College van B&W, alle raads,- en commissieleden van de Gemeente Meierijstad
Stadhuisplein 1
5461KN Veghel

Datum: 3 december 2020
Betreft: Zonneparken Olland aan de Schootsedijk
Ref. : omwonenden tegen de realisatie van zonneparken in het buitengebied aan de
Schootsedijk

Geacht college, raads,- en commissieleden,
Via de media hebben wij recentelijk kunnen vernemen over de plannen die er zijn in
het buitengebied van Olland langs de Schootsedijk m.b.t het realiseren van grote
zonneparken.
Verschillende omwonenden in het betrokken buitengebied hebben de laatste
maanden telefonisch contact gezocht met de gemeente om nadere info te verkrijgen
aangaande deze plannen. In de verschillende reacties werd uitermate vaag gereageerd
en werd de bewuste “boot afgehouden”.
Dit is opmerkelijk en niet te rijmen met de fase waarin de zonneparkprojecten zich
bevinden. Een aantal omwonenden zijn de afgelopen weken benaderd door potentiele
exploitanten om de plannen toe te lichten. Tijdens deze gesprekken zijn er een aantal
toezeggingen gedaan, bijvoorbeeld een speeltuintje voor de Ollandse kinderen, om
draagvlak te creëren voor de plannen.
Kort en duidelijk; Er is géén draagvlak, en dat komt er ook niet (kijkend naar de nog
onbenutte alternatieven die de ruimtelijk ordening biedt).
De direct omwonenden zijn inmiddels in gesprek met een aantal organisaties en
comités waaronder de dorpsraad Olland, LTO, natuurbescherming etc. Al met al is
iedereen ervan overtuigd dat er een legio aan redenen zijn om er NIET voor te kiezen
om het mooie Ollandse buitengebied op te offeren voor zonneparken.
Wij sluiten ons aan bij het betoog van de heer Van der Heijden (dorpsraad Olland) dat
hij op 25 november jl. bij u in de raad heeft gehouden! Tevens verwijzen wij graag naar
de bijlage (rapport TU Wageningen) waar op een onafhankelijke en objectieve manier
onderzoek is gedaan naar de gevolgen en risico’s van zonneparken. Het kan niet
anders dan dat dit onderzoek u van mening doet veranderen.

Wij dringen erop aan om zo spoedig mogelijk een gesprek te plannen zodat wij onze
standpunten en bezorgdheden als direct omwonenden met u kunnen bespreken.
Helaas is het zo, kijkend naar het betoog van de dorpsraad Olland, dat de gemeente
Meierijstad tendeert om dit soort brieven kwijt te raken c.q. niet te beantwoorden.
Wij verzoeken u dringend, gezien de belangrijkheid van dit thema, om nog dit jaar een
TEAMS/Skype vergadering met ons te beleggen. Indien mogelijk een fysieke
vergadering (in beperkt comité).
In afwachting van uw spoedige reactie.

Hoogachtend,

Families Boekhorst, Foolen, Koopman, De Vries Van Hoof, Eykemans, Vervoort

Direct omwonenden buitengebied Olland rond Schootsedijk
Correspondentie adres:
bewonersollandbuitengebied@gmail.com

