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Aan de heer of mevrouw 
 
 
  
 
 

Budel-Dorplein, 29 mei 2022 
 
 
Betreft:  Laatste ontwikkelingen Zonnepark Nyrstar II 
 
 
 
Beste bewoner,  
 
Graag willen we u een update geven over de laatste ontwikkelingen van zonnepark Nyrstar II. Na een 
ontwikkelproject van ruim 1,5 jaar is inmiddels het  vergunningentraject gestart: aangezien één  deel 
van het zonnepark direct in de fabriek van Nyrstar geÏnjecteerd wordt, betreffen het twee aparte 
vergunningsaanvragen. De vergunningsaanvraag voor het noordelijke plot verloopt via de gemeente 
Cranendonck (zie bijlage 1), het westelijk plot, de vuilstort loopt via de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant (zie bijlage 2). 
 
Sinds de informatie avond die we op 8 november 2022 (zie bijlage 3) hebben georganiseerd is voor 
het noordelijk plot besloten geen bomen te kappen en het uit te breiden naar het zuiden toe; u als 
omwonenden zult dit verschil niet merken. 
 
We hopen op een spoedige behandeling door de gemeente en de Omgevingsdienst . Als zij overgaan 
tot besluitvorming  wordt dit via de officiele kanalen bekend gemaakt.  
 
Vragen en contact 
Mocht u behoefte hebben aan een toelichting omtrent het plan en de planning er van, plannen wij 
graag een afspraak met u in. 
 
U kunt een gesprek inplannen door u aan te melden via: peter.vandengroenendaal@statkraft.com.  
   
 
Met vriendelijke groet,    Namens Statkraft, 
 
 
Ruud Lennaerts    Peter van den Groenendaal 
Principal SHEQ advisor environment  Projectontwikkelaar 
      06-30103676 
www.nyrstar.com    www.statkraft.com
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Bijlage 1 Noordelijk plot via gemeente Cranendonck 
 
 

 
  



 
 

 

Bijlage 2 Westelijk plot via de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
 
 
 

 
  



 
 

 

Bijlage 3 Oude ontwerp gepresenteerd op informatie avond d.d. 8-11-2021 
 
 
 
 

 


