en dubbel negatief op ‘Broedvogels’, ‘Winter-
vogels’ en ‘Overige soorten’. 

Tabel 10  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 19 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 19-1 - - 0 -- -- -- 

 19-2 - - 0 -- -- -- 

 19-3 - - 0 -- - -- 

 19-4 - - 0 - - -- 

 19-5 - - 0 0 0 -- 

        

 Totaal - - 0 -- -- -- 

2.1.11 Zoekgebied 20 

Dit zoekgebied bevat windparklocaties 20-1, 20-2 en 20-3 en ligt in het midden van 
de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente Heeze-Leende. 

2.1.11.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocatie ligt niet binnen 200m van Natura 2000-gebieden. Echter ligt het 
Natura 2000-gebied ‘Strabrechtse Heide & Beuven’ wel in de nabijheid (ca 600m). 
Dit Natura 2000-gebied is aangewezen voor de kraanvogel. Gezien de foerageeraf-
standen van kraanvogels is een negatief effect niet uitgesloten. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve negatief ‘-’.  
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NNB 
Hoewel bij de situering van de windparklocaties het Natuurnetwerk Brabant gevrij-
waard is van windturbines scoren de windparklocaties toch negatief ‘-’. Dit komt 
omdat de windparklocaties geheel of grotendeels binnen de verstoringsafstand van 
het NNB liggen. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is 
derhalve negatief ‘-‘. 
 
Hotspots 
De windturbinelocaties van zoekgebied 20 liggen niet in een hotspot voor akker- en 
weidevogels. De windturbinelocaties liggen eveneens buiten de verstoringsafstand 
van 200m. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is 
derhalve neutraal ‘0’. 

2.1.11.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of minder 
mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogelslacht-
offers kennen door aanvaringen. De windparklocaties binnen zoekgebied 20 liggen 
in een gebied met een gemiddeld aantal broed- en wintervogels (22-46 broedvo-
gelsoorten en 15-30 wintervogelsoorten). Windparklocatie ligt wel in nabijheid van 
een gebied waar een meer dan gemiddeld aantal broed- en wintervogelsoorten 
voorkomen, echter zal deze score niet als maatgevend worden beschouwd. De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels én wintervo-
gels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Vleermuizen 
De windparklocaties binnen zoekgebied 20 liggen binnen 200 meter van mogelijke 
lijnelementen voor vleermuizen. Het is de verwachting dat op deze locaties meer 
vleermuizen voorkomen dan op locaties zonder duidelijke lijnelementen. Aange-
zien vleermuizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit 
negatief. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermui-
zen/overige soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Overige soortgroepen 
Uit de analyse vormen overige soortgroepen geen bijzonder aandachtspunt. Binnen 
200m van de windparklocaties zijn geen (recente) waarnemingen van beschermde 
overige soorten bekend. De enige uitzondering hierop is een waarneming van een 
eekhoorn nabij windparklocatie 20-3. Hoewel dit geen, voor windenergie gevoelige, 
soort is dient men (met name tijdens de aanlegfase van een project) hier rekening 
mee te houden. 

2.1.11.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 20 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Hotspots’, negatief 
op ‘Natura 2000’, ‘Natuurnetwerk’, ‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’ en dubbel ne-
gatief op ‘Overige soorten’. 
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Tabel 11  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 20 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 20-1 - - 0 - - -- 

 20-2 - - 0 -- -- -- 

 20-3 - - 0 - - -- 

        

 Totaal - - 0 -* -* -- 

* Bij één afwijkende beoordeling wordt deze niet als worst-case overgenomen  

2.1.12 Zoekgebied 21 

Dit zoekgebied bevat windparklocatie 21-1 en ligt in het zuidoosten van de Metro-
poolregio Eindhoven, in de gemeente Deurne. 

2.1.12.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocatie is gelegen tussen onderdelen van het Natura 2000-gebied 
‘Deurnsche Peel & Mariapeel’. Hoewel de windturbines van windparklocatie 21-1 
niet gesitueerd zijn in het Natura 2000-gebied grenzen deze wel in de nabijheid 
gelegen (<200m). Dit Natura 2000-gebied is aangewezen voor de kraanvogel. Ge-
zien de situering tussen de mogelijke foerageergebieden van de kraanvogel is dit 
een groot risico. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 
2000 is derhalve dubbel negatief ‘--’.  
 
NNB 
Hoewel bij de situering van de windparklocaties in principe het Natuurnetwerk Bra-
bant is gevrijwaard van windturbines, zijn er toch windparklocaties die dubbel ne-
gatief ‘--’ scoren. Dit komt omdat realisatie van windturbine(s) in NNB langs groot-
schalige infrastructuur onder voorwaarden mogelijk is. Hoewel plaatsing van wind-
turbines in NNB beleidstechnisch mogelijk is, kan er wel degelijk sprake zijn van een 
negatief effect. Windparklocatie 21-1 is gelegen binnen een voor windenergie ‘ge-
voelig’ NNB-deel. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is 
derhalve dubbel negatief ‘--‘.  
 
Hotspots 
De windturbinelocatie van zoekgebied 21 ligt niet in een hotspot voor akker- en 
weidevogels. De windturbinelocatie ligt eveneens buiten de verstoringsafstand van 
200m. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is der-
halve neutraal ‘0’. 

2.1.12.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocatie binnen zoekgebied 15 
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ligt in een gebied met een gemiddeld aantal broedvogels (22-46 broedvogelsoor-
ten) en een meer dan gemiddeld aantal wintervogels (>30 wintervogelsoorten). De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels is negatief ‘-’ 
en voor wintervogels dubbel negatief ‘--’. 
 
Vleermuizen 
De windparklocatie in zoekgebied 21 ligt binnen 200 meter van mogelijke lijnele-
menten voor vleermuizen. Het is de verwachting dat op deze locatie meer vleer-
muizen voorkomen dan op locaties zonder duidelijke lijnelementen. Aangezien 
vleermuizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit nega-
tief. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermuizen/overige 
soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Overige soortengroepen 
Naast de, voor windenergie gevoelige, soorten komen er ook diverse andere be-
schermde soorten in de omgeving van de windparklocaties voor. Bij windparkloca-
tie 21-1 zijn een aantal beschermde soorten waargenomen. Zo zijn de wolf, bever, 
das en de levendbarende hagedis waargenomen rondom windparklocatie 21-1. 
Hoewel dit geen, voor windenergie gevoelige, soorten zijn dient men (met name 
tijdens de aanlegfase van een project) hier rekening mee te houden. 

2.1.12.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 21-1 weergegeven. Hieruit 
blijkt dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Hotspots’, ne-
gatief op ‘Broedvogels’ en dubbel negatief op ‘Natura 2000’, ‘Natuurnetwerk’, 
‘Wintervogels’ en ‘Overige soorten’. 

Tabel 12  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 21 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 21-1 -- -- 0 - -- -- 

2.1.13 Zoekgebied 24 

Dit zoekgebied bevat windparklocatie 24-1 en ligt in het zuiden van de Metropool-
regio Eindhoven, in de gemeente Heeze-Leende.  

2.1.13.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocatie ligt niet binnen 200m van Natura 2000-gebieden. Echter ligt de 
windparklocatie wel binnen de mogelijke invloedssfeer van het Natura 2000-gebied 
‘Strabrechtse Heide & Beuven’. Dit Natura 2000-gebied is namelijk aangewezen 
voor de kraanvogel. Het betreffende vogelrichtlijngebied ligt binnen 6km van de 
windparklocatie (circa 4km). Gezien de foerageerafstanden van kraanvogels is een 
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negatief effect niet uitgesloten. De score van dit zoekgebied op het beoordelings-
criterium Natura 2000 is derhalve negatief ‘-’.  
 
NNB 
Hoewel bij de situering van de windparklocatie het Natuurnetwerk Brabant gevrij-
waard is van windturbines, scoort de windparklocatie toch negatief ‘-’. Dit komt 
omdat de windparklocatie geheel binnen de verstoringsafstand van het NNB ligt. 
De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is derhalve negatief 
‘-‘. 
 
Hotspots 
De windturbinelocatie van zoekgebied 24 ligt niet in een hotspot voor akker- en 
weidevogels. De windturbinelocatie ligt eveneens buiten de verstoringsafstand van 
200m. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is der-
halve neutraal ‘0’. 
 

2.1.13.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocatie binnen zoekgebied 24 
ligt in een gebied met een gemiddeld aantal broed- en wintervogels (22-46 broed-
vogelsoorten en 15-30 wintervogelsoorten). De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium broedvogels én wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Vleermuizen 
De windparklocatie binnen zoekgebied 24 ligt binnen 200 meter van mogelijke lijn-
elementen voor vleermuizen. Het is de verwachting dat op deze locatie meer vleer-
muizen voorkomen dan op locaties zonder duidelijke lijnelementen. Aangezien 
vleermuizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit nega-
tief. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermuizen/overige 
soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Overige soortengroepen 
Naast de, voor windenergie gevoelige, soorten komen er ook diverse andere be-
schermde soorten in de omgeving van de windparklocaties voor. Bij windparkloca-
tie 24-1 zijn een aantal beschermde soorten waargenomen. Zo zijn de alpenwater-
salamander, bosbeekjuffer, bever en de hazelworm waargenomen rondom wind-
parklocatie 24-1. Hoewel dit geen, voor windenergie gevoelige, soorten zijn dient 
men (met name tijdens de aanlegfase van een project) hier rekening mee te hou-
den. 

2.1.13.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 24 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Hotspots’, negatief 
op ‘Natura 2000’, ‘Natuurnetwerk’, ‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’ en dubbel ne-
gatief op ‘Overige soorten’. 
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Tabel 13  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 24 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 24-1 - - 0 - - -- 

2.1.14 Zoekgebied 25 

Zoekgebied 25 bevat windparklocatie 25-1 en ligt in het zuiden van de Metropool-
regio Eindhoven, in de gemeente Someren.  

2.1.14.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocatie ligt niet binnen 500m van Natura 2000-gebieden. Echter ligt de 
windparklocatie wel binnen de mogelijke invloedssfeer van het Natura 2000-gebied 
‘Groote Peel’. Dit Natura 2000-gebied is namelijk aangewezen voor de kraanvogel. 
Het betreffende vogelrichtlijngebied ligt binnen 6km van de windparklocatie (circa 
1,5km). Gezien de foerageerafstanden van kraanvogels is een negatief effect niet 
uitgesloten. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 
is derhalve negatief ‘-’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerk Brabant is gevrijwaard van windturbines. De situering van de 
windparklocatie ligt buiten het Natuurnetwerk Brabant. Ook is situering van wind-
turbines buiten de verstoringsafstand van 200m van ‘gevoelig’ NNB mogelijk. De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is derhalve neutraal ‘0‘.  
 
Hotspots 
De windturbinelocatie van zoekgebied 25 ligt in een hotspot voor akker- en weide-
vogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘Sluis 13’ en ‘De Groote Peel’. 
Dit is een gebied in en ten westen van het natuurgebied ‘De Groote Peel’. De dicht-
heid van akker- en weidevogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de hot-
spot(s). De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is der-
halve dubbel negatief ‘--’. 

2.1.14.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocatie binnen zoekgebied 15 
ligt in een gebied met een meer dan gemiddeld aantal broed- en wintervogels (>46 
broedvogelsoorten en >30 wintervogelsoorten). De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium broedvogels én wintervogels is derhalve dubbel negatief ‘--
’. 
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Vleermuizen 
De windparklocatie van zoekgebied 25 ligt op een open agrarisch gebied zonder 
duidelijke lijnelementen. Het is de verwachting dat op deze locatie minder vleer-
muizen voorkomen dan op locaties met duidelijke lijnelementen. Aangezien vleer-
muizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit positief. De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermuizen/overige soor-
ten wordt derhalve bepaald door de aanwezigheid van overige soort(groepen). 
 
Overige soortengroepen 
Uit de analyse vormen overige soortgroepen geen bijzonder aandachtspunt. Binnen 
200m van de windparklocaties zijn geen (recente) waarnemingen van beschermde 
overige soorten bekend. 

2.1.14.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is conclusie van zoekgebied 25 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natuurnetwerk’ en 
‘Overige soorten’, negatief op ‘Natura 2000’ en dubbel negatief op. ‘Hotspots’, 
‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’. 

Tabel 14  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 25 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 25-1 - 0 -- -- -- 0 

2.1.15 Zoekgebied 26 

Zoekgebied 26 bevat windparklocatie 26-1 en ligt in het zuiden van de Metropool-
regio Eindhoven, in de gemeente Someren.  

2.1.15.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocatie ligt niet binnen 500m van Natura 2000-gebieden. Echter ligt de 
windparklocatie wel binnen de mogelijke invloedssfeer van het Natura 2000-gebied 
‘Groote Peel’. Dit Natura 2000-gebied is namelijk aangewezen voor de kraanvogel. 
Het betreffende vogelrichtlijngebied ligt binnen 6km van de windparklocatie (circa 
800m). Gezien de foerageerafstanden van kraanvogels is een negatief effect niet 
uitgesloten. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 
is derhalve negatief ‘-’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerk Brabant is gevrijwaard van windturbines. De situering van de 
windparklocatie ligt buiten het Natuurnetwerk Brabant en de verstoringsafstand 
van 200m van ‘gevoelig’ NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscri-
terium NNB is derhalve neutraal ‘0‘.  
Hotspots 
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De windturbinelocatie van zoekgebied 26 ligt in een hotspot voor akker- en weide-
vogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘Sluis 13’ en ‘De Groote Peel’. 
Dit is een gebied in en ten westen van het natuurgebied ‘De Groote Peel’. De dicht-
heid van akker- en weidevogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de hot-
spot(s). De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is der-
halve dubbel negatief ‘--’. 

2.1.15.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocatie binnen zoekgebied 26 
ligt in een gebied met een gemiddeld aantal broedvogels (22-46 broedvogelsoor-
ten) en een meer dan gemiddeld aantal wintervogels (>30 wintervogelsoorten). De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels is negatief ‘-’ 
en voor wintervogels dubbel negatief ‘--’. 
 
Vleermuizen 
De windparklocatie van zoekgebied 26 ligt op een open agrarisch gebied zonder 
duidelijke lijnelementen. Het is de verwachting dat op deze locatie minder vleer-
muizen voorkomen dan op locaties met duidelijke lijnelementen. Aangezien vleer-
muizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit positief. De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermuizen/overige soor-
ten wordt derhalve bepaald door de aanwezigheid van overige soort(groepen). 
 
Overige soortengroepen 
Uit de analyse vormen overige soortgroepen geen bijzonder aandachtspunt. Binnen 
200m van de windparklocaties zijn geen (recente) waarnemingen van beschermde 
overige soorten bekend. 

2.1.15.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 26 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natuurnetwerk’ en 
‘Overige soorten’, negatief op ‘Natura 2000’ en ‘Broedvogels’ en dubbel negatief 
op ‘Hotspots’ en ‘Wintervogels’. 

Tabel 15  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 26 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broedvo-

gels 
Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 26-1 - 0 -- - -- 0 

2.1.16 Zoekgebied 29 

Dit zoekgebied bevat windparklocaties 29-1 en 29-2 en ligt in het zuiden van de 
Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente Valkenswaard. 
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2.1.16.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocaties liggen niet binnen 75m van Natura 2000-gebieden. Echter ligt 
het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ wel in de nabij-
heid (150-200m van de windparklocaties). Dit N2000-deel is aangewezen in het ka-
der van de habitatrichtlijn, waardoor geen significante effecten te verwachten zijn, 
door sterfte of verstoring, op de aangewezen doelsoorten. De score van dit zoek-
gebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Hoewel bij de situering van de windparklocaties het Natuurnetwerk Brabant gevrij-
waard is van windturbines, scoren de windparklocaties toch negatief ‘-’. Dit komt 
omdat de windparklocaties geheel of grotendeels binnen de verstoringsafstand van 
het NNB liggen. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is 
derhalve negatief ‘-‘.  
 
Hotspots 
De windturbinelocaties van zoekgebied 29 liggen beide buiten de begrenzing van 
een hotspot voor akker- en weidevogels. Echter ligt er wel een hotspot nabij. Het 
betreft een gebied wat bekend staat als ‘Maaij’. Dit is een gebied rondom de visvij-
vers ten zuidoosten van Bergeijk. De dichtheid van akker- en weidevogels is hier 
een stuk hoger dan gebieden buiten de hotspot(s). Windturbinelocatie 29-2 ligt bui-
ten de verstoringsafstand van 200m. Windturbinelocatie 29-1 ligt binnen de 200m 
verstoringsafstand. Echter, gezien de mogelijkheid voor een verschuiving of inkor-
ting van de windparklocatie, kunnen de effecten behoorlijk beperkt worden. 
Daarom zal deze windparklocatie toch ook neutraal scoren. De score van dit zoek-
gebied op het beoordelingscriterium hotspots is derhalve neutraal ‘0’. 

2.1.16.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocaties binnen zoekgebied 29 
liggen in gebieden met een gemiddeld aantal broed- en wintervogels (22-46 broed-
vogelsoorten en 15-30 wintervogelsoorten). Echter ligt een deel van windparkloca-
tie 29-1 in gebied met een meer dan gemiddeld aantal broed- en wintervogelsoor-
ten (>46 broedvogelsoorten en >30 wintervogelsoorten). Echter, gezien de moge-
lijkheid voor een verschuiving of inkorting van de windparklocatie, kunnen de ef-
fecten behoorlijk beperkt worden. Daarom zal deze windparklocatie niet als maat-
gevend worden beschouwd. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscrite-
rium broedvogels én wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Vleermuizen 
De windparklocaties binnen zoekgebied 29 liggen binnen 200 meter van mogelijke 
lijnelementen voor vleermuizen. Het is de verwachting dat op deze locaties meer 
vleermuizen voorkomen dan op locaties zonder duidelijke lijnelementen. Aange-
zien vleermuizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit 
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negatief. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermui-
zen/overige soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Overige soortgroepen 
Uit de analyse vormen overige soortgroepen geen bijzonder aandachtspunt. Binnen 
200m van de windparklocaties zijn geen (recente) waarnemingen van beschermde 
overige soorten bekend. De windparklocaties zijn wel in een kilometerhok gelegen 
in een kilometerhok waar de bever en eekhoorn zijn waargenomen. Echter is niet 
duidelijk of deze waarneming in de nabijheid van de windparklocatie is gedaan. 

2.1.16.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 29 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’ en 
‘Hotspots’, negatief op ‘Natuurnetwerk’, ‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’ en dubbel 
negatief op ‘Overige soorten’. 

Tabel 16  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 29 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 29-1 0 - 0 -- -- -- 

 29-2 0 - 0 - - -- 

        

 Totaal 0 - 0 -* -* -- 

* Bij één afwijkende beoordeling wordt deze niet als worst-case overgenomen  

2.1.17 Zoekgebied 31 

Dit zoekgebied bevat windparklocatie 31-1 en ligt in het zuiden van de Metropool-
regio Eindhoven, in de gemeente Valkenswaard. 

2.1.17.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocatie ligt niet binnen 75m van Natura 2000-gebieden. Echter ligt het 
Vlaamse Natura 2000-gebied ‘Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, 
Warmbeek en Wateringen’ wel in de nabijheid (ca 250m van de windparklocatie). 
Dit N2000-deel is aangewezen in het kader van de habitatrichtlijn en in dit geval 
ook voor vleermuizen. Gezien de nabijheid zijn negatieve effecten niet uitgesloten. 
De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve 
negatief ‘-’.  
 
 
NNB 
Het Natuurnetwerk Brabant is gevrijwaard van windturbines. De situering van de 
windparklocatie ligt buiten het Natuurnetwerk Brabant. Ook is situering van wind-
turbines buiten de verstoringsafstand van 200m van ‘gevoelig’ NNB mogelijk, 
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bijvoorbeeld door een kleine verschuiving of het schrappen van één windturbine. 
De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is derhalve neutraal 
‘0‘.  
 
Hotspots 
De windturbinelocatie van zoekgebied 31 ligt in een hotspot voor akker- en weide-
vogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘Plateaux & Hageven’ en ‘Ach-
terste Brug’. De dichtheid van akker- en weidevogels is hier een stuk hoger dan ge-
bieden buiten de hotspot(s). De score van dit zoekgebied op het beoordelingscrite-
rium hotspots is derhalve dubbel negatief ‘--’. 

2.1.17.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocatie binnen zoekgebied 31 
ligt in een gebied met een gemiddeld aantal broedvogels (22-46 broedvogelsoor-
ten) en een meer dan gemiddeld aantal wintervogels (>30 wintervogelsoorten). De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels is negatief ‘-’ 
en voor wintervogels dubbel negatief ‘--’. 
 
Vleermuizen 
De windparklocatie binnen zoekgebied 24 ligt binnen 200 meter van mogelijke lijn-
elementen voor vleermuizen. Het is de verwachting dat op deze locatie meer vleer-
muizen voorkomen dan op locaties zonder duidelijke lijnelementen. Aangezien 
vleermuizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit nega-
tief. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermuizen/overige 
soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Overige soortengroepen 
Naast de, voor windenergie gevoelige, soorten komen er ook diverse andere be-
schermde soorten in de omgeving van de windparklocaties voor. Bij windparkloca-
tie 31-1 zijn een aantal beschermde soorten waargenomen. Zo zijn de poelkikker, 
bosbeekjuffer, gevlekte glanslibel, beekrombout en bever waargenomen rondom 
windparklocatie 31-1. Hoewel dit geen, voor windenergie gevoelige, soorten zijn 
dient men (met name tijdens de aanlegfase van een project) hier rekening mee te 
houden. 

2.1.17.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 31 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natuurnetwerk’ en 
negatief op ‘Natura 2000’ en ‘Broedvogels’ en dubbel negatief op ‘Hotspots’, ‘Win-
tervogels’ en ‘Overige soorten’. 
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Tabel 17  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 31 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 31-1 - 0 -- - -- -- 

2.1.18 Zoekgebied 33 

Dit zoekgebied bevat windparklocaties K45b, K46b, K49b, K50b en K51b en ligt in 
het zuidwesten van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente Bergeijk. 

2.1.18.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De windparklocaties liggen niet binnen 75m van Natura 2000-gebieden. Echter ligt 
het Vlaamse Natura 2000-gebied ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebie-
den, moerassen en heiden, de Zegge en de Ronde Put’ wel in de nabijheid (ca 250m 
van diverse windparklocaties). Dit N2000-deel is aangewezen in het kader van de 
habitatrichtlijn en in dit geval ook voor vleermuizen. Gezien de nabijheid zijn nega-
tieve effecten niet uitgesloten. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscri-
terium Natura 2000 is derhalve negatief ‘-’.  
 
NNB 
Hoewel bij de situering van de windparklocaties het Natuurnetwerk Brabant gevrij-
waard is van windturbines, scoren de windparklocaties toch negatief ‘-’. Dit komt 
omdat de windparklocaties geheel of grotendeels binnen de verstoringsafstand van 
het NNB liggen. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium NNB is 
derhalve negatief ‘-‘.  
 
Hotspots 
De windturbinelocaties van zoekgebied 33 liggen niet in een hotspot voor akker- en 
weidevogels. De windturbinelocaties liggen eveneens buiten de verstoringsafstand 
van 200m. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is 
derhalve neutraal ‘0’. 

2.1.18.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Vogels komen binnen de Metropoolregio Eindhoven overal voor, in meer of min-
dere mate. Alle (beoogde) windparklocaties binnen de MRE zullen jaarlijks vogel-
slachtoffers kennen door aanvaringen. De windparklocaties binnen zoekgebied 33 
liggen in gebieden met een meer dan gemiddeld aantal broedvogels (>46 broedvo-
gelsoorten) en een bovengemiddeld aantal wintervogels (>30 wintervogelsoorten). 
Er zijn echter wel verschillen, zo komen er rond de windparklocaties K50b en K51b 
minder vogelsoorten voor dan bij windparklocaties K45b, K46b en K49b. Echter is 
de meest negatieve maatgevend. De score van dit zoekgebied op het beoordelings-
criterium broedvogels én wintervogels is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Vleermuizen 
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De windparklocaties binnen zoekgebied 33 liggen binnen 200 meter van mogelijke 
lijnelementen voor vleermuizen. Het is de verwachting dat op deze locaties meer 
vleermuizen voorkomen dan op locaties zonder duidelijke lijnelementen. Aange-
zien vleermuizen gevoelig zijn voor sterfte door toedoen van windturbines is dit 
negatief. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium vleermui-
zen/overige soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Overige soortgroepen 
Naast de, voor windenergie gevoelige, soorten komen er ook diverse andere be-
schermde soorten in de omgeving van de windparklocaties voor. Zo zijn diverse 
soortgroepen als reptielen, grondgebonden zoogdieren, vlinders etc. waargeno-
men binnen 200m van de gesitueerde windparklocatie(s). Hoewel dit geen, voor 
windenergie gevoelige, soorten zijn dient men (met name tijdens de aanlegfase van 
een project) hier rekening mee te houden. 

2.1.18.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 33 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied negatief scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’ en ‘Na-
tuurnetwerk’ en dubbel negatief op ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en ‘Overige soor-
ten’. 

Tabel 18  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie zoekgebied 33 

Kop 1 Windpark-
locatie 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 K45b - - 0 -- -- -- 

 K46b 0 - 0 -- -- -- 

 K49b 0 - 0 -- -- -- 

 K50b 0 - 0 - - -- 

 K51b - - 0 - -- -- 

        

 Totaal - - 0 -- -- -- 

2.2 Samenvattende tabel beoordeling windparklocaties 

  
Aantal  

windturbines 

Gebiedsbescherming Beschermde soorten 

locatie 
zoek-

gebied N2000 NNB Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Vleer-
muizen 

Overige 
besch. srt.           

Windparklocaties binnen de zoekgebieden uit de concept-RES 
01-1 1 3 0 -* 0 - - -- 0 
01-2 1 3 0 -* 0 - - -- 0 
13-1 13 3 0 -- -- - - -- - 
15-1 15 3 - -- 0 -- -- -- 0 
17-1 17 4 - -* 0 -- - -- - 
17-2 17 3 - -* 0 -- - -- 0 
17-3 17 3 - -* -- -- - -- 0 
18-1 18 3 - 0* 0 - - 0* 0 
19-1 19 3 - -* 0 -- -- -- - 
19-2 19 3 - -* 0 -- -- -- - 
19-3 19 4 - -* 0 -- - -- - 
19-4 19 3 - -* 0 - - -- 0* 
19-5 19 3 - - 0 0* 0 -- 0 
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Aantal  

windturbines 

Gebiedsbescherming Beschermde soorten 

locatie 
zoek-

gebied N2000 NNB Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Vleer-
muizen 

Overige 
besch. srt. 

20-1 20 4 - - 0 - - -- 0 
20-2 20 3 - - 0 -- -- -- 0 
20-3 20 4 - - 0 - - -- - 
02-1 2 3 0 - 0 - - -- - 
21-1 21 3 -- -- 0 -* -- -- - 
24-1 24 4 - -* 0 - - -- - 
25-1 25 3 - 0* -- -- -- 0* 0* 
26-1 26 3 - 0 -- - -- 0* 0 
29-1 29 4 0 -* 0* -- -- -- 0* 
29-2 29 4 0 -* 0 - - -- 0* 
03-1 3 3 0 -* -- -- - 0* - 
31-1 31 4 - 0* -- - -- -- - 
04-1 4 3 0 0 -- - - 0 0 
07-1 7 3 0 -* 0 - - -- 0 
07-2 7 4 0 -* 0 - -- -- 0 

Windparklocaties buiten zoekgebieden, buiten de Kempengemeenten 
B1 geen 3 0 0 0 - - 0 - 
B2 geen 3 0 -* 0 - 0* -- 0 
B3 geen 3 0 -* 0 0 0 -- 0 
B4 geen 3 0 -* -- - - -- - 
B5 geen 3 - -* -- - - -- - 
B6 geen 3 - -* - - - -- - 
B7 geen 3 0 -* 0 0 0 -- 0 
B8 geen 3 - 0 0 - - -- 0 

Windparklocaties buiten zoekgebieden, binnen de Kempengemeenten 
K21 geen 3 0* -* 0 - 0 -- - 
K22 geen 3 0 0 0 - - 0* 0 

K23b geen 3 0 -* 0 - - -- 0 
K24 geen 4 0 -* 0 - - -- - 

K25b geen 3 0 -- 0 - - -- - 
K26b geen 4 0 -* 0 - - -- - 
K27b geen 4 - 0* -- -- -- -- 0 
K28b geen 2 0 0* -- -- - 0* 0 
K31b geen 3 0* -* -- -- - -- - 
K32b geen 3 0 - 0 - 0 -- - 
K33b geen 3 0 - - - - -- - 
K35b geen 3 0 -* 0 - -- -- 0 
K36b geen 3 0 - 0 -- - -- 0 
K37b geen 3 0 - 0 - - -- 0 
K39b geen 4 0 -* 0 - - -- - 
K41 geen 3 0 0 0 - - 0* 0 
K42 geen 4 0 -* 0 -- - -- - 

K43b geen 4 0 -* -- -- -- -- 0 
K45b 33 4 - -* 0 -- -- -- - 
K46b 33 3 0 - 0 -- -- -- - 
K47b geen 3 0 -* 0 - - -- - 
K48 geen 3 0 -* 0 - - 0* 0 

K49b 33 4 0 - 0 -- -- -- - 
K50b 33 3 0 -* 0 - - -- - 
K51b 33 3 - -* 0 - -- -- - 
K53 geen 3 - -* 0 - - -- 0 

K06b geen 3 0 0 0 - 0* 0 0* 
K07 geen 4 0 -* 0 -- -- -- 0 
K08 geen 3 0 0 0 - -- 0* - 
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Hoofdstuk 3 Zonne-energie 

3.1 Beoordeling zoekgebieden 

In onderstaande paragrafen zijn de zoekgebieden voor zonne-energie beoordeeld. 
De mogelijke zonlocaties beslaan vaak grote oppervlaktes. Hierdoor is de kans op 
een negatieve beoordeling groter dan bij een kleinere afbakening. Bij een concreet 
project binnen een zoekgebied kunnen de effecten derhalve een stuk minder ingrij-
pend zijn dan in dit onderzoek is beschreven. 

3.1.1 Zoekgebied 1 

Dit zoekgebied ligt in het noorden van de Metropoolregio Eindhoven, in de ge-
meente Son en Breugel. 

3.1.1.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
meer dan 6,5km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand 
zijn effecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 1 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor ak-
ker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hot-
spots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.1.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broed- en wintervogels aan-
wezig. In het westen van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en win-
tervogelsoorten voor. Echter in het overgrote deel van het zoekgebied komen lage 
aantallen broed- en wintervogelsoorten (<22 broedvogelsoorten en <15 
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wintervogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscrite-
rium wintervogels is derhalve neutraal ‘0’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk grondgebonden zoogdieren en in mindere mate dagvlinders. De 
kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een zonnepark 
binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op het beoorde-
lingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.1.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 1 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’ en negatief op ‘Overige 
soorten’. 

Tabel 19  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 1 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 1 0 0 0 0 0 - 

3.1.2 Zoekgebied 2 

Dit zoekgebied ligt in het noorden van de Metropoolregio Eindhoven, in de ge-
meente Laarbeek. 

3.1.2.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
meer dan 14km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand 
zijn effecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 2 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor ak-
ker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hot-
spots is derhalve neutraal ‘0’. 
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3.1.2.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broedvogels aanwezig. In het 
zuiden van het zoekgebied komen hogere aantallen broedvogelsoorten voor. Ech-
ter in het overgrote deel van het zoekgebied komen lage aantallen broedvogelsoor-
ten (<22 broedvogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied op het beoorde-
lingscriterium broedvogels is derhalve neutraal ‘0’. 
 
Binnen het zoekgebied zijn grote verschillen in het aantal wintervogelsoorten. Zo 
zijn er veel vlakken binnen het zoekgebied waar heel weinig wintervogelsoorten 
(<15 wintervogelsoorten) voorkomen en zijn er veel vlakken waar een gemiddeld 
aantal wintervogelsoorten (15-30 broedvogelsoorten) voorkomen. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen de mogelijke zonlocaties zijn nagenoeg geen beschermde soorten waarge-
nomen. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een 
zonnepark binnen dit zoekgebied is gering. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘0’. 

3.1.2.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 2 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’ en ‘Overige soorten’ en negatief op ‘Win-
tervogels’. 

Tabel 20  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 2 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 2 0 0 0 0 - 0 
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3.1.3 Zoekgebied 3 

Dit zoekgebied ligt in het noorden van de Metropoolregio Eindhoven, in de ge-
meente Laarbeek. 

3.1.3.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
meer dan 13km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand 
zijn effecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 3 liggen deels in een hotspot voor akker- en weide-
vogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘De blauwe Poort’. Dit is een 
gebied tussen Beek & Donk, de rivier de Aa en Boerdonk. De dichtheid van akker- 
en weidevogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de hotspot(s). Echter 
ligt een groot deel van de mogelijke zonlocaties van zoekgebied 3 buiten de hot-
spot. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is der-
halve negatief ‘-’. 

3.1.3.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het westen van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en wintervogel-
soorten voor. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvo-
gels en wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk amfibieën en grondgebonden zoogdieren en in mindere mate 
vissen. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een zon-
nepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 
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3.1.3.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 3 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’ en negatief op ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en ‘Overige 
soorten’. 

Tabel 21  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 3 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 3 0 0 - - - - 

3.1.4 Zoekgebied 4 

Dit zoekgebied ligt in het noorden van de Metropoolregio Eindhoven, in de ge-
meente Gemert-Bakel. 

3.1.4.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
meer dan 13km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand 
zijn effecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 4 liggen nagenoeg geheel in een hotspot voor akker- 
en weidevogels. Het betreft een gebied ten noorden van de ‘Peelsche Loop’. Dit is 
een gebied tussen Koks, Esdonk, Berkhoek en Verreheide. De dichtheid van akker- 
en weidevogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de hotspot(s). De score 
van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is derhalve dubbel nega-
tief ‘--’. 

3.1.4.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broedvogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen broedvogelsoorten 
voor. Echter in het grootste deel van het zoekgebied komen lage aantallen 
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broedvogelsoorten (<22 broedvogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied op 
het beoordelingscriterium broedvogels is derhalve neutraal ‘0’. 
 
Binnen het zoekgebied zijn grote verschillen in het aantal wintervogelsoorten. Zo 
zijn er veel vlakken binnen het zoekgebied waar heel weinig wintervogelsoorten 
(<15 wintervogelsoorten) voorkomen en zijn er veel vlakken waar een gemiddeld 
aantal wintervogelsoorten (15-30 broedvogelsoorten) voorkomen. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen de mogelijke zonlocaties zijn nagenoeg geen beschermde soorten waarge-
nomen. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een 
zonnepark binnen dit zoekgebied is gering. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘0’. 

3.1.4.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 4 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Broedvogels’ en ‘Overige soorten’, negatief op ‘Wintervogels’ en 
dubbel negatief op ‘Hotspots’. 

Tabel 22  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 4 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 4 0 0 -- 0 - 0 

3.1.5 Zoekgebied 5 

Zoekgebied 5 ligt in het noordoosten van de Metropoolregio Eindhoven, binnen de 
gemeente Gemert-Bakel. 

3.1.5.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
meer dan 9km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand zijn 
effecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
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Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 5 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor ak-
ker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hot-
spots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.5.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broedvogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen broedvogelsoorten 
voor. Echter in het grootste deel van het zoekgebied komen lage aantallen broed-
vogelsoorten (<22 broedvogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium broedvogels is derhalve neutraal ‘0’. 
 
Binnen het zoekgebied zijn grote verschillen in het aantal wintervogelsoorten. Zo 
zijn er veel vlakken binnen het zoekgebied waar heel weinig wintervogelsoorten 
(<15 wintervogelsoorten) voorkomen en zijn er veel vlakken waar een gemiddeld 
aantal wintervogelsoorten (15-30 broedvogelsoorten) voorkomen. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen de mogelijke zonlocaties zijn nagenoeg geen beschermde soorten waarge-
nomen. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een 
zonnepark binnen dit zoekgebied is gering. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘0’. 

3.1.5.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 5 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’ en ‘Overige soorten’ en negatief op ‘Win-
tervogels’. 

Tabel 23  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 5 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 5 0 0 0 0 - 0 

3.1.6 Zoekgebied 6 

Zoekgebied 6 ligt in het noordoosten van de Metropoolregio Eindhoven, binnen de 
gemeente Gemert-Bakel. 
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3.1.6.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
meer dan 8km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand zijn 
effecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 6 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor ak-
ker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hot-
spots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.6.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het midden van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en wintervogel-
soorten voor. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvo-
gels en wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen de mogelijke zonlocaties zijn geen beschermde soorten waargenomen. De 
kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een zonnepark 
binnen dit zoekgebied is gering. De score van dit zoekgebied op het beoordelings-
criterium overige soorten is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.6.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 6 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’ en ‘Overige soorten’ en negatief op ‘Broedvogels’ en ‘Win-
tervogels’. 

Tabel 24  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 6 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 6 0 0 0 - - 0 



 

Technische bijlage ecologie 
bij: PlanMER Metropoolregio Eindhoven   

 

  

Achtergrondrapport natuur - bij: PlanMER Metropoolregio Eindhoven 

41 

41 

3.1.7 Zoekgebied 7 

Dit zoekgebied ligt in het noordoosten van de Metro-poolregio Eindhoven, in de 
gemeente Gemert-Bakel. 

3.1.7.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
circa 6km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand zijn ef-
fecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het beoor-
delingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 7 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor ak-
ker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hot-
spots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.7.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het zuiden van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en wintervogel-
soorten voor. Dit vanwege het natuurgebied ‘Stippelberg’, gelegen ten zuiden van 
het zoekgebied. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broed-
vogels en wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk amfibieën en reptielen en in mindere mate grondgebonden 
zoogdieren. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van 
een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op 
het beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.7.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 7 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’ en ‘Hotspots’ en negatief op ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en ‘Ove-
rige soorten’. 
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Tabel 25  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 7 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 7 0 0 0 - - - 

3.1.8 Zoekgebied 8 

Zoekgebied 8 ligt in het noordoosten van de Metropoolregio Eindhoven, binnen de 
gemeente Gemert-Bakel. 

3.1.8.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
circa 3km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand zijn ef-
fecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het beoor-
delingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 8 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor ak-
ker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hot-
spots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.8.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het zuidwesten van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en winter-
vogelsoorten voor. Dit vanwege het natuurgebied ‘Stippelberg’, gelegen ten zuid-
westen van het zoekgebied. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscrite-
rium broedvogels en wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen de mogelijke zonlocaties zijn nagenoeg geen beschermde soorten waarge-
nomen. De waarnemingen binnen het zoekgebied bestaan voornamelijk uit waar-
nemingen van amfibieën op de grens van het zoekgebied (op de rand van natuur-
gebied ‘Stippelberg’. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisa-
tie van een zonnepark binnen dit zoekgebied is gering. De score van dit zoekgebied 
op het beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘0’. 
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3.1.8.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 8 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’ en ‘Overige soorten’ en negatief op ‘Broedvogels’ en ‘Win-
tervogels’. 

Tabel 26  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 8 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 8 0 0 0 - - 0 

3.1.9 Zoekgebied 9 

Dit zoekgebied ligt in het noordoosten van de Metropoolregio Eindhoven, in de ge-
meente Gemert-Bakel. 

3.1.9.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
circa 4,5km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand zijn 
effecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 9 liggen deels in een hotspot voor akker- en weide-
vogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘Landgoed Nederheide’ & ‘Stip-
pelberg’. Dit is een gebied ten noorden van Bakel rondom de golfbaan Stippelberg. 
De dichtheid van akker- en weidevogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten 
de hotspot(s). Echter ligt een groot deel van de mogelijke zonlocaties van zoekge-
bied 9 buiten de hotspot. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
hotspots is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.9.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn grote verschillen in het aantal broedvogelsoorten. Zo 
zijn er veel vlakken binnen het zoekgebied waar heel weinig broedvogelsoorten 
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(<22 broedvogelsoorten) voorkomen en zijn er veel vlakken waar een gemiddeld 
aantal broedvogelsoorten (22-46 broedvogelsoorten) of zelfs bovengemiddeld aan-
tal broedvogelsoorten (>46 broedvogelsoorten) voorkomen. De hoge(re) concen-
traties worden met name veroorzaakt door het natuurgebied ‘Stippelberg’, gelegen 
ten noordoosten van het zoekgebied. De score van dit zoekgebied op het beoorde-
lingscriterium broedvogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig wintervogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen wintervogelsoorten 
voor. Echter in het overgrote deel van het zoekgebied komen lage aantallen win-
tervogelsoorten (<15 wintervogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium wintervogels is derhalve neutraal ‘0’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk grondgebonden zoogdieren en reptielen en in mindere mate am-
fibieën. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een 
zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.9.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 9 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’ en ‘Wintervogels’ en negatief op ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’ en ‘Ove-
rige soorten’. 

Tabel 27  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 9 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 9 0 0 - - 0 - 

3.1.10 Zoekgebied 10 

Dit zoekgebied ligt in het noordoosten van de Metropoolregio Eindhoven, in de ge-
meente Gemert-Bakel. 

3.1.10.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
circa 250m van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, Natura 2000-gebied 
‘Deurnsche Peel & Mariapeel’. Gelet op de afstand zijn effecten niet op voorhand 
te verwachten. Bovendien zijn er binnen het zoekgebied voldoende mogelijkheden 
waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op Natura 2000. De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve 
neutraal ‘0’.  
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NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 10 liggen grotendeels in een hotspot voor akker- en 
weidevogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘Vliegbasis de Peel’. De 
dichtheid van akker- en weidevogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de 
hotspot(s). De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is 
derhalve dubbelnegatief ‘--’. 

3.1.10.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het midden van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en wintervogel-
soorten voor. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvo-
gels en wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft amfibieën, dagvlinders, libellen, grondgebonden zoogdieren, reptielen en 
vaatplanten. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van 
een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op 
het beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.10.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 10 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’ en ‘Na-
tuurnetwerk’, negatief op ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en ‘Overige soorten’ en 
dubbel negatief op ‘Hotspots’. 

Tabel 28  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 10 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 10 0 0 -- - - - 
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3.1.11 Zoekgebied 11 

Dit zoekgebied ligt in het oosten van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente 
Deurne. 

3.1.11.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
meer dan 4,5km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand 
zijn effecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 11 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor 
akker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
hotspots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.11.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broed- en wintervogels aan-
wezig. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium wintervogels is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied is de bever veelvuldig waargenomen. De kans op het over-
treden van verbodsbepalingen bij realisatie van een zonnepark binnen dit zoekge-
bied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium overige 
soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.11.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 11 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’ en negatief op ‘Overige 
soorten’. 
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Tabel 29  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 11 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 11 0 0 0 0 0 - 

3.1.12 Zoekgebied 12 

Dit zoekgebied ligt in het oosten van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente 
Deurne. 

3.1.12.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
circa 1km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, Natura 2000-gebied 
‘Deurnsche Peel & Mariapeel’. Gelet op de afstand zijn effecten niet op voorhand 
te verwachten. Bovendien zijn er binnen het zoekgebied voldoende mogelijkheden 
waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op Natura 2000. De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve 
neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 12 liggen deels in een hotspot voor akker- en wei-
devogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘De Brink’. Dit is een gebied 
ten zuiden van Deurne. De dichtheid van akker- en weidevogels is hier een stuk 
hoger dan gebieden buiten de hotspot(s). Echter ligt een groot deel van de moge-
lijke zonlocaties van zoekgebied 12 buiten de hotspot. De score van dit zoekgebied 
op het beoordelingscriterium hotspots is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.12.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broedvogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen broedvogelsoorten 
voor. Echter in het grootste deel van het zoekgebied komen lage aantallen broed-
vogelsoorten (<22 broedvogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium broedvogels is derhalve neutraal ‘0’. 
 
Binnen het zoekgebied zijn grote verschillen in het aantal wintervogelsoorten. Zo 
zijn er veel vlakken binnen het zoekgebied waar heel weinig wintervogelsoorten 
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(<15 wintervogelsoorten) voorkomen en zijn er veel vlakken waar een gemiddeld 
aantal wintervogelsoorten (15-30 broedvogelsoorten) voorkomen. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen de mogelijke zonlocaties zijn nagenoeg geen beschermde soorten waarge-
nomen. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een 
zonnepark binnen dit zoekgebied is gering. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘0’. 

3.1.12.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 12 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Broedvogels’ en ‘Overige soorten’ en negatief op ‘Hotspots’ en ‘Win-
tervogels’. 

Tabel 30  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 12 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 12 0 0 - 0 - 0 

3.1.13 Zoekgebied 13 

Dit zoekgebied ligt in het midden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeen-
ten Eindhoven en Waalre.  

3.1.13.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
meer dan 800m van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote 
Heide & De Plateaux’. Gelet op de afstand zijn effecten niet op voorhand te ver-
wachten. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is 
derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 13 liggen deels in hotspots voor akker- en weidevo-
gels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘Kempense Plassen’ en 
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‘Klotputten’. Dit is een gebied rondom knooppunt ‘De Hogt’. Daarnaast ligt er een 
hotspot ten noordoosten van de High Tech Campus Eindhoven langs de Dommel. 
De dichtheden van akker- en weidevogels zijn hier een stuk hoger dan gebieden 
buiten de hotspot(s). Echter ligt een groot deel van de mogelijke zonlocaties van 
zoekgebied 13 buiten de hotspot. De score van dit zoekgebied op het beoordelings-
criterium hotspots is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.13.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broed- en wintervogels aan-
wezig. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium wintervogels is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft amfibieën, dagvlinders, libellen, grondgebonden zoogdieren en reptielen. De 
kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een zonnepark 
binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op het beoorde-
lingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.13.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 13 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’ en negatief op ‘Hotspots’ en ‘Ove-
rige soorten’. 

Tabel 31  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 13 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 13 0 0 - 0 0 - 

3.1.14 Zoekgebied 14 

Zoekgebied 14 ligt in het midden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeen-
ten Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.  

3.1.14.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
Het zoekgebied ligt grotendeels in het Natura 2000-gebied ‘Strabrechtse Heide & 
Beuven’.  Hoewel Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken, heeft 
de mogelijke zonlocatie binnen dit zoekgebied mogelijkerwijs een negatief effect. 
Met name op de aangewezen broedvogels (roerdomp) en niet-broedvogels (kraan-
vogel) zijn effecten niet op voorhand uit te sluiten. Bovendien is er geen ruimte 
binnen het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder 
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mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve negatief ‘-’.  
 
NNB 
Het zoekgebied bestaat nagenoeg helemaal uit het Natuurnetwerk Brabant. Hoe-
wel het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken, heeft de mo-
gelijke zonlocatie binnen dit zoekgebied mogelijkerwijs een negatief effect. Externe 
werking, o.a. verlies van foerageergronden voor doelsoorten, is niet op voorhand 
uit te sluiten. Bovendien is er geen ruimte binnen het zoekgebied waar zonnepar-
ken gerealiseerd kunnen worden zonder mogelijk effect op NNB. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is derhalve negatief ‘-’. 
 
Hotspots 
De zonlocatie van zoekgebied 14 ligt tegen de grens van een hotspot voor akker- 
en weidevogels aan. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘Strabrechtse 
Heide’. Dit is een gebied ten zuiden van Mierlo. De dichtheid van akker- en weide-
vogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de hotspot(s). De mogelijke zon-
locatie ligt weliswaar buiten de hotspot, maar binnen de mogelijke invloedszone. 
De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is derhalve ne-
gatief ‘-‘. 

3.1.14.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied komen een bovengemiddeld aantal broedvogelsoorten (>46 
broedvogelsoorten) voor. De hoge concentraties worden met name veroorzaakt 
door de Strabrechtse Heide, gelegen ten zuiden van het zoekgebied. De score van 
dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels is derhalve dubbel nega-
tief ‘--’. 
 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal wintervogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen wintervogelsoorten 
voor. Echter in het overgrote deel van het zoekgebied komen een gemiddeld aantal 
wintervogelsoorten (15-30 wintervogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied 
op het beoordelingscriterium wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk amfibieën en reptielen en in mindere mate grondgebonden 
zoogdieren, libellen en dagvlinders. De kans op het overtreden van verbodsbepa-
lingen bij realisatie van een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. Te meer 
omdat er geen mogelijke zonlocaties binnen het zoekgebied zijn gelegen waar geen 
beschermde soorten zijn waargenomen. De score van dit zoekgebied op het beoor-
delingscriterium overige soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 

3.1.14.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 14 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied negatief scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, 
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‘Natuurnetwerk’, ‘Hotspots’ en ‘Wintervogels’ en dubbel negatief op ‘Broedvogels’ 
en ‘Overige soorten’. 

Tabel 32  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 14 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 14 - - - -- - -- 

3.1.15 Zoekgebied 15 

Dit zoekgebied ligt in het midden van de Metropoolregio Eindhoven, in de ge-
meente Someren. 

3.1.15.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
Het zoekgebied ligt deels in het Natura 2000-gebied ‘Strabrechtse Heide & Beuven’.  
Hoewel Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken, hebben de mo-
gelijke zonlocaties binnen dit zoekgebied mogelijkerwijs een negatief effect. Met 
name op de aangewezen broedvogels (roerdomp) en niet-broedvogels (kraanvogel) 
zijn effecten niet op voorhand uit te sluiten. Bovendien is er geen ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder mogelijke 
effecten op Natura 2000-gebieden. De score van dit zoekgebied op het beoorde-
lingscriterium Natura 2000 is derhalve negatief ‘-’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 15 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor 
akker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
hotspots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.15.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het westen van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en wintervogel-
soorten voor. Dit vanwege het natuurgebied ‘Strabrechtse Heide’, gelegen ten wes-
ten van het zoekgebied. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
broedvogels en wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
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Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk de eekhoorn, rugstreeppad en kleine ijsvogelvlinder. De kans op 
het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een zonnepark binnen dit 
zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.15.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 15 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natuurnetwerk’ en 
‘Hotspots’ en negatief op ‘Natura 2000’, ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en ‘Overige 
soorten’. 

Tabel 33  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 15 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 15 - 0 0 - - - 

3.1.16 Zoekgebied 16 

Zoekgebied 16 ligt in het midden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeen-
ten Helmond en Asten. 

3.1.16.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
meer dan 3,5km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand 
zijn effecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 16 liggen deels in een hotspot voor akker- en wei-
devogels. Het betreft een gebied ten oosten van de Herselse bossen en rondom 
Stipdonk. De dichtheid van akker- en weidevogels is hier een stuk hoger dan gebie-
den buiten de hotspot(s). Echter ligt een groot deel van de mogelijke zonlocaties 
van zoekgebied 16 buiten de hotspot. De score van dit zoekgebied op het beoorde-
lingscriterium hotspots is derhalve negatief ‘-’. 
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3.1.16.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broed- en wintervogels aan-
wezig. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium wintervogels is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen de mogelijke zonlocaties zijn geen beschermde soorten waargenomen. De 
kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een zonnepark 
binnen dit zoekgebied is gering. De score van dit zoekgebied op het beoordelings-
criterium overige soorten is derhalve negatief ‘0’. 

3.1.16.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 16 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en ‘Overige soorten’ en negatief op 
‘Hotspots’. 

Tabel 34  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 16 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 16 0 0 - 0 0 0 

3.1.17 Zoekgebied 17 

Dit zoekgebied ligt in het oosten van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeen-
ten Deurne en Asten. 

3.1.17.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt in 
het zuiden tegen het Natura 2000-gebied ‘Groote Peel’ aan. Binnen het zoekgebied 
zijn voldoende mogelijkheden waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zon-
der effect op Natura 2000. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscrite-
rium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
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Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 17 liggen deels in een hotspot voor akker- en wei-
devogels. Het betreft een gebied in en ten noorden van het natuurgebied ‘De 
Groote Peel’. De dichtheid van akker- en weidevogels is hier een stuk hoger dan 
gebieden buiten de hotspot(s). Echter ligt een groot deel van de mogelijke zonloca-
ties van zoekgebied 17 buiten de hotspot. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium hotspots is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.17.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In de natuurgebieden ‘Dennendijkse Bossen’ en ‘Galgenberg’ komen hogere aan-
tallen broed- en wintervogelsoorten voor, maar de rest van het zoekgebied komen 
gemiddelde aantallen (of zelfs lagere aantallen voor). De score van dit zoekgebied 
op het beoordelingscriterium broedvogels en wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk grondgebonden zoogdieren en in mindere mate libellen. De kans 
op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een zonnepark binnen 
dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscrite-
rium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.17.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 17 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’ en ‘Na-
tuurnetwerk’ en negatief op ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en ‘Overige 
soorten’. 

Tabel 35  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 17 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 17 0 0 - - - - 

3.1.18 Zoekgebied 18 

Zoekgebied 18 ligt in het oosten van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente 
Deurne.  

3.1.18.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt in 
het oosten tegen het Natura 2000-gebied ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’ aan. Bin-
nen het zoekgebied zijn voldoende mogelijkheden waar zonneparken gerealiseerd 
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kunnen worden zonder effect op Natura 2000. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 18 liggen niet in een hotspot voor akker- en weide-
vogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is der-
halve neutraal ‘0’. 

3.1.18.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broedvogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen broedvogelsoorten 
voor. Echter in het grootste deel van het zoekgebied komen lage aantallen broed-
vogelsoorten (<22 broedvogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium broedvogels is derhalve neutraal ‘0’. 
 
Binnen het zoekgebied zijn grote verschillen in het aantal wintervogelsoorten. Zo 
zijn er veel vlakken binnen het zoekgebied waar heel weinig wintervogelsoorten 
(<15 wintervogelsoorten) voorkomen en zijn er veel vlakken waar een gemiddeld 
aantal wintervogelsoorten (15-30 wintervogelsoorten) voorkomen. De score van 
dit zoekgebied op het beoordelingscriterium wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen de mogelijke zonlocaties zijn geen beschermde soorten waargenomen. De 
kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een zonnepark 
binnen dit zoekgebied is gering. De score van dit zoekgebied op het beoordelings-
criterium overige soorten is derhalve negatief ‘0’. 

3.1.18.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 18 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’ en ‘Overige soorten’ en negatief op ‘Win-
tervogels’. 

Tabel 36  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 18 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 18 0 0 0 0 - 0 
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3.1.19 Zoekgebied 19 

Dit zoekgebied ligt in het midden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeen-
ten Waalre en Heeze-Leende. 

3.1.19.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
Het zoekgebied ligt voor een groot deel in het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, 
Groote Heide & De Plateaux’. Natura 2000-gebieden zijn echter gevrijwaard van 
zonneparken. Binnen het zoekgebied zijn voldoende mogelijkheden waar zonne-
parken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op Natura 2000. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 19 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor 
akker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
hotspots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.19.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied komen een bovengemiddeld aantal broedvogelsoorten (>46 
broedvogelsoorten) voor. De hoge concentraties worden met name veroorzaakt 
door de talrijke heide- en bosgebieden binnen het zoekgebied. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels is derhalve dubbel negatief 
‘--’. 
 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal wintervogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen wintervogelsoorten 
voor. Echter in het overgrote deel van het zoekgebied komen een gemiddeld aantal 
wintervogelsoorten (15-30 wintervogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied 
op het beoordelingscriterium wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk amfibieën, reptielen, grondgebonden zoogdieren en libellen en 
in mindere mate dagvlinders. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij 
realisatie van een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 



 

Technische bijlage ecologie 
bij: PlanMER Metropoolregio Eindhoven   

 

  

Achtergrondrapport natuur - bij: PlanMER Metropoolregio Eindhoven 

57 

57 

3.1.19.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 19 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’ en ‘Hotspots’ en negatief op ‘Wintervogels’ en ‘Overige soorten’ en 
dubbel negatief op ‘Broedvogels’. 

Tabel 37  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 19 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 19 0 0 0 -- - - 

3.1.20 Zoekgebied 20 

Dit zoekgebied ligt in het midden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeen-
ten Heeze-Leende en Someren. 

3.1.20.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
Het zoekgebied ligt deels in het Natura 2000-gebied ‘Strabrechtse Heide & Beuven’. 
Natura 2000-gebieden zijn echter gevrijwaard van zonneparken. Binnen het zoek-
gebied zijn voldoende mogelijkheden waar zonneparken gerealiseerd kunnen wor-
den zonder effect op Natura 2000. De score van dit zoekgebied op het beoorde-
lingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 20 liggen niet in een hotspot voor akker- en weide-
vogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is der-
halve neutraal ‘0’. 

3.1.20.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied komen een bovengemiddeld aantal broedvogelsoorten (>46 
broedvogelsoorten) voor. De hoge concentraties worden met name veroorzaakt 
door de talrijke heide- en bosgebieden binnen het zoekgebied. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels is derhalve dubbel negatief 
‘--’. 
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Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal wintervogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen wintervogelsoorten 
voor. Echter in het overgrote deel van het zoekgebied komen een gemiddeld aantal 
wintervogelsoorten (15-30 wintervogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied 
op het beoordelingscriterium wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk amfibieën, reptielen, grondgebonden zoogdieren en libellen en 
in mindere mate dagvlinders en vaatplanten. De kans op het overtreden van ver-
bodsbepalingen bij realisatie van een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. 
De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium overige soorten is der-
halve negatief ‘-’. 

3.1.20.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 20 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’ en ‘Hotspots’ en negatief op ‘Wintervogels’ en ‘Overige soorten’ en 
dubbel negatief op ‘Broedvogels’. 

Tabel 38  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 20 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 20 0 0 0 -- - - 

3.1.21 Zoekgebied 21 

Dit zoekgebied ligt in het zuidoosten van de Metropoolregio Eindhoven, in de ge-
meente Deurne. 

3.1.21.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
Het zoekgebied ligt deels in het Natura 2000-gebied ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’. 
Natura 2000-gebieden zijn echter gevrijwaard van zonneparken. Binnen het zoek-
gebied zijn voldoende mogelijkheden waar zonneparken gerealiseerd kunnen wor-
den zonder effect op Natura 2000. De score van dit zoekgebied op het beoorde-
lingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
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NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
In het zoekgebied ligt een hotspot voor akker- en weidevogels. Dit betreft een ge-
bied grenzend aan de ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’. De dichtheid van akker- en 
weidevogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de hotspot(s). Echter liggen 
nagenoeg alle mogelijke zonlocaties buiten de hotspot. De score van dit zoekgebied 
op het beoordelingscriterium hotspots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.21.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het midden van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en wintervogel-
soorten voor. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvo-
gels en wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk grondgebonden zoogdieren en mindere mate reptielen, dagvlin-
ders en libellen. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van 
een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op 
het beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.21.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 21 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’ en ‘Hotspots’ en negatief op ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en ‘Ove-
rige soorten’. 

Tabel 39  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 21 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 21 0 0 0* - - - 

3.1.22 Zoekgebied 22 

Zoekgebieden 22 ligt in het midden van de Metropoolregio Eindhoven, binnen de 
gemeente Valkenswaard.  

3.1.22.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
Het zoekgebied ligt grotendeels in het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote 
Heide & De Plateaux’.  Hoewel Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van 
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zonneparken, zijn er geen mogelijke zonlocaties binnen dit zoekgebied zonder een 
mogelijk negatief effect realiseerbaar. Met name op de aangewezen broedvogels 
zijn effecten niet op voorhand uit te sluiten. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve negatief ‘-’.  
 
NNB 
Het zoekgebied bestaat nagenoeg helemaal uit het Natuurnetwerk Brabant. Hoe-
wel het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken, zijn er geen 
mogelijke zonlocaties binnen dit zoekgebied zonder een mogelijk negatief effect 
realiseerbaar. Externe werking, o.a. verlies van foerageergronden voor doelsoor-
ten, is niet op voorhand uit te sluiten. De score van dit zoekgebied op het beoorde-
lingscriterium Natuurnetwerk is derhalve negatief ‘-’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 22 liggen niet in een hotspot voor akker- en weide-
vogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is der-
halve neutraal ‘0’. 

3.1.22.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied komen een bovengemiddeld aantal broed- en wintervogel-
soorten (>46 broedvogelsoorten en >30 wintervogelsoorten) voor. De hoge con-
centraties worden met name veroorzaakt door water- en bosrijke omgeving van 
het zoekgebied. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broed-
vogels én wintervogels is derhalve dubbel negatief ‘--’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk grondgebonden zoogdieren, amfibieën en libellen en in mindere 
mate reptielen. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van 
een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. Te meer omdat er geen moge-
lijke zonlocaties binnen het zoekgebied zijn gelegen waar geen beschermde soor-
ten zijn waargenomen. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
overige soorten is derhalve dubbel negatief ‘--’. 

3.1.22.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 22 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Hotspots’, negatief 
op ‘Natura 2000’ en ‘Natuurnetwerk’ en dubbel negatief op ‘Broedvogels’, ‘Winter-
vogels’ en ‘Overige soorten’. 

Tabel 40  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 22 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 22 - - 0 -- -- -- 
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3.1.23 Zoekgebied 23 

Zoekgebieden 23 ligt in het midden van de Metropoolregio Eindhoven, binnen de 
gemeente Valkenswaard. 

3.1.23.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt in 
het oosten tegen het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Pla-
teaux’ aan. Binnen het zoekgebied zijn voldoende mogelijkheden waar zonnepar-
ken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op Natura 2000. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 23 liggen niet in een hotspot voor akker- en weide-
vogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is der-
halve neutraal ‘0’. 

3.1.23.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broed- en wintervogels aan-
wezig. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium wintervogels is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn de eekhoorn en de bever waargenomen. Daarnaast 
komt de Kartuizer anjer ook in het gebied voor. De kans op het overtreden van ver-
bodsbepalingen bij realisatie van een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. 
De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium overige soorten is der-
halve negatief ‘-’. 

3.1.23.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 23 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’ en negatief op ‘Overige 
soorten’. 
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Tabel 41  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 23 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 23 0 0 0 0 0 - 

3.1.24 Zoekgebied 24 

Dit zoekgebied ligt in het zuiden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente 
Heeze-Leende. 

3.1.24.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
Het zoekgebied ligt deels in het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & 
De Plateaux’.  Natura 2000-gebieden zijn echter gevrijwaard van zonneparken. Bin-
nen het zoekgebied zijn voldoende mogelijkheden waar zonneparken gerealiseerd 
kunnen worden zonder effect op Natura 2000. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’. 
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
In het zoekgebied ligt een hotspot voor akker- en weidevogels. Dit betreft een ge-
bied bekend als ‘Soerendonks Goor’ en ‘Gastelse Heide’. De dichtheid van akker- 
en weidevogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de hotspot(s). Echter 
liggen nagenoeg alle mogelijke zonlocaties buiten de hotspot. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.24.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broed- en wintervogels aan-
wezig. In het sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- 
en wintervogelsoorten voor. Echter in het overgrote deel van het zoekgebied ko-
men een minder dan gemiddeld aantal broed- en wintervogelsoorten (22-46 broed-
vogelsoorten en 15-30 wintervogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied op 
het beoordelingscriterium broedvogels én wintervogels is derhalve neutraal ‘0’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk grondgebonden zoogdieren, libellen, amfibieën en reptielen en 
mindere mate vaatplanten. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij 
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realisatie van een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.24.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 24 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’ en ‘Wintervogels’ en negatief op ‘Overige 
soorten’. 

Tabel 42  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 24 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 24 0 0 0* 0 0 - 

3.1.25 Zoekgebied 25 

Zoekgebied 25 ligt in het zuiden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente 
Someren.  

3.1.25.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
meer dan 600m van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Weerter- en Budeler-
bergen & Ringselven’. Gelet op de afstand zijn effecten niet op voorhand te ver-
wachten. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is 
derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 25 liggen deels in een hotspot voor akker- en wei-
devogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘Sluis 13’ en ‘De Groote Peel’. 
Dit is een gebied in en ten westen van het natuurgebied ‘De Groote Peel’. De dicht-
heid van akker- en weidevogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de hot-
spot(s). Echter ligt een groot deel van de mogelijke zonlocaties van zoekgebied 25 
buiten de hotspot. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hot-
spots is derhalve negatief ‘-’. 
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3.1.25.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broedvogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen broedvogelsoorten 
voor, met name in het zuidelijk deel. Echter in het grootste deel van het zoekgebied 
komen lage aantallen broedvogelsoorten (<22 broedvogelsoorten) voor. De score 
van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels is derhalve neutraal 
‘0’. 
 
Binnen het zoekgebied zijn grote verschillen in het aantal wintervogelsoorten. Zo 
zijn er veel vlakken binnen het zoekgebied waar heel weinig wintervogelsoorten 
(<15 wintervogelsoorten) voorkomen en zijn er veel vlakken waar een gemiddeld 
aantal wintervogelsoorten (15-30 wintervogelsoorten) of zelfs bovengemiddeld 
aantal wintervogelsoorten (>30 wintervogelsoorten) voorkomen. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen de mogelijke zonlocaties zijn nagenoeg geen beschermde soorten waarge-
nomen. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een 
zonnepark binnen dit zoekgebied is gering. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘0’. 

3.1.25.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 25 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Broedvogels’ en ‘Overige soorten’ en negatief op ‘Hotspots’ en ‘Win-
tervogels’. 

Tabel 43  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 25 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 25 0 0 - 0 - 0 

3.1.26 Zoekgebied 26 

Zoekgebied 26 ligt in het zuiden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeen-
ten Someren en Asten. 

3.1.26.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
Het zoekgebied ligt deels in het Natura 2000-gebied ‘Groote Peel’. Natura 2000-
gebieden zijn echter gevrijwaard van zonneparken. Binnen het zoekgebied zijn vol-
doende mogelijkheden waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder 
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effect op Natura 2000. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 26 liggen grotendeels in een hotspot voor akker- en 
weidevogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘Sluis 13’ en ‘De Groote 
Peel’. Dit is een gebied in en ten westen van het natuurgebied ‘De Groote Peel’. De 
dichtheid van akker- en weidevogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de 
hotspot(s). De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is 
derhalve dubbel negatief ‘--’. 

3.1.26.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het oosten van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en wintervogel-
soorten voor. Dit vanwege de ligging van het natuurgebied ‘De Groote Peel’. De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels en wintervo-
gels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk grondgebonden zoogdieren en mindere mate reptielen, amfi-
bieën en dagvlinders. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij reali-
satie van een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoek-
gebied op het beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.26.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 26 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’ en ‘Na-
tuurnetwerk’, negatief op ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en ‘Overige soorten’ en 
dubbel negatief op ‘Hotspots’. 

Tabel 44  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 26 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 26 0 0 -- - - - 
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3.1.27 Zoekgebied 27 

Zoekgebied 27 ligt in het zuiden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeen-
ten Heeze-Leende en Valkenswaard. 

3.1.27.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
Het zoekgebied ligt deels in het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & 
De Plateaux’.  Natura 2000-gebieden zijn echter gevrijwaard van zonneparken. Bin-
nen het zoekgebied zijn voldoende mogelijkheden waar zonneparken gerealiseerd 
kunnen worden zonder effect op Natura 2000. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’. 
 
NNB 
Het zoekgebied bestaat nagenoeg helemaal uit het Natuurnetwerk Brabant. Hoe-
wel het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken, zijn er geen 
mogelijke zonlocaties binnen dit zoekgebied zonder een mogelijk negatief effect 
realiseerbaar. Externe werking, o.a. verlies van foerageergronden voor doelsoor-
ten, is niet op voorhand uit te sluiten. De score van dit zoekgebied op het beoorde-
lingscriterium Natuurnetwerk is derhalve negatief ‘-’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 27 liggen grotendeels in een hotspot voor akker- en 
weidevogels. Het betreft een gebied langs ‘De Tongelreep’ ten zuiden van Valkens-
waard. De dichtheid van akker- en weidevogels is hier een stuk hoger dan gebieden 
buiten de hotspot(s). De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
hotspots is derhalve dubbel negatief ‘--’. 

3.1.27.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied komen een bovengemiddeld aantal broedvogelsoorten (>46 
broedvogelsoorten) voor. De hoge concentraties worden met name veroorzaakt 
door de talrijke heide- en bosgebieden binnen het zoekgebied. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels is derhalve dubbel negatief 
‘--’. 
 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal wintervogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen wintervogelsoorten 
voor. Echter in het overgrote deel van het zoekgebied komen een gemiddeld aantal 
wintervogelsoorten (15-30 wintervogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied 
op het beoordelingscriterium wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk amfibieën, reptielen, grondgebonden zoogdieren en libellen en 
in mindere mate dagvlinders. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij 
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realisatie van een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.27.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 27 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’ en ne-
gatief op ‘Natuurnetwerk’, ‘Wintervogels’ en ‘Overige soorten’ en dubbel negatief 
op ‘Hotspots’ en ‘Broedvogels’. 

Tabel 45  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 27 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 27 0 - -- -- - - 

3.1.28 Zoekgebied 28 

Zoekgebied 28 ligt in het zuiden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeen-
ten Heeze-Leende en Cranendonck. 

3.1.28.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
meer dan 1,4km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Weerter- en Budeler-
bergen & Ringselven’. Gelet op de afstand zijn effecten niet op voorhand te ver-
wachten. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is 
derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 28 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor 
akker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
hotspots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.28.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn grote verschillen in het aantal broedvogelsoorten. Zo 
zijn er veel vlakken binnen het zoekgebied waar heel weinig broedvogelsoorten 
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(<22 broedvogelsoorten) voorkomen en zijn er veel vlakken waar een gemiddeld 
aantal broedvogelsoorten (22-46 broedvogelsoorten) of zelfs bovengemiddeld aan-
tal broedvogelsoorten (>46 broedvogelsoorten) voorkomen. De hoge(re) concen-
traties worden met name veroorzaakt door het natuurgebied ‘Pan’, gelegen ten 
noordoosten van het zoekgebied. De score van dit zoekgebied op het beoordelings-
criterium broedvogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig wintervogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen wintervogelsoorten 
voor. Echter in het overgrote deel van het zoekgebied komen lage aantallen win-
tervogelsoorten (<15 wintervogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium wintervogels is derhalve neutraal ‘0’. 

 

Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft de levendbarende hagedis, smalle raai, spits havikskruid en drijvende water-
weegbree. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een 
zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.28.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 28 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’ en ‘Wintervogels’ en negatief op ‘Broedvogels’ en ‘Ove-
rige soorten’. 

Tabel 46  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 28 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 28 0 0 0 - 0 - 

3.1.29 Zoekgebied 29 

Dit zoekgebied ligt in het zuiden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente 
Valkenswaard. 

3.1.29.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt in 
het oosten tegen het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Pla-
teaux’ aan. Binnen het zoekgebied zijn voldoende mogelijkheden waar zonnepar-
ken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op Natura 2000. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
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NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 29 liggen deels in een hotspot voor akker- en wei-
devogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘Maaij’. Dit is een gebied 
rondom de visvijvers ten zuidoosten van Bergeijk. De dichtheid van akker- en wei-
devogels is hier een stuk hoger dan gebieden buiten de hotspot(s). Echter ligt een 
groot deel van de mogelijke zonlocaties van zoekgebied 29 buiten de hotspot. De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is derhalve nega-
tief ‘-’. 

3.1.29.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het oosten van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en wintervogel-
soorten voor. Dit vanwege de ligging van het natuurgebied ‘Koolblieks ven’. De 
score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels en wintervo-
gels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk grondgebonden zoogdieren en libellen en in mindere mate rep-
tielen. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een zon-
nepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.29.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 29 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’ en ‘Na-
tuurnetwerk’ en negatief op ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en ‘Overige 
soorten’. 

Tabel 47  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 29 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 29 0 0 - - - - 
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3.1.30 Zoekgebied 30 

Zoekgebied 30 ligt in het zuiden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeen-
ten Valkenswaard en Heeze-Leende. 

3.1.30.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
Het zoekgebied ligt deels in het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & 
De Plateaux’.  Natura 2000-gebieden zijn echter gevrijwaard van zonneparken. Bin-
nen het zoekgebied zijn voldoende mogelijkheden waar zonneparken gerealiseerd 
kunnen worden zonder effect op Natura 2000. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’. 
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 30 liggen niet in een hotspot voor akker- en weide-
vogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium hotspots is der-
halve neutraal ‘0’. 

3.1.30.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het oosten van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en wintervogel-
soorten voor. Dit vanwege de ligging van het natuurgebieden ‘Leenderbos’ en 
‘Groote Heide’. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broed-
vogels en wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk grondgebonden zoogdieren, reptielen en libellen. De kans op het 
overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een zonnepark binnen dit 
zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.30.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 30 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, 
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‘Natuurnetwerk’ en ‘Hotspots’ en negatief op ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en 
‘Overige soorten’. 

Tabel 48  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 30 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 30 0 0 0 - - - 

3.1.31 Zoekgebied 31 

Dit zoekgebied ligt in het zuiden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente 
Valkenswaard. 

 

3.1.31.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
Het zoekgebied ligt deels in het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & 
De Plateaux’.  Natura 2000-gebieden zijn echter gevrijwaard van zonneparken. Bin-
nen het zoekgebied zijn voldoende mogelijkheden waar zonneparken gerealiseerd 
kunnen worden zonder effect op Natura 2000. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’. 
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 31 liggen grotendeels in een hotspot voor akker- en 
weidevogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘Plateaux & Hageven’ en 
‘Achterste Brug’. De dichtheid van akker- en weidevogels is hier een stuk hoger dan 
gebieden buiten de hotspot(s). De score van dit zoekgebied op het beoordelingscri-
terium hotspots is derhalve dubbel negatief ‘--’. 

3.1.31.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn grote verschillen in het aantal broedvogelsoorten. Zo 
zijn er veel vlakken binnen het zoekgebied waar heel weinig broedvogelsoorten 
(<22 broedvogelsoorten) voorkomen en zijn er veel vlakken waar een gemiddeld 
aantal broedvogelsoorten (22-46 broedvogelsoorten) of zelfs bovengemiddeld aan-
tal broedvogelsoorten (>46 broedvogelsoorten) voorkomen. De hoge(re) concen-
traties worden met name veroorzaakt door het natuurgebied ‘Horsten’, gelegen in 
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het zuiden van het zoekgebied. De score van dit zoekgebied op het beoordelings-
criterium broedvogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig wintervogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen wintervogelsoorten 
voor. Echter in het overgrote deel van het zoekgebied komen lage aantallen win-
tervogelsoorten (<15 wintervogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium wintervogels is derhalve neutraal ‘0’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk grondgebonden zoogdieren, amfibieën en libellen en in mindere 
mate reptielen en dagvlinders. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen 
bij realisatie van een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.31.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 31 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’ en ‘Wintervogels’, negatief op ‘Broedvogels’ en ‘Overige soorten’ en 
dubbel negatief op ‘Hotspots’. 

Tabel 49  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 31 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 31 0 0 -- - 0 - 

3.1.32 Zoekgebied 32 

Zoekgebied 32 ligt in het zuiden van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente 
Cranendonck. 

3.1.32.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
Het zoekgebied ligt deels in het Natura 2000-gebied ‘Weerter- en Budelerbergen & 
Ringselven’.  Natura 2000-gebieden zijn echter gevrijwaard van zonneparken. Bin-
nen het zoekgebied zijn voldoende mogelijkheden waar zonneparken gerealiseerd 
kunnen worden zonder effect op Natura 2000. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’. 
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
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NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 32 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor 
akker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
hotspots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.32.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het oosten van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en wintervogel-
soorten voor. Dit vanwege de heide- en bosgebieden aldaar. De score van dit zoek-
gebied op het beoordelingscriterium broedvogels en wintervogels is derhalve ne-
gatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen de mogelijke zonlocaties zijn nagenoeg geen beschermde soorten waarge-
nomen. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een 
zonnepark binnen dit zoekgebied is gering. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘0’. 

3.1.32.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 32 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’ en ‘Overige soorten’ en negatief op ‘Broedvogels’ en ‘Win-
tervogels’. 

Tabel 50  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 32 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 32 0 0 0 - - 0 

3.1.33 Zoekgebied 33 

Dit zoekgebied ligt in het zuidwesten van de Metropoolregio Eindhoven, in de ge-
meente Bergeijk. 

3.1.33.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt in 
het westen en zuiden tegen het Natura 2000-gebied ‘Valleigebied van de Kleine 
Nete met brongebieden, moerassen en heiden, de Zegge en de Ronde Put’ aan. 
Binnen het zoekgebied zijn voldoende mogelijkheden waar zonneparken 
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gerealiseerd kunnen worden zonder effect op Natura 2000. De score van dit zoek-
gebied op het beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 33 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor 
akker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
hotspots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.33.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied komen een bovengemiddeld aantal broedvogelsoorten (>46 
broedvogelsoorten) voor. De hoge concentraties worden met name veroorzaakt 
door de talrijke heide- en bosgebieden binnen het zoekgebied. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvogels is derhalve dubbel negatief 
‘--’. 
 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal wintervogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen wintervogelsoorten 
voor. Echter in het overgrote deel van het zoekgebied komen een gemiddeld aantal 
wintervogelsoorten (15-30 wintervogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied 
op het beoordelingscriterium wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk reptielen, grondgebonden zoogdieren en dagvlinders en in min-
dere mate amfibieën en libellen. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen 
bij realisatie van een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.33.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 33 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’ en ‘Hotspots’ en negatief op ‘Wintervogels’ en ‘Overige soorten’ en 
dubbel negatief op ‘Broedvogels’. 

Tabel 51  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 33 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 33 0 0 0 -- - - 
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3.1.34 Zoekgebied 34 

Dit zoekgebied ligt in het zuidwesten van de Metropoolregio Eindhoven, in de ge-
meente Bladel. 

3.1.34.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
meer dan 1,5km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand 
zijn effecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 34 liggen nagenoeg geheel in een hotspot voor ak-
ker- en weidevogels. Het betreft een gebied wat bekend staat als ‘De Pals’. Het ge-
bied ligt ten zuiden van Bladel. De dichtheid van akker- en weidevogels is hier een 
stuk hoger dan gebieden buiten de hotspot(s). De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium hotspots is derhalve dubbel negatief ‘--’. 

3.1.34.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het zuiden van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en wintervogel-
soorten voor dan in het noorden van het zoekgebied. De score van dit zoekgebied 
op het beoordelingscriterium broedvogels en wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk grondgebonden zoogdieren en mindere mate reptielen, libellen 
en vaatplanten. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van 
een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied op 
het beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.34.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 34 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’ en 
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‘Natuurnetwerk’, negatief op ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en ‘Overige soorten’ en 
dubbel negatief op ‘Hotspots’. 

Tabel 52  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 34 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 34 0 0 -- - - - 

3.1.35 Zoekgebied 35 

Zoekgebied 35 ligt in het zuidwesten van de Metropoolregio Eindhoven, binnen de 
gemeente Reusel-De Mierden. 

3.1.35.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
meer dan 3,5km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand 
zijn effecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 35 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor 
akker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
hotspots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.35.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het midden van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en wintervogel-
soorten voor. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium broedvo-
gels en wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen de mogelijke zonlocaties zijn geen beschermde soorten waargenomen. De 
kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een zonnepark 
binnen dit zoekgebied is gering. De score van dit zoekgebied op het beoordelings-
criterium overige soorten is derhalve neutraal ‘0’. 
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3.1.35.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 35 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’ en ‘Overige soorten’ en negatief op ‘Broedvogels’ en ‘Win-
tervogels’. 

Tabel 53  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 35 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 35 0 0 0 - - 0 

3.1.36 Zoekgebied 36 

Zoekgebied 36 ligt in het westen van de Metropoolregio Eindhoven, in de gemeente 
Eersel.  

3.1.36.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
circa 3km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand zijn ef-
fecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het beoor-
delingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 36 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor 
akker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
hotspots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.36.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broedvogels aanwezig. In het 
sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen broedvogelsoorten 
voor. Echter in het grootste deel van het zoekgebied komen lage aantallen broed-
vogelsoorten (<22 broedvogelsoorten) voor. De score van dit zoekgebied op het 
beoordelingscriterium broedvogels is derhalve neutraal ‘0’. 
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Binnen het zoekgebied zijn grote verschillen in het aantal wintervogelsoorten. Zo 
zijn er veel vlakken binnen het zoekgebied waar heel weinig wintervogelsoorten 
(<15 wintervogelsoorten) voorkomen en zijn er veel vlakken waar een gemiddeld 
aantal wintervogelsoorten (15-30 wintervogelsoorten) of zelfs bovengemiddeld 
aantal wintervogelsoorten (>30 wintervogelsoorten) voorkomen. De score van dit 
zoekgebied op het beoordelingscriterium wintervogels is derhalve negatief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen de mogelijke zonlocaties zijn geen beschermde soorten waargenomen. De 
kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een zonnepark 
binnen dit zoekgebied is gering. De score van dit zoekgebied op het beoordelings-
criterium overige soorten is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.36.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 36 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’ en ‘Overige soorten’ en negatief op ‘Win-
tervogels’. 

Tabel 54  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 36 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 36 0 0 0 0 - 0 

3.1.37 Zoekgebied 37 

Zoekgebieden 37 ligt in het noordoosten van de Metropoolregio Eindhoven, binnen 
de gemeente Oirschot. 

3.1.37.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
circa 2,5km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied. Gelet op de afstand zijn 
effecten niet op voorhand te verwachten. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
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Hotspots 
De zonlocaties van zoekgebied 37 liggen niet in (de buurt van) een hotspot voor 
akker- en weidevogels. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium 
hotspots is derhalve neutraal ‘0’. 

3.1.37.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn over het algemeen weinig broed- en wintervogels aan-
wezig. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium wintervogels is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen de mogelijke zonlocaties zijn nagenoeg geen beschermde soorten waarge-
nomen. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie van een 
zonnepark binnen dit zoekgebied is gering. De score van dit zoekgebied op het be-
oordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘0’. 

3.1.37.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 37 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’, ‘Na-
tuurnetwerk’, ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en ‘Overige soorten’. 

Tabel 55  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 37 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 37 0 0 0 0 0 0 

3.1.38 Zoekgebied 38 

Dit zoekgebied ligt door heel de Metropoolregio Eindhoven. Dit is een zoekgebied 
wat zich concentreert langs de rijkswegen. 

3.1.38.1 Effecten op beschermde gebieden 

Natura 2000 
De Natura 2000-gebieden zijn gevrijwaard van zonneparken. Het zoekgebied ligt op 
sommige locaties tegen Natura 2000-gebieden aan. Echter is er voldoende ruimte 
binnen het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder ef-
fect op Natura 2000-gebieden. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscri-
terium Natura 2000 is derhalve neutraal ‘0’.  
 
NNB 
Het Natuurnetwerkwerk Brabant is gevrijwaard van zonneparken. Wel grenzen de 
mogelijke zonlocaties aan delen van het NNB. Zonneparken in de buurt van deze 
gebieden hebben mogelijk externe effecten. Echter is er voldoende ruimte binnen 
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het zoekgebied waar zonneparken gerealiseerd kunnen worden zonder effect op 
NNB. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscriterium Natuurnetwerk is 
derhalve neutraal ‘0’. 
 
Hotspots 
Binnen het zoekgebied 38 zijn diverse hotspots voor akker- en weidevogels gelegen. 
De dichtheid van akker- en weidevogels ligt daar een stuk hoger dan gebieden bui-
ten de hotspot(s). Echter ligt een groot deel van de mogelijke zonlocaties van zoek-
gebied 38 buiten de hotspots. De score van dit zoekgebied op het beoordelingscri-
terium hotspots is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.38.2 Effecten op beschermde soorten 

Vogels 
Binnen het zoekgebied zijn een gemiddeld aantal broed- en wintervogels aanwezig. 
In het sommige delen van het zoekgebied komen hogere aantallen broed- en win-
tervogelsoorten voor en in andere delen lagere aantallen. De score van dit zoekge-
bied op het beoordelingscriterium broedvogels én wintervogels is derhalve nega-
tief ‘-’. 
 
Overige beschermde soorten 
Binnen het zoekgebied zijn meerdere beschermde soorten waargenomen. Dit be-
treft voornamelijk grondgebonden zoogdieren en mindere mate overige be-
schermde soorten. De kans op het overtreden van verbodsbepalingen bij realisatie 
van een zonnepark binnen dit zoekgebied is aanwezig. De score van dit zoekgebied 
op het beoordelingscriterium overige soorten is derhalve negatief ‘-’. 

3.1.38.3 Conclusie 

In onderstaande tabel is de conclusie van zoekgebied 38 weergegeven. Hieruit blijkt 
dat het zoekgebied neutraal scoort op de beoordelingscriteria ‘Natura 2000’ en ‘Na-
tuurnetwerk’ en negatief op ‘Hotspots’, ‘Broedvogels’, ‘Wintervogels’ en ‘Overige 
soorten’. 

Tabel 56  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie zoekgebied 38 

 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 38 0 0 - - - - 
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Hoofdstuk 4 Beoordeling alternatieven 

In onderstaande subparagrafen zijn de alternatieven beoordeeld. Doordat de alter-
natieven zijn opgebouwd uit de diverse zoekgebieden heeft de beoordeling groten-
deels al plaatsgevonden. Echter kan het voorkomen dat, in tegenstelling de beoor-
deling aldaar, de potentie van de zoekgebieden niet volledig benut wordt. Hierdoor 
kan het voorkomen dat de beoordeling van het gehele zoekgebied afwijkt van de 
beoordeling van het zoekgebied in het alternatief. Indien dit aan de orde is wordt 
dit toegelicht. Zoekgebieden waar de beoordeling niet verandert wordt de beoor-
deling een-op-een overgenomen zonder extra toelichting.  

4.1 Alternatief Energielandschappen 

Het alternatief energielandschappen bestaat uit 13 zoekgebieden waar één of 
meerdere mogelijke windparklocaties zijn gesitueerd (in totaal 21 windparkloca-
ties) en 13 zoekgebieden met mogelijke zonlocaties. Eerst wordt de tabel windener-
gie weergegeven gevolgd door de tabel zonne-energie. 
 

Tabel 57  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie alternatief Energielandschappen 

Kop 1 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 1* 0 - 0 - - -- 

 2 0 - 0 - - -- 

 7 0 - 0 - - -- 

 17* - - 0 -- - -- 

 18 - 0 0 - - 0 

 20 - - 0 - - -- 

 21 -- -- 0 - -- -- 

 24 - - 0 - - -- 

 25 - 0 -- -- -- 0 

 26 - 0 -- - -- 0 

 29 0 - 0 - - -- 

 31 - 0 -- - -- -- 

 33* - - 0 -- -- -- 

 Totaal -** -** -- -- -- -- 

*  Hoewel windparklocatie 1-1 (zoekgebied 1), windparklocatie 17-1 (zoekgebied 17) en windpark-
locatie K50b (zoekgebied 33) niet terugkomen in dit alternatief heeft dit geen andere beoordeling van 
het zoekgebied tot gevolg. 
** Bij één afwijkende beoordeling wordt deze niet als worst-case overgenomen. 

Tabel 58  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie alternatief Energielandschappen 

Kop 1 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 1* 0 0 0 0 0 - 

 2 0 0 0 0 - 0 

 7 0 0 0 - - - 
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 17* 0 0 - - - - 

 18 0 0 0 0 - 0 

 20 0 0 0 -- - - 

 21* 0 0 0 - - - 

 24* 0 0 0 0 0 - 

 25 0 0 - 0 - 0 

 26 0 0 -- - - - 

 29 0 0 - - - - 

 31* 0 0 -- - 0 - 

 33* 0 0 0 -- - - 

 Totaal 0 0 -- -- - - 

*  Het aantal mogelijke zonlocaties bij deze zoekgebieden is fors beperkt. Echter leidt dit niet tot een 
andere beoordeling. De overige zoekgebieden bevatten (nagenoeg) hetzelfde aantal mogelijke zonlo-
caties. 

 
Conclusie 
Zowel het windenergiedeel als het zonne-energiedeel van het alternatief Energie-
landschappen bevat zoekgebieden die minder geschikt zijn en zoekgebieden die 
wel goed scoren op het thema ecologie. Indien alle mogelijke locaties van dit alter-
natief worden ingevuld met zon en wind kan dit grote effecten hebben op instand-
houdingsdoelstellingen van met name Natura 2000-gebieden. Met name de invul-
ling van zoekgebied 17, 18, 20, 21, 24, 25 en 26 kan zorgen voor een verlies aan 
foerageergebied en een sterk verhoogde kans op aanvaringen met windturbines. 
De Natura 2000-gebieden ‘Groote Peel’ en ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’ worden 
bij volledige invulling van dit alternatief omringd door zonnevelden en windturbi-
nes, met alle gevolgen van dien. De cumulatie van effecten wind en zon spelen hier-
bij nadrukkelijk ook een rol.  

4.2 Alternatief Spreiding 

Het alternatief energielandschappen bestaat uit 15 zoekgebieden waar één moge-
lijke windparklocatie is gesitueerd en 22 zoekgebieden met mogelijke zonlocaties. 
Eerst wordt de tabel windenergie weergegeven gevolgd door de tabel zonne-ener-
gie. 

Tabel 59  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie alternatief Spreiding 

Kop 1 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 1* 0 - 0 - - -- 

 2 0 - 0 - - -- 

 4 0 0 -- - - 0 

 7** 0 - 0 - --** -- 

 13 0 -- -- - - -- 

 15 - -- 0 -- -- -- 

 17* - - 0 -- - -- 

 18 - 0 0 - - 0 

 19* - - 0 -- -- -- 

 20* - - 0 - - -- 

 21 -- -- 0 - -- -- 



 

Technische bijlage ecologie 
bij: PlanMER Metropoolregio Eindhoven   

 

  

Achtergrondrapport natuur - bij: PlanMER Metropoolregio Eindhoven 

83 

83 

 24 - - 0 - - -- 

 25 - 0 -- -- -- 0 

 29** 0 - 0 --** --** -- 

 33** 0** - 0 -- -- -- 

 Totaal -*** -- -- -- -- -- 

*  Hoewel windparklocatie 1-2 (zoekgebied 1), windparklocaties 17-2 en 17-3 (zoekgebied 17), wind-
parklocaties 19-2 t/m 19-5 (zoekgebied 19) en windparklocaties 20-1 en 20-2 (zoekgebied 20) niet 
terugkomen in dit alternatief heeft dit geen andere beoordeling van het zoekgebied tot gevolg. 
** Afwijkende score t.o.v. de totaalscore zoekgebied (0). Voor zoekgebied 7 en 29 uit bovenstaande 
tabel betekent dit een slechtere score vanwege een hogere dichtheid vogels bij de mogelijke wind-
parklocatie uit het alternatief. Voor zoekgebied 33 uit bovenstaande tabel betekent dit een betere 
score vanwege een grotere afstand tot N2000 in vergelijking met andere windparklocaties uit het 
zoekgebied die niet zijn opgenomen in dit alternatief. 
*** Bij één afwijkende beoordeling wordt deze niet als worst-case overgenomen. 

Tabel 60  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie alternatief Spreiding 

Kop 1 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 1** 0 0 0 0 -** - 

 3 0 0 - - - - 

 4 0 0 -- 0 - 0 

 6* 0 0 0 - - 0 

 9 0 0 - - 0 - 

 11 0 0 0 0 0 - 

 12* 0 0 - 0 - 0 

 13* 0 0 - 0 0 - 

 14 - - - -- - -- 

 15 - 0 0 - - - 

 16* 0 0 - 0 0 0 

 17** 0 0 - 0** 0** - 

 19 0 0 0 -- - - 

 21* 0 0 0 - - - 

 23* 0 0 0 0 0 - 

 24* 0 0 0 0 0 - 

 31* 0 0 -- - 0 - 

 32** 0 0 0 0** 0** 0 

 33* 0 0 0 -- - - 

 35* 0 0 0 - - 0 

 36** 0 0 0 0 0** 0 

 38* 0 0 - - - - 

 Totaal - 0*** -- -- - -*** 

*  Het aantal mogelijke zonlocaties bij deze zoekgebieden is fors beperkt. Echter leidt dit niet tot een 
andere beoordeling. De overige zoekgebieden bevatten (nagenoeg) hetzelfde aantal mogelijke zonlo-
caties.  
** Afwijkende score t.o.v. de totaalscore zoekgebied (Hoofdstuk 3). Voor zoekgebied 1 uit boven-
staande tabel betekent dit een slechtere score vanwege een hoge dichtheid wintervogels bij mogelijke 
zonlocaties uit het alternatief. Voor zoekgebied 17, 27, 32 en 36 uit bovenstaande tabel betekent dit 
een betere score vanwege een lage dichtheid beschermde soorten bij de (beperkte) mogelijke zonlo-
caties uit het alternatief. 
*** Bij één afwijkende beoordeling wordt deze niet als worst-case overgenomen. 

 
Conclusie 
Zowel het windenergiedeel als het zonne-energiedeel van het alternatief Spreiding 
bevat zoekgebieden die minder geschikt zijn en zoekgebieden die wel goed scoren 
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op het thema ecologie. Indien een aantal hoogrisico locaties (ecologie) afvallen 
heeft dit aannemelijk positief effect op de totaalscore van dit alternatief. Cumulatie 
van effecten zon en wind zijn voor dit alternatief niet concreet te duiden. 

4.3 Alternatief Netinpassing 

Het alternatief netinpassing bestaat uit 5 zoekgebieden waar één mogelijke wind-
parklocatie is gesitueerd en 16 zoekgebieden met mogelijke zonlocaties. Eerst 
wordt de tabel windenergie weergegeven gevolgd door de tabel zonne-energie. 

Tabel 61  Conclusie ecologie; Deel A Windenergie alternatief Netinpassing 

Kop 1 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 1* 0 - 0 - - -- 

 13 0 -- -- - - -- 

 15 - -- 0 -- -- -- 

 19* - - 0 -- -- -- 

 24 - - 0 - - -- 

 Totaal - -- 0** -- -- -- 

*  Hoewel windparklocatie 1-1 (zoekgebied 1) en windparklocaties 19-2 t/m 19-5 (zoekgebied 19) 
niet terugkomen in dit alternatief heeft dit geen andere beoordeling van het zoekgebied tot gevolg. 
** Bij één afwijkende beoordeling wordt deze niet als worst-case overgenomen. 

Tabel 62  Conclusie ecologie; Deel B Zonne-energie alternatief Netinpassing 

Kop 1 
Zoekgebied 

Natura 
2000 

Natuur-
netwerk 

Hotspots 
Broed-
vogels 

Winter-
vogels 

Overige 
soorten 

 1* 0 0 0 0 0 - 

 3* 0 0 - - - - 

 9** 0 0 - 0** 0 0** 

 11* 0 0 0 0 0 - 

 13 0 0 - 0 0 - 

 15* - 0 0 - - - 

 16 0 0 - 0 0 0 

 19* 0 0 0 -- - - 

 20** 0 0 0 -** - 0** 

 24* 0 0 0 0 0 - 

 25* 0 0 - 0 - 0 

 28 0 0 0 - 0 - 

 32 0 0 0 - - 0 

 34* 0 0 -- - - - 

 36* 0 0 0 0 - 0 

 38* 0 0 - - - - 

 Totaal 0*** 0 -*** -*** - - 

*  Het aantal mogelijke zonlocaties bij deze zoekgebieden is fors beperkt. Echter leidt dit niet tot een 
andere beoordeling. De overige zoekgebieden bevatten (nagenoeg) hetzelfde aantal mogelijke zonlo-
caties.  
** Afwijkende score t.o.v. de totaalscore zoekgebied (Hoofdstuk 3). Voor zoekgebied 9 en 20 uit bo-
venstaande tabel betekent dit een betere score vanwege een lage dichtheid beschermde soorten bij 
de (beperkte) mogelijke zonlocaties uit het alternatief. 
*** Bij één afwijkende beoordeling wordt deze niet als worst-case overgenomen. 
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Conclusie 
Zowel het windenergiedeel als het zonne-energiedeel van het alternatief Netinpas-
sing bevat zoekgebieden die minder geschikt zijn en zoekgebieden die wel goed 
scoren op het thema ecologie. Indien een aantal hoogrisico locaties (ecologie) af-
vallen heeft dit aannemelijk positief effect op de totaalscore van dit alternatief. Cu-
mulatie van effecten zon en wind zijn voor dit alternatief niet concreet te duiden. 
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