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Sinds 2019 zijn wij van Solar Provider Group B.V. (SPG) bezig geweest met het aanvragen van een 

omgevingsvergunning voor Zonnepark Zuidgeest. In 2019, 2020 en/of 2021 hebben wij u op verschillende 

momenten gesproken of gezien. Met deze nieuwsbrief willen wij u weer op de hoogte brengen van de 

laatste stand van zaken.   

 

Omgevingsvergunning en subsidie 

Voor Zonnepark Zuidgeest kunt alle documenten van de vergunning altijd raadplegen via 

www.ruimtelijkeplannen.nl als u op plannaam ‘Zonnepark Zuidgeest’ zoekt. Deze vergunning is inmiddels 

onherroepelijk. In oktober 2021 hebben wij SDE++ subsidie aangevraagd bij het RVO. Eind februari 2022 

hebben bevestigd gekregen dat onze aanvraag is beschikt. Met het verkrijgen van de subsidie is een 

nieuwe fase van het project aangebroken, namelijk het regelen van de financiering en voorbereidingen 

treffen voor de bouw.  

  

Bouw en aansluiting 

In de laatste communicatie van december 2021 vermeldden wij dat eind 2022 de bouw zou starten voor  

Zonnepark Zuidgeest. Door macro-economische omstandigheden (voornamelijk naweeën corona, 

personeelsschaarste en oorlog in Oekraïne) zijn prijzen hard gestegen. Op persoonlijk vlak merkt iedereen 

dit en dit geldt ook voor de bouwkosten van het zonnepark. De gesprekken met de banken lopen om 

vreemd vermogen te organiseren, maar deze duren langer dan gehoopt. Dit heeft ervoor gezorgd dat er 

uitstel is m.b.t. de start van de bouwwerkzaamheden. Wij verwachten nu dat voor Zonnepark Zuidgeest de 

bouw kan starten in het voorjaar van 2023.  

 

Wat de aansluiting betreft, staat deze nog steeds bij Enexis op de planning om aangelegd te worden. Naar 

verwachting zal Enexis verder gaan met het aanleggen van de kabel in januari 2023.  

 

Financiële participatie 

De financiële participatie door obligaties zal voor de bouw van het zonnepark worden aangeboden. 

Recentelijk heeft Zonnepark Dassenberg via Duurzaam Investeren in de gemeente succesvol obligaties 

aangeboden aan de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom. Zonnepark Zuidgeest zal een 

soortgelijke propositie beogen. Met de coöperatie en de gemeente zijn de gesprekken nog volop aan de 

gang om deze optie uit te voeren.  

 

Contact 

Wilt u ons bereiken? Neem dan contact op met George Overbeke via 06 830 869 75 of via 

goverbeke@solarprovidergroup.com 
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