
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links en bronnen 
 

Wilt u de links gebruiken kijk dan voor de digitale versie 
van deze nieuwsbrief die beschikbaar is op: 
www.skonolland.nl  
 

INEK klimaatplan: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/docu
menten/beleidsnotas/2020/04/24/klimaatplan-2021-
2030/Klimaatplan+2021-2030.pdf 
 

RES regio’s: 
www.regionale-energiestrategie.nl 
 

RES plannen 1.0  Noord Oost Brabant: 
https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/res/res+noord
oost+brabant/publicaties+en+rapporten+overzicht/regio
nale+energiestrategie+10/HandlerDownloadFiles.ashx?
idnv=1929468 
 

Zonnepark Olland (ZonXP) 
https://zonxp.nl/zonneparken/olland/ 
 

Zonnepark Meijerijstad Schootseweide (statkraft) 
https://www.statkraft.nl/over-statkraft/waar-wij-actief-
zijn/Nederland/zonnepark-meierijstad-schootseweide-
initiatief/ 
 

Gemeente: 
https://www.meierijstad.nl/duurzaamheid/energie_4191
5/ 
 

EU: 
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/soci
ety/20190926STO62270/wat-is-co2-neutraliteit-en-hoe-
bereiken-we-het-tegen-2050 
 

Kennisgeving publicatie Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau afwegingskader windenergie 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-
232571.html 
 

Reserveren tijdslot inloopavond NRD: 
http://ap.lc/WDvqL 
 

Duurzaamheidsvisie Meierijstad: 
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=meierij
stad&id=100036846 
 

Kijk verder op onze website voor meer  informatie en 

genomen stappen: 

https://www.skonolland.nl/2021/08/25/zonneparken-in-

buitengebied-olland/ 

Energietransitie        

  Skon Olland nieuwsbrief 
Extra editie September 2021 

Waarom deze extra nieuwsbrief? 
 

Achtergrond 
De lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben in 2014 met elkaar afgesproken dat 
de EU in 2030 minimaal 40% minder CO2 moet uitstoten. Deze afspraak vormt de 
basis voor de bijdrage van de EU aan het Klimaatakkoord van Parijs om de 
wereldwijde temperatuurstijging te beperken. Ieder land neemt maatregelen om 
klimaatverandering tegen te gaan. De Europese Commissie toetst de klimaatplannen 
van de EU-lidstaten aan de Europese doelen voor 2030. 
 

Nationale overheden stuurden hiervoor uiterlijk op 31 december 2019 een Integraal 
Nationaal Energie- en Klimaatplan (INEK) naar de Europese Commissie. Deze 
plannen beschrijven het energie- en klimaatbeleid van de EU-lidstaten voor 2021 tot 
en met 2030. In november 2019 presenteerde minister Wiebes het Nederlandse 
Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan. Sinds december 2020 is daar de 
Europese klimaatwet bij gekomen die streeft naar een EU die CO2 neutraal is in 2050. 
 

Om praktisch uitvoering te geven aan het plannen, is Nederland verdeeld in 30 Regio’s 
ook RES-regio’s genoemd. RES staat voor Regionale Energie Strategieën. De 
gemeenten in de RES regio’s zijn verantwoordelijk voor het uitwerken van plannen en 
beleid voor de implementatie van de energietransitie in de regio. Meierijstad valt onder 
de RES regio Noord-Oost Brabant. Gedetailleerde informatie over de plannen voor 
RES Regio Noord Oost Brabant is onder andere terug te vinden op: 
www.energiewerkplaatsbrabant.nl 
 

De energietransitie gaat een enorme impact hebben op het landschap en de leef 
omgeving. Energietransitie betekent voor de leefomgeving vooral: zonneparken en 
windmolens. Zoals wellicht bekend zijn er inmiddels concrete plannen voor (26 hectare 
bruto) zonneparken in de nabije omgeving van Olland.  Hoewel deze plannen het 
landschap nabijheid Olland al fors zullen doen veranderen, gaat het hier slechts om 
de eerste 5,5% van de totale opgave van 900 hectare aan zonneparken in Meierijstad. 
(Overigens zal het werkelijke ruimtebeslag ongeveer 20% tot 30% groter zijn dan 900 
hectare, omdat 900 hectare de geschatte netto bruikbare oppervlakte is van de parken. 
Er wordt ook nog ruimte geclaimd voor landschappelijke inpassing, zoals bosschages, 
weides en taluds dus het totale ruimtebeslag zal uitkomen op tussen de 1080 en 1170 
hectare bruto ofwel 1550 voetbalvelden). Inmiddels ligt ook de optie van windmolens 
op de Rooise en Schijndelse heide op tafel, hoewel het niet in lijn der verwachting is 
dat daar op korte termijn al knopen over doorgehakt worden. 
 

Positie van de dorpsraad 

Nu de plannen langzaam aan concreter gaan worden, en de Covid storm is gaan 
liggen, begint het ook bij mensen door te dringen wat de impact van de energietransitie 
gaat zijn op de leefomgeving. Wij merken dat steeds meer mensen vragen stellen over   
wat er te gebeuren staat. Deze vragen zijn vaak niet eenvoudig te beantwoorden. Sommige plannen beginnen vaste vormen aan te 
nemen zoals enkele plannen in de omgeving van Olland, andere plannen zijn nog in een vroeg stadium van ontwikkeling, waarbij het 
maar de vraag is of ze überhaupt ooit uitgevoerd gaan worden. We kunnen er niet onderuit: klimaatverandering is een feit. Iedereen zal 
een deel van de consequenties moeten dragen voor het oplossen van dit probleem, niemand uitgezonderd. Niets doen aan 
klimaatverandering is gewoonweg geen optie, daarover is inmiddels wel algehele maatschappelijke consensus. 
 

Wat wij als dorpsraad niet kunnen is politieke standpunten innemen. De dorpsraad is geen gekozen orgaan, we hebben u geen 
verkiezingsprogramma voorgelegd, en we hebben geen bestuurlijk of besluitvormend mandaat. Bovendien zal de energietransitie zich 
op verschillende plaatsen en op verschillende manieren gaan manifesteren. Het is daarom onmogelijk voor de dorpsraad om een generiek 
standpunt in te nemen waarmee wij “de mening van Olland” uitdragen: dat kunnen we niet, willen we niet, en mogen we niet. 
 

Waar wij als dorpsraad wel voor staan is dat u recht heeft op duidelijke informatie. Informatie over het beleid dat de gemeente voert, wat 
de onderliggende argumenten zijn voor dat beleid, welke afwegingen er zijn gemaakt, welke plannen er zijn in welke fase enzovoorts. 
Het is dan aan u om daar een (al dan niet uitgesproken) mening over te hebben. 
 

Met betrekking tot de informatievoorziening heeft u overigens ook een “haal-verantwoordelijkheid”. Soms krijgen wij klachten over de 
informatie voorziening terwijl de informatie op verschillende manieren ter beschikking is gesteld, via de nieuwsbrief, www.skonolland.nl 
of via de media. Als u een sterke mening heeft over de energietransitie, zonneparken of windmolens en u zorgen maakt over uw 
leefomgeving, dan gaan we er vanuit dat u zelf ook proactief informatie opzoekt, bijeenkomsten van de gemeente bijwoont (waar mogelijk) 
en u zich in de materie verdiept. De dorpsraad bewaakt de algehele lijn van informatievoorziening, maar wij zijn geen onderzoeksbureau 
voor individuele informatie behoefte of actiegroepen. 
 

Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is voor u het moment om politieke invloed uit te oefenen op het beleid rondom dit 
onderwerp. Is energietransitie voor u belangrijk? Verdiep u in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen. Bevraag de 
partijen over wat hun plannen zijn rondom dit onderwerp, daag ze uit om zo concreet mogelijk te zijn over hun standpunten en baseer 
uw stem daarop. Wilt u niet wachten en gaat het u aan het hart dat er zonneparken en (mogelijk) windturbines komen in de Rooise en 
Schijndelse heide? Actiegroepen en “verzet” zal uit de samenleving moeten komen. Uiteraard staat het u ook vrij om een actiegroep te 
starten of daar deel van uit te gaan maken zoals dat ook in andere kernen in Meierijstad gebeurt. Wij beschouwen dit nadrukkelijk niet 
als de taak van de dorpsraad omdat we dan stelling nemen en onze objectiviteit en neutraliteit verliezen. Als wij signalen krijgen dat de 
informatievoorziening tussen gemeente en inwoners rond deze onderwerpen te wensen over laat, dan gaat de Dorpsraad daar uiteraard 
wel mee de boer op zoals we dat het afgelopen jaar ook al gedaan hebben. 
 

http://www.skonolland.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/beleidsnotas/2020/04/24/klimaatplan-2021-2030/Klimaatplan+2021-2030.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/beleidsnotas/2020/04/24/klimaatplan-2021-2030/Klimaatplan+2021-2030.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/beleidsnotas/2020/04/24/klimaatplan-2021-2030/Klimaatplan+2021-2030.pdf
http://www.regionale-energiestrategie.nl/
https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/res/res+noordoost+brabant/publicaties+en+rapporten+overzicht/regionale+energiestrategie+10/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1929468
https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/res/res+noordoost+brabant/publicaties+en+rapporten+overzicht/regionale+energiestrategie+10/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1929468
https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/res/res+noordoost+brabant/publicaties+en+rapporten+overzicht/regionale+energiestrategie+10/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1929468
https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/res/res+noordoost+brabant/publicaties+en+rapporten+overzicht/regionale+energiestrategie+10/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1929468
https://zonxp.nl/zonneparken/olland/
https://www.statkraft.nl/over-statkraft/waar-wij-actief-zijn/Nederland/zonnepark-meierijstad-schootseweide-initiatief/
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https://www.statkraft.nl/over-statkraft/waar-wij-actief-zijn/Nederland/zonnepark-meierijstad-schootseweide-initiatief/
https://www.meierijstad.nl/duurzaamheid/energie_41915/
https://www.meierijstad.nl/duurzaamheid/energie_41915/
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20190926STO62270/wat-is-co2-neutraliteit-en-hoe-bereiken-we-het-tegen-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20190926STO62270/wat-is-co2-neutraliteit-en-hoe-bereiken-we-het-tegen-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20190926STO62270/wat-is-co2-neutraliteit-en-hoe-bereiken-we-het-tegen-2050
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-232571.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-232571.html
http://ap.lc/WDvqL
https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=meierijstad&id=100036846
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Concrete plannen voor zonneparken 

Inmiddels heeft u vernomen dat er concrete plannen zijn voor 7 zonneparken in Meierijstad (49 hectare netto) waarvan 2 aan de 

Schootsedijk (18,3 hectare netto,26 hectare bruto, zie detailplaatje). Onderstaande plaatje geeft de exacte locaties weer van de 2 plannen 

waarvoor op korte termijn de vergunningsaanvraag wordt gestart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet wel dat de initiatiefnemers geen vragen kunnen beantwoorden over het gemeentelijk beleid. De gemeente heeft de 

informatievoorziening rond de ontwikkeling van de specifieke parken bij de exploitanten neergelegt. Uiteraard mogen wij iets vinden van 

hoe een zonnepark wordt ontwikkeld, hoe het aan het zicht onttrokken wordt, wie de verantwoordelijkheid neemt voor het “opruimen” van 

het zonnepark als de exploitatietermijn is afgelopen etcetera. Maar wij merken echter dat veel vragen niet per se gaan over de individuele 

initiatieven van de exploitanten, maar veel meer over het beleid van de gemeente: Waarom op die locatie? Waarom op landbouwgrond 

en niet op dak? Wat zijn de afwegingscriteria?, Waar eindigt het?, Wat komt er hierna nog meer? Dat zien wij als een taak van de 

gemeente. Als Dorpsraad zullen we de gemeente proberen te bewegen hier zorgvuldig mee om te gaan, maar individuele betrokkenheid 

van inwoners bij bijeenkomsten van de gemeente over deze onderwerpen is ook zeer belangrijk. Hou bij wanneer er 

informatiebijeenkomsten van de gemeente zijn over energietransitie en woon ze bij. Laat u horen! 

Om die reden willen we als dorpsraad in het najaar nog een openbare vergadering organiseren en daarbij zal een van de agendapunten 

zijn de energietransitie. Hiervoor willen de verantwoordelijk wethouder en projectleider uitnodigen om het beleid en uitgangspunten toe 

te lichten en mogelijk antwoorden kunnen geven op de vragen die er leven!. 

 

Windturbines 

De plannen voor windturbines zijn minder concreet, maar men heeft inmiddels wel een aantal zoekgebieden aangewezen, zoals 

weergegeven op onderstaande kaartje (links geheel Meijerijstad groen bolletje is Olland, rechts situering zoekgebied 1 tov Olland in detail 

aangegeven met het blauwe vlak).  

In 2021 is de gemeente gestart met het  ‘Afwegingskader Wind’. In dit document wordt opgeschreven welke voorwaarden de gemeente 

stelt aan het plaatsen van windturbines. Onderdeel hiervan is het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Hierin worden de 

milieueffecten van de plaatsing van windturbines omschreven. De eerste stap in het traject voor het opstellen van een PlanMER is de 

Kennisgeving publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau afwegingskader windenergie (zie link) en de  terinzagelegging van de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) afwegingskader windenergie. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt vanaf 1 augustus 2021 tot en 

met 30 september 2021 ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis van de gemeente Meierijstad. 

 

Er wordt ook een Inloopavond voor de NRD georganiseerd. Op deze avond kunt u meer informatie opdoen over de NRD. Ook kunt u uw 

vragen stellen over de NRD aan de gemeente en Pondera, het bureau dat het onderzoek voor de gemeente zal uitvoeren. Heeft u hulp 

nodig bij het opstellen van uw zienswijze of wilt u dieper in gesprek over de inhoud van de NRD, dan kunt u zich aanmelden voor een 

tienminuten-gesprek. Begin 2022 volgen er meerdere avonden om verder te praten over het ‘Afwegingskader Windenergie’. Deze avond 

is specifiek bedoeld voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en hoe u hierop uw zienswijze kunt indienen. 

Datum: donderdag 9 september Tijd: 18:00 – 19:00u, 19:15 – 20:15u of 20:30 – 21:30uLocatie: Gemeentehuis Meierijstad, Stadhuisplein 

1 5461 KN Veghel 

Wij hopen dat veel inwoners zich goed laten informeren en o.a op de informatieavonden van  

9 en 14 september aanwezig zijn!! 

 

In navolging van de eerder georganiseerde digitale 

informatieavond van Statkraft en ZonXp die plaatsvonden 

in het voorjaar, worden er nu in september ook twee 

fysieke informatieavond georganiseerd. Op donderdag 9 

september heeft Statkraft een informatieavond en op 

dinsdag 14 september organiseert ZonXP een 

informatieavond. Beide informatiebijeenkomsten vinden 

plaats in de Loop’r en beginnen om 19:30 uur.  Voor meer 

informatie kunt u terecht op: https://www.statkraft.nl/over-

statkraft/waar-wij-actief-zijn/Nederland/zonnepark-

meierijstad-schootseweide-initiatief/  

en https://zonxp.nl/zonneparken/olland 

 

Het linker gele vlakje betreft het project “zonnepark Olland” van 
ZonXP, het rechtse rode vlakje betreft het project “Schootseweide” 
van Statkraft. 
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