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Geachte voorzitter, dames en heren 
 
Mijn naam is Ad van der Heijden en sta hier als voorzitter van de dorpsraad Olland. Reden dat ik hier sta zijn de 
voorgenomen plannen voor zonneparken, welke in grote mate het buitengebied van Olland lijken te gaan vullen en waar 
mogelijk nog windmolens in de aangrenzende Schijndelse en Rooise Heide bij gaan komen. 
 
De grootste zorg van de dorpsraad is dat onze inwoners weinig bekend zijn met de plannen omdat u onvoldoende de 
moeite neemt om te vertellen wat er gaande is, wat er op ons afkomt, wat dat betekent en welke impact dat heeft op ons 
buitengebeid. U laat het over aan de initiatiefnemers die alleen een economisch belang hebben en minder prioriteit  
hebben bij ons welzijn of leef- en woonklimaat. U, als college en raad zouden daarin leidend moeten zijn. Nu worden 
alleen de direct aanwonenden gesproken en dat zijn er maar 1 tot maximaal 5 inwoners. En de rest weet van niets terwijl 
we er dadelijk dagelijks mee geconfronteerd worden.  
 
Voorop gesteld, wij beseffen dat er wat moet gebeuren, dat alternatieve energie opgepakt moet worden maar de snelheid 
en de omvang waarmee u dat doet is heel erg verontrustend. Er zijn nog zoveel ontwikkelingen, maatschappelijke 
discussies, vragen, onduidelijkheden en opmerkingen dat we dringend verzoeken  tot matiging en tot een dialoog met 
ons en onze inwoners. Ga de bühne op, organiseer informatie-avonden, leg uit waarom en wat, luister naar wat er leeft, 
wat mensen bezig houdt en verontrust.  
 
We willen graag gehoord worden, we willen graag antwoorden van verantwoordelijke bestuurders op onderstaande 
vragen 
Informatie/communicatie: 

1. Is de de verantwoordelijk bestuurder het met ons eens dat men de informatieverstrekking en communicatie 
niet alleen mag overlaten aan de initiatiefnemers 

2. Hoe gaan de verantwoordelijke bestuurders onze inwoners informeren over het beleid inzake “De toekomst van 
Zon- en Windenergie in Meierijstad” en de gevolgen daarvan voor de benoemde zoekgebieden en dan met 
name de voor het buitengebied van Olland en de aangrenzende Schijndelse en Rooise Heide 
 

Toekomstbeeld buitengebied Olland en aangrenzende Schijndelse en Rooise Heide 
Met de eerste 37 ingediende inititiatieven en eerst transitie van 7 locaties lijkt het erop dat Olland en aangrenzend 
gebied onevenredig hard getroffen gaat worden en tegelijkertijd worden we in het ongewisse gelaten over het 
toekomstbeeld van ons buitengebied. We hebben daarom de volgende vragen: 

1. Hoeveel hectare beoogt bestuurder op ons buiten- en aangrenzende gebied maximaal te benutten voor de 
opwekking van zonne-energie? 

2. Hoeveel windmolens wil men maximaal plaatsen in datzelfde gebied? 
3. Wat is het beleid cq doel van de gemeente als het gaat om spreiding van de initiatieven voor opwekking van 

alternatieve energie in de gemeente Meierijstad of beoogt men zoveel mogelijk centralisatie in het genoemde 
gebied Olland en Schijndelse - Rooise Heide? 

4. Jarenlang kon  niets in deze gebieden omdat het een belangrijk vogelweide gebied was. Hoe past dit alles in de 
beoogde plannen? 

5. In uw eigen beleidsnota maar ook in alle andere rapporten wordt geschreven over het het niet gebruiken van 
gronden die direct grenzen aan de openbare weg maar verder naar binnen toe te werken. Wat zien we… in het 
de eerste beste plan liggen  30 hectare aan zonnepanelen weerzijde van een redelijk drukke weg voor auto’s en 
fietsers. Het is een belangrijke ontsluitingsweg/gebruikersweg vanuit Olland, Liempde en Boskant richting 
Schijndel en/of Sint-oedenrode. Hoe verklaart u dit? 



6. U bent wellicht ook op de hoogte van de beperkte transportcapaciteit van het netwerk. Het blijkt dat het gebied 
Olland/Schijndelse Heide een betere infrastructuur heeft met ruimere capaciteit dan andere delen van Meierijstad. 
Is dit reden om significant meer zonneparken in ons gebied te leggen? 

 
Stikstofafzet en zonneladder 
Meierijstad ligt centraal in een gebied waar geen natura2000 gebieden zijn, en is daarmee belangrijk voor stikstof afzet 
door boeren in Olland en omgeving. Er is al een tijdje sprake van het mogelijk toepassen van een bufferzones rondom 
deze natura2000 gebieden, wat maakt dat de Schijndelse-Rooise Heide mogelijk nog een van de weinige gebieden is 
waar boeren uit Olland en omgeving in de toekomst nog kunnen bemesten. Maar als daar in grote mate zonneparken 
verschijnen is dat ook niet meer mogelijke 

1. Hebben verantwoordelijke bestuurders dit ingecalculeerd en gaat de gemeente deze agrariërs compenseren 
voor de extra kosten voor het afvoeren van de mest die niet meer afgezet kan worden in dit gebied. 

2. Hebben de verantwoordelijke bestuurders zich gerealiseerd wat de impact is op de boerenbedrijven die de 
afgelopen jaren van alle kanten in het nauw zijn gedreven en nu nota bene ook nog eens geconfronteerd 
worden met een enorm beslaglegging op waardevolle schaarse landbouwgrond. 

3. Waarom wil men nu al op zo'n grote schaal overgaan tot het gebruik van landbouwgrond terwijl er nog enorm 
veel potentieel is op daken? 

4. Betekent dit dat Meierijstad afspraken uit de zonneladder naast zich neerlegt? 
 

Ter afronding 
Inmiddels staan veel initiatieven ter discussie. Zo heeft de gemeente Best bij nader inzien rigoreus de initiatieven 
gemaximaliseerd op 20 ha tot 2026. Friesland en Drenthe en inmiddels ook Brabant hebben een rem gezet op de 
ongebreidelde aanleg van zonneparken. Overijsel en Gelderland volgen binnenkort. 
Wordt het geen tijd dat de gemeenten Meierijstad hier navolging aan gaat geven om te voorkomen dat het buitengebied 
in Meierijstad massaal verkwanselt wordt door zonnepanelen en windmolens?  
 
Zeker in het licht van onze, al 15 jaar durende, strijd voor woningbouw, waar er geen steen is gelegd, is pfas, co2 uitstoot, 
eerst inbreiden dan pas uitbreiden, stankcirkel/geurhinder, geitenhouderij, etc allemaal kreten die wij horen en kan er 
niets. In het geval van duurzaamheid blijkt alles te kunnen en wordt het  buitengbied verkwanselt en is binnen een jaar 
alles geregeld en wordt ons landschap compleet en onherstelbaar beschadigd! Leg het onze inwoners maar uit! 
 
Tot slot: wij zijn de afgelopen tijd met heel veel partijen in gesprek geweest, zoals met inwoners, aanwonenden, 
energiepartijen cq initiatiefnemers en ook met div politieke partijen. Ik vind het dan wel jammer dat de grootste partij zich 
niet de moeite neemt om even te reageren op onze mail, ons verzoek voor een gesprek. Is dat de arrogantie van de macht? 
Overigens hebben we op ons schrijven aan het college van 22 september ook nog geen reactie of antwoord ontvangen, 
jammer en teleurstellend! Hoe serieus genomen worden wij? 
 
Wij hopen op een realitische maar ook kritische raad in het vervolg van dit proces en wensen u veel wijsheid toe maar 
vooral veel oog en oor voor onze inwoners en ons leef- en woonklimaat. Graag tot nader overleg bereid. 
 
Dorpsraad Olland 
 
 
N.B: cursieve tekst is niet gebruikt tijdens inspreken i.v.m toegestane tijd. 


