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Op 22 september 2020 heeft u namens Dorpsraad Olland per brief gereageerd op de mogelijke 

komst van twee zonneparken langs de Schootsedijk. In navolging heeft u op 25 november 2020 

ingesproken tijdens een beeldvormende avond van de raadscommissie. In deze brief leest u de 

reactie op uw brief en de vragen die u tijdens het inspreken heeft gesteld (hierna: 

inspraakreactie). Onze excuses voor het lange wachten op een reactie op de brief. 

 

Informatie en communicatie 

In uw brief en in uw inspraakreactie gaat u in op de informatieverstrekking en communicatie 

richting de inwoners van Olland. Daarbij maakt u onderscheid tussen de informatieverstrekking en 

communicatie over de twee zonnepark initiatieven en de informatieverstrekking en communicatie 

over het beleid, zoals opgenomen in het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ en 

de gevolgen daarvan voor het buitengebied.  

 

Het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ is 6 februari 2020 door de gemeenteraad 

vastgesteld. Dit rapport bevat een afwegingskader voor zonneparken en een globale verkenning 

naar kansrijke gebieden voor windparken. Conclusie van de globale verkenning naar kansrijke 

gebieden voor windparken was dat er vervolgonderzoek nodig is. De opzet van dit 

vervolgonderzoek is woensdag 25 november 2020 aan de raadscommissie gepresenteerd. 

Belangrijk onderdeel in dit proces (routekaart) is het vroegtijdig betrekken en informeren van 

omwonenden en belanghebbenden van gebieden die tot nu toe als kansrijk aangemerkt zijn.  

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db
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Voor zonneparken is in het rapport al een concrete procesbeschrijving opgenomen. Onderdeel 

daarvan is het werken met een kwaliteitsmeting. Door deze werkwijze beogen we om de 

zonneparken met de grootst mogelijke kwaliteit te kiezen. Hoe hoger de kwaliteit, hoe groter de 

kans van slagen van het initiatief. Bijkomstigheid van deze procesgang is dat het ondoenlijk is om 

voor alle 37 ingediende initiatieven in de voorfase al overleg met omwonenden en andere 

belanghebbenden te verlangen. Dit zou leiden tot onnodige ophef, omdat het overgrote deel van 

de initiatieven, gezien de oppervlakte van maximaal 50 hectare, geen doorgang zou kunnen 

vinden.  

 

Dit wil echter absoluut niet zeggen dat er geen participatie plaats gaat vinden. Dit moet nog gaan 

gebeuren en maakt onderdeel uit van de overeenkomst die we afsluiten met elk van de 

geselecteerde initiatiefnemers. De initiatiefnemers van de 7 gekozen initiatieven, waaronder ook 

de 2 initiatieven aan de Schootsedijk werken hun participatieplannen uit. Deze participatieplannen 

moet de gemeente nog ontvangen én beoordelen. Wij kunnen nu al melden dat participatie niet 

beperkt kan blijven tot alleen de direct omwonenden. Ook de inwoners van de kern Olland zullen 

betrokken moeten worden.  

 

Na beoordeling van het participatieplan kunnen de initiatiefnemers de communicatie en 

informatieverstrekking gaan oppakken1. Dit is in principe de verantwoordelijkheid van de 

initiatiefnemer. Als gemeente gaan we dit proces monitoren en waar nodig bijsturen.  

 

Toekomstbeeld 

In uw inspraakreactie geeft u aan in het ongewisse te worden gelaten over het toekomstbeeld van 

het buitengebied van Olland. Hieronder de reactie op de door u gestelde vragen. 

 

Maximale benutting 

Op dit moment is nog onduidelijk waar en in welke omvang er nog zonneparken nodig zijn om de 

doelstelling Meierijstad energieneutraal 2050 te halen. Daarbij kunnen we ook niet aangeven 

hoeveel hectare er totaal wordt beoogd in het buitengebied nabij Olland. In de keuze voor de 

locaties van zonneparken zijn we afhankelijk van de initiatieven die worden ingediend en laten we 

ons adviseren door de Commissie Beoordeling Zonneparken. Deze commissie kijkt ook naar de 

draagkracht van een gebied.  

 

Windmolens 

De gemeenteraad heeft op basis van een globale verkenning 4 kansrijke gebieden voor 

windparken aangewezen. De haalbaarheid van deze gebieden moet nog worden onderzocht. 

Onderzoek moet uitwijzen of en zo, ja hoeveel windmolens er in deze gebieden kunnen komen. 

De opzet van dit vervolgonderzoek is woensdag 25 november 2020 aan de raadscommissie 

gepresenteerd.  

 

Spreiding 

Zoals hiervoor al aangegeven kijken we, naast de kwaliteit van de initiatieven, ook naar de 

draagkracht van een gebied. We beogen niet om zoveel mogelijk initiatieven in het gebied nabij 

Olland te centraliseren.  

 

                                                      
1 De eerste gesprekken die initiatiefnemers met u gevoerd hebben, beschouwen we als louter 

kennismakingsgesprekken.  
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Weidevogelgebied 

De Commissie Beoordeling Zonneparken heeft bij de beoordeling gebruik gemaakt van bestaande 

documentatie, zoals het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de voormalige gemeente Sint-

Oedenrode. Op grond van dit bestemmingsplan vallen beide locaties buiten het aangewezen 

leefgebied voor weidevogels.  

 

Afstand tot de weg 

Het afwegingskader voor zonneparken, zoals opgenomen in het rapport ‘De toekomst van zon en 

wind in Meierijstad’, bevat 11 ontwerpprincipes. Ontwerpprincipe 5 gaat over de afstand tot 

infrastructuur. Initiatiefnemers moeten voorkomen dat de zonneparken te confronterend of 

opvallend langs de infrastructuur liggen. In beide plannen voor zonneparken langs de 

Schootsedijk is met dit ontwerpprincipe rekening gehouden.  

 

Transportcapaciteit 

De Commissie Beoordeling Zonneparken heeft ook gekeken naar de aansluitmogelijkheden. 

Daarbij is de aanwezigheid van betere infrastructuur geen reden geweest om te kiezen voor de 

twee zonneparken nabij Olland. Sterker nog, het zonnepark ten noorden van Schootsedijk 37 

heeft een dusdanige omvang dat er rechtstreeks op het verdeelstation in Eerde moet worden 

aangesloten en gebruik van de bestaande infrastructuur niet nodig is. 

 

Stikstofafzet en zonneladder 

In uw inspraakreactie gaat u in op het belang van de Schijndelse-/ Rooise Heide voor de 

agrarische sector. Hieronder de reactie op de door u gestelde vragen. 

 

De agrarische gronden in het buitengebied hebben een cruciale betekenis voor de productie van 

ons voedsel en andere agrarische producten. Dat is en blijft de primaire functie van de agrarische 

gronden. Vanwege het belang van de energietransitie en de omvang van de opgave accepteren 

we dat een deel van de agrarische gronden – in ieder geval voor een aantal decennia – wordt 

benut voor de opwekking van energie. Daarbij heeft het benutten van voor de landbouw minder 

courante percelen of percelen aan de rand van een agrarisch productiegebied onze voorkeur. De 

Commissie Beoordeling Zonneparken heeft hier in haar beoordeling ook rekening mee gehouden. 

 

Het eventueel compenseren van de extra kosten voor het afvoeren van de mest is op dit moment 

niet aan de orde.  

 

Zonnepanelen op daken 

Als onderdeel van het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ is onderzoek gedaan 

naar de energieopgave. Er is een lokale opgave van 4.670 TJ. Als we alle daken van gebouwen 

voorzien van zonnepanelen komen we met de huidige stand van de techniek uit op 1.470 TJ. Dit 

betekent een resterende opgave van ca. 3.200 TJ. Dit laat zien dat we met alleen zonnepanelen 

op daken het niet gaan redden. Daarbij is de opgave te groot om nog langer te wachten.  

 

Zonneladder 

We volgen als gemeente Meierijstad de zonneladder. De zonneladder is namelijk geen 

afwegingskader wat volgorderlijk doorlopen moet worden. Het is niet zo dat eerst de daken vol 

moeten liggen voordat er begonnen mag worden met zon op land. Het is in de zonneladder van 

belang om aan te geven waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Zoals hierboven 

aangegeven bij zonnepanelen op daken is de omvang van de energieopgave in Meierijstad 
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dusdanig groot dat niet aan duurzame opwek op land kan worden ontkomen, waaronder zon op 

land.  

 

Rem op zonneparken 

In uw inspraakreactie rondt u af door te verwijzen naar een rem op de ongebreidelde aanleg van 

zonneparken. Deze rem is in Meierijstad aanwezig. Dit doen we door te werken met zogenaamde 

tranches. Door deze tranches kunnen we: 

1. de ervaringen met de eerste zonneparken betrekken bij de ontwikkeling van de volgende 

zonneparken; 

2. door het steeds beter worden van het rendement van zonnepanelen uitkomen op een 

lager benodigd aantal hectare zonneparken, dan op grond van de huidige technieken is 

berekend; 

3. rekening houden met een mogelijke verschuiving van de energievraag over verschillende 

duurzame energiebronnen door (nieuwe) ontwikkelingen; 

4. rekening houden met het ontstaan van mogelijk andere technieken die minder ruimte 

vergen; 

5. rekening houden met de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk.  

 

Tot slot 

Heeft u nog vragen over deze brief? Stel ze gerust aan  ..............................op telefoonnummer 

+31 (413) 381 825. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Meierijstad 
Namens het college 

 
 

Beleidsmedewerker gebiedsontwikkeling 
  

 

...........................




