WELKOM OP DE
JAARVERGADERING 2022
DORPSRAAD OLLAND

AGENDA
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Terugblik - Jaarverslag secretaris incl. kort financieel verslag
3. Vooruitblik – Speerpunten 2022-2027
•

Doelstellingen versus realisatie / in ontwikkeling

4. Thema energietransitie
5. Rondvraag
6. Afsluiting

JAARVERSLAG SECRETARIS
ONDERWERPEN DIE VEEL TIJD EN ENERGIE VERG(D)EN
•

Bouwen en wonen

• Openbare ruimte: visie en beheer

•

Energietransitie

• Overleg buurtadviseur en gemeente

•

Glasvezel buitengebied en in de kom

• Overleg dorps- en wijkraden

•

Harmonisatie en afstemming beleid en

• Persvragen

subsidies gemeente

• Verkeersveiligheid

•

Herinrichting Pastoor Smitsstraat

• Basisschool-kinderopvang

•

Kermis

• Wegenonderhoud

•

Kunstwerk en rustplek Dorpsplein

• Wet- en regelgeving voor de dorpsraad

•

Mobiele bereikbaarheid-zendmast

JAARVERSLAG SECRETARIS
MAAR…. WE HEBBEN HET OOK GEHAD OVER:
•

Laarzepad

• Duits lijntje

•

Leefbaarheidssubsidie

• Eetpunt

•

MFA de Loop’r

• Electrische laadpaal

•

Nieuwsbrief en website

• Evenementenkalender

•

Onderhoud bermen -bomen

•

Onkruidbestrijding

•

Bevrijdingsmaaltijd

•

B.I.N: Buurt informatie netwerk

•

Bouwplan de Misse

•

Buurtbieb

•

Communicatie

•

Seniorenraad

• Fietspad Ollandse weg
• AED
• Jaarrekening
• Leefbaarheidsmonitor
• Mijmerbank
• Openbaar vervoer
• Vrijwilligersprijs de Beuk

FINANCIEEL VERSLAG 2021
Inkomsten

Uitgaven

Subsidie dorps- wijkraden

€ 3.833

Bankkosten

Subsidie Sinterkl.-Carnaval

€ 1.350

Bestuur- en vergaderkosten

Verkoop Ollandse vlag
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Druk- en kopieerwerk

€ 378
€ 40

Ondersteuningskosten

€ 72

Subsidie Sinterklaas –
Carnaval

€ 1.350

Kermis

€ 1.650

Positief saldo
€ 5.198

€ 1.038

Vakliteratuur

Stichting Rooi Hartsafe

Totaal inkomsten

€ 120

Totaal uitgaven

€ 93
€ 457
€ 5.198

SPEERPUNTENDOCUMENT
Waarom speerpuntendocument
•

Ervaringen bij ons toekomstdocument

•

Geen wezenlijke verandering in de omstandigheden

•

Helder hebben waar we gericht aan willen werken

•

Duidelijkheid creëren voor alle betrokken partijen

•

Helpt ons in de gesprekken/aanpak

Levensvatbaar – Leefbaar - Levendig

BOUWEN …
GROEIEN NAAR 1500 INWONERS
•

200 woningen / wooneenheden voor de komende 10 jaar.

•

Nu initiatief nemen zodat het mogelijk wordt om jaarlijks 10 tot 20 woningen te bouwen, die
zorgen voor een gestage groei van ons dorp

•

Inhalen achterstand  komende 2 jaar minimaal 70 tot 80 woningen / wooneenheden

•

Structuurvisie waarin mogelijke woningbouwlocaties binnen Olland in kaart worden gebracht.

•

Actief grondbeleid van gemeente die nieuwbouw op termijn mogelijk maakt

•

In het bouwprogramma richten we ons op:
•
•
•

Het creëren van mogelijkheden voor onze eigen inwoners, maar zeker ook voor de
woningzoeker van buitenaf.
Differentiatie in grondprijzen om wonen in de kleine kernen aantrekkelijk te maken
Een goede mix en variatie van type woningen  vrijstaand, tweekappers,
levensloopbestendig voor starters en senioren, sociale woningbouw (huur en koop) waarbij
er ook mogelijkheden zijn voor zelfbouwers

ENERGIETRANSITIE
Uitgangspunt is CO2 neutraal in 2050 (landelijke overheid)
• Dorpsraad neemt op voorhand geen standpunt in
• Gemeente is leidend in het proces, procedure en communicatie
• Voldoende communicatie over het hoe en waarom en de gevolgen daarvan voor
onze leefomgeving
• Focus op zon op dak bij particulieren en bedrijven
• Zo weinig mogelijk impact op onze omgeving. We zien windmolens als minst
gewenste nieuwe vorm van energieopwekking
• In voorkomende gevallen evenredige verdeling over alle kernen van de gemeente
• Niet te snel willen gaan!

OPENBARE RUIMTE
We zijn trots op onze openbare ruimte wat betreft onderhoud – verzorging – uitstraling
• Onderhoudsniveau B wat gehandhaafd moet worden
• Stimuleren omgeving / inwoners om zelf actieve bijdrage te leveren in onderhoud
en uitstraling
• Volledige renovatie fietspad Ollandseweg (hoogste prioriteit)
• Onderhoud wegen en bermen in kom en buitengebied op gewenst niveau
•

Grote onderhoudsbeurt Horst en Hofstad

•

Schades herstellen-bermen opknappen op Roest en Jenneakkers

•

Straatwerk Ney Buurt opknappen en kritisch kijken naar inrichting en groenvoorziening

VERKEER EN VEILIGHEID
Er wordt regelmatig (te) hard gereden met als gevolg onveilige verkeerssituaties voor
overig verkeer!
• We zetten in op verkeersremmende maatregelen in het buitengebied i.s.m. VVN
en Gemeente
•

Acties / activiteiten om verkeerdeelnemers bewuster te maken van rijgedrag

ONDERWIJS
Behoud van het basisonderwijs in Olland is een vereiste. Zonder basisschool is Olland
onaantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich te vestigen.
Het kinderdagverblijf zit vol en kent een lange wachttijd voor (aanstaande) ouders, dit is
onaantrekkelijk.
•

We onderzoeken of de capaciteit van het kinderdagverblijf vergroot kan worden, zodat
deze voorziening beschikbaar is voor alle ouders nu en in de toekomst.

•

We willen sport en spel stimuleren voor de kinderen. Behoud van een speelveldje in de
nabijheid van de school is wenselijk.

ZORG EN WELZIJN
MFA de Loop’r is een belangrijke voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid in Olland.
De Loop’r biedt mogelijkheden tot ontmoeting, het versterken van de sociale cohesie en
het bestrijden van eenzaamheid.
•

De dorpsraad ondersteunt het bestuur en gebruikers daar waar mogelijk en
noodzakelijk om behoud te garanderen.

•

Wij onderzoeken mogelijkheden om sport en bewegen te faciliteren m.b.v. outdoor
speeltoestellen. Dit doen we zoveel als mogelijk rond de Loop’r om ook het gebruik
van de horeca en voorzieningen van de Loop’r te stimuleren.

•

We werken nauw samen met en maken gebruik van Welzijn de Meierij, de
seniorenraad Meierijstad, K.B.O, Buurtverenigingen en gemeente in relatie tot zorg- en
welzijnsvraagstukken.

SPORT EN RECREATIE
Het actieve verenigingsleven is kenmerkend en ontzettend belangrijk voor Olland. We
zetten in op behoud van de verenigingen en breiden uit waar mogelijk.
•

Behouden en mogelijk uitbreiden van de huidige (sport)voorzieningen en
verenigingsleven.

•

In samenwerking met andere belanghebbende partijen en ondernemers onderzoeken
welke mogelijkheden er liggen om Olland aantrekkelijker te maken op toeristischrecreatief gebied.

•

We stimuleren verenigingen, instanties, instellingen en individuele inwoners om
activiteiten of evenementen te organiseren ter vergroting van de levendigheid,
leefbaarheid en sfeer

LEEFBAARHEID
•

Dat zijn wij samen

•

Hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in

•

Daar hoort een inspanning bij

•

Daarbij zijn respect en helpen kernwaarden

VERBETEREN KWALITEIT BUITENGEBIED
Denk mee en laat uw mening en stem horen!!

• Inloopavond 20 juni
•

Aanmelden via website voor 31 mei

• Mening geven en achtergrondinformatie via
•

www.laar-ollandseweg.meierijstad.nl

SAMENSTELLING DORPSRAAD

Ad van der Heijden Harrie Heerkens

Kevin vd Heeden

Hans Verboort

Jolanda van Hoof

Carla van Heesch Ben van Ditmars Gerrit van Gorkum Stephan vd Moosdijk Geert van Kollenburg

THEMA ENERGIETRANSITIE EN
DUURZAAMHEID

ENERGIETRANSITIE IN MEIERIJSTAD
OPWEK/BESPARING/AARDGASVRIJE WIJKEN
ALV Olland
11 mei 2022

AGENDA
•

Aanleiding energietransitie en huidig beleid

•

Wat is er in 2020 en 2021 al gebeurd?

•

Wat staat er nog te gebeuren?

•

Besparing & Aardgasvrije wijken

•

Beantwoorden van vragen

17 mei 2022
Dia 19

WAAR KOMT DE ENERGIEOPGAVE VANDAAN?
• Klimaatakkoord Parijs & Landelijk
•

Landelijke opgave opwek op land 35 TWh 2030

•

Landelijke opgave opwek op zee 49 TWh

• Lokaal beleid
•

Gemeenteraad: CO2 neutraal 2050 op eigen grondgebied

• Regionale Energie Strategie (RES) opgave 2030
•

Ongeveer 15 – 20% van totaal opgave 2050 in eenderde v.d. tijd

Mogelijke nieuwe ontwikkelingen:

• Fit for 55 (Europa)
•

Dia 20

Verhoging taakstelling naar 55% CO2 reductie 2030 (is nu in NL 49%)

C02 NEUTRAAL OP EIGEN GRONDGEBIED
•

Aan welke knoppen kun je hiervoor draaien?
•

Besparingsopgave & Energiemix
•

•

Voor opwek is beleid nodig, ook als het (nog) niet uitgevoerd gaat worden
•
•
•
•
•

Dia 21

Zon op dak max. 30 – 35% van de totale opgave 2050.

Keuzes om 2050 te halen
Zonneparkenbeleid herijking (vastgesteld 2020)
Zon op dak extra stimuleren, op welke manier?
Windmolenbeleid wordt uitgewerkt
Mogelijke andere opwekvormen?

HUIDIGE SITUATIE
•

Zon op dak
•

•

•

•

Zon op land
•

4 locaties in procedure, waaronder 2 bij Olland, 1 initiatief voor teeltondersteunende voorzieningen bij Olland
vergund.

•

Geen extra zonneparken tot er herijkt beleid is.

Wind op land
•

Dataverzameling, MER & radartoets wordt uitgevoerd. Het zijn onderzoekslocaties locaties kunnen nog afvallen.

•

Windpark Veghel Wind(t) wordt ontwikkeld, vergunning is afgegeven.

Waterstof
•

•

Dia 22

eenderde van alle aansluitingen heeft panelen (Meierijstad zet maximaal in op zon op dak maar dat is slechts
30 – 35 % van de opgave om C02 neutraal in 2050 te zijn)

Is een energiedrager, geen bron.

Nieuwe/andere technieken
•

Geen andere vormen op dit moment bekend voor Meierijstad om doel 2050 te halen

•

Beleid moet wel ruimte bieden voor pilots.

WAT IS IN 2020 EN 2021 REEDS GEBEURD?
• Zonnepark teeltondersteunende voorzieningen is vergund.
• Eerste 50 ha uitgevraagd onder zonnepark beleid
•
•

38 initiatieven ingediend
Commissie ‘Omgevingskwaliteit’ geeft voorkeuren aan college aan.
•

•

Getoetst op kwaliteit zoals opgenomen uit beleidskader:
•

Landschap is leidend

•

Meerwaarde is verplicht

•

Participatie is vereist

College heeft voorlopig besluit genomen om 7 initiatieven verder uit te laten werken door
initiatiefnemers in participatie met belanghebbenden.

• Uitstel tranche 2 50 ha. door transportschaarste energienetwerk

Dia 23

WAT IS IN 2020 EN 2021 REEDS GEBEURD?
•

College heeft een opvolgend besluit genomen over wel/niet doorgaan met elk van de individuele 7 initiatieven.

•

Afspraken worden hiervoor in een exploitatie- en planschadeovereenkomst met de gemeente gesloten

Waar staan we nu:
•

Dia 24

Nadat bovenstaande is afgerond mogen initiatiefnemers een aanvraag omgevingsvergunning indienen.
•

Procedure van een ‘uitgebreide omgevingsvergunning’ zoals voorgeschreven door provincie Noord-Brabant.

•

Reguliere bezwaar-/beroepprocedure

•

Onderdeel van de procedure is een zogeheten ‘Verklaring van geen bedenkingen’(VVGB) die voor parken boven de 5 ha. door de gemeenteraad
afgegeven moet worden.

RELATIE ZON EN WIND

•

Uiteindelijke doel:
•

•

Wind:
•

•

Opstellen milieueffectrapportage en uitvoeren milieuonderzoeken

Zon:
•

Dia 25

Wind en zon zijn beide onderdeel van realiseren duurzame energieambitie, daarom parallel oppakken

Herijking bestaande beleid – relatie met wind

WAT BETEKENT HET DAT DE NRD IS VASTGESTELD?
•

Notitie reikwijdte en detailniveau beschrijft:
•

Wat er wordt onderzocht in het milieueffectrapport

•

Hoe diepgaand dit moet worden onderzocht

•

Het onderzoek is inhoudelijk gestart

•

Onderzoeken kunnen zowel kwalitatief en/of kwantitatief zijn

26

WELKE ONDERZOEKEN WORDEN NU UITGEVOERD VOOR WIND?

•

Geluid (kwalitatief/kwantitatief)

•

Slagschaduw (kwalitatief/kwantitatief)

•

Gezondheid (kwalitatief)

•

Veiligheid (kwantitatief)

•

Natuur (kwalitatief/kwantitatief)

•

Landschap, cultuurhistorie en archeologie (kwalitatief)

•

Recreatie en toerisme (kwalitatief)

•

Water en bodem (kwalitatief)

•

Ruimtegebruik (waaronder ook radar)

•

Duurzame energieopbrengst (kwantitatief)

•

Hergebruik/recycling bij einde levensduur (kwalitatief)
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WAT IS DE STAND VAN ZAKEN VOOR HET MER?

•

Afbakening gebieden heeft plaatsgevonden

•

Voorbeeldopstellingen binnen gebieden nodig voor uitvoering kwantitatieve onderzoeken  worden
op korte termijn gemaakt

•

Onderzoeken worden in uitvoering gegeven:
•

Radar

•

Natuur

•

Geluid

•

Slagschaduw

•

Veiligheid

•

Eerste resultaten voor de zomervakantie 2022 beschikbaar

•

‘Nevele’ arrest: rekening houden met landelijke m.e.r. en uitgebreid milieuonderzoek
28

WAT GAAN WE DOEN VOOR ZON?

•

Er ligt een beleidskader (toekomst van zon en wind) uit 2020

•

Wordt momenteel herijkt (aan de hand van de huidige kennis en inzichten):

•

Dia 29

•

Hoe omgaan met netcongestie (i.s.m. netbeheerder)?

•

Aanvullende eisen ontwerpprincipes / meerwaardecomponent nodig?

•

Herijking locatie afweging/keuzes nodig?

Indien uit de participatie (thematafels) naar voren komt dat nieuw inhoudelijk onderzoek
nodig is voor deze herijking, dan kan dat worden toegevoegd.

ZO KUNT U BETROKKEN ZIJN

•

Zeer intensieve participatie

•

Iedereen die betrokken wil zijn, kan meedoen

•

Communicatie op vele manieren

17 mei 2022
Dia 30

ZO KUNT U BETROKKEN ZIJN

•

Via informatieavonden en de Week van de Duurzame Energie
Voor iedereen die op de hoogte gehouden wil worden

•

Via kennistafels
Voor iedereen die informatie wil over bepaalde onderwerpen

•

Via thematafels
Om samen te werken aan bouwstenen voor het afwegingskader via 4 onderwerpen;
Voor iedereen die geïnteresseerd is, aanmelden is nodig omdat de groepsgrootte beperkt is

Dia 31

PLANNING
van informatiemomenten voor iedereen die geïnteresseerd is
•

Kennistafel afstandsnormen en radar (windenergie)

nntb

•

Informatiebijeenkomst evaluatie zonne-energie

ma 16 mei

•

Week van de Duurzame Energie

za 25 juni t/m zo 3 juli

Dia 32

PLANNING
van thematafels

• Startbijeenkomst thematafels

di 24 mei

• Thematafel 1 (Energie mix)

di 31 mei

• Thematafel 2 (50% lokaal eigendom)

di 7 juni

• Thematafel 3 (Inpassing in het landschap)

di 14 juni

• Thematafel 4 (Het betrekken van inwoners bij plannen)

di 21 juni

• Afsluitende bijeenkomst thematafels

di 12 juli

Aanmelden voor de thematafels kan t/m dinsdag 17 mei
Dia 33

VOORUITKIJKEN
Najaar 2022
•

Opbrengst van informatiemomenten en thematafels nemen we mee

•

Informatieavond

•

Tweede ronde thematafels

Dia 34

AARDGASVRIJ EN ENERGIEBESPARING

WARMTETRANSITIE EN BESPARING VAN ENERGIE
Warmtetransitie- Aardgasvrij
•

Dia 36

De transitievisie warmte
•

Per wijk zijn mogelijke technieken en oplossingen onderzocht

•

Startwijken aangewezen: De Bunders (Donken/Laren) en Oranjewijk/Dorsveld.

•

Komende jaren zeer intensief onderzoek naar mogelijkheden en ontwikkelen wijkuitvoeringsplannen (WUP)

•

Afhankelijk van rijksfinanciering

•

Intensieve participatie

ENERGIEBESPARING
Besparingsopgave: alles wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken

Dia 37

•

Besparingsopgave: 30% reductie in 2030 voor bedrijven en de gebouwde omgeving

•

Druk vanuit Rijksoverheid neemt toe

•

Urgentie vanuit de samenleving

ENERGIEBESPARING
Wat bieden we onze inwoners?
•

•

Energiearmoede

•

Maatwerkondersteuning voor meest kwetsbare inwoners

•

Nauwe samenwerking met (sociale) partners

Huidige aanbod voor alle inwoners

•

•

•

Dia 38

Informatie

•

Energieloket - Brabant Woont Slim

•

Ecomobiel - Lentetour Energiebesparing

Advies

•

De Energiecoach voor kopers én huurders

•

Betaalde diensten zoals Slim Wonen Advies

Ondersteuning

•

De Energiebespaarbox

•

Buurkracht

•

Slim Wonen App

•

Duurzaamheidslening

ENERGIEBESPARING
Samenwerkingspartners
•

•

Woningcorporaties
•

Duurzaamheidsconvenant

•

Aanpak energiearmoede

De energiecorporatie
•

•

Sociaal domein
•

•

Inclusief maatschappelijke partners

Regionale samenwerking
•

Dia 39

Inzet Energiecoach

Regio gemeenten via RES en Brabant Woont Slim

COALITIEAKKOORD?
Ambitie voor de komende bestuursperiode
•

Structurele aandacht voor energiebesparing. Verder uitwerken van beleid

•

Meer samenhang tussen en versterking van verschillende projecten

•

Netwerkversterking

•

Aandacht voor sociale aspecten van de energietransitie

Dia 40

BEDANKT VOOR UW AANDACHT!
Hebt u vragen of wilt u ons iets vertellen?
•

Bekijk de website
•

•

Mail ons
•

•

duurzaam@meierijstad.nl

Bel ons klantcontactcentrum
•

Dia 41

www.duurzaammeierijstad.nl

Telefoonnummer: 14 0413

VERGUNNINGSPROCEDURE

Dia 42

RONDVRAAG

