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Onderwerp: MER afwegingskader windenergie 
 
 
Geacht college, 
 
De Stichting Dorpsraad Olland heeft een zienswijze ingediend op de nu ter inzage liggende 
Milieu Effect Rapport afwegingskader windenergie over de mogelijke zoeklocaties voor 
windmolens in de gemeente Meierijstad. Deze zienswijze is niet zozeer inhoudelijk maar vooral 
gestoeld op onze zorgen over de ontwikkelingen in een voor Olland belangrijk gebied. Daarom 
sturen we deze brief ook nog apart aan u als college zodat u weet wat er leeft en speelt op dit 
vlak in Olland. 
Voor ons als Dorpsraad heeft de mogelijke komst van  windmolens op de locatie van de Rooise  
en Schijndelse Heide een grote impact en daar maken wij ons, zoals gezegd, ernstig zorgen 
over. Dat geldt niet alleen voor de directe omgeving van de windmolenlocatie in ons nu nog 
fraaie buitengebied wat ook nog een beschermd weidevogelgebied is. Maar het tast ook het 
woon- en leefklimaat aan van het gehele dorp Olland. 
Dit wordt nog eens versterkt door de komst van zonneparken in het gebied langs de 
Schootsedijk dat direct aansluit bij de windmolenlocatie waarbij alle initiatieven bij elkaar 
100.000 panelen betreft! Deze clustering van opwekmogelijkheden beschouwen we als een 
onevenredige belasting van ons nu nog fraaie buitengebied, zeker in vergelijking hoe het zich 
verhoudt tot andere gebieden in Meierijstad. Ook voorzien wij problemen in de mogelijke 
ontwikkeling van toekomstige woningbouwgebieden i.v.m verplichte afstand tot bebouwing. 
Verder willen we u meegeven dat het voor onze inwoners absoluut niet duidelijk is wat het ze 
oplevert. Wat krijgen ze er voor terug!. We willen onze verantwoordelijkheid nemen maar dat 
betekent niet dat we het “Groningen” van Meierijstad willen zijn wat betreft 
opwekmogelijkheden. 
Als Dorpsraad hopen we dat u deze zorgen meeneemt en betrekt bij de verdere besluitvorming 
over de zoeklocaties voor windmolens. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Stichting Dorpsraad Olland 
 
Ad van der Heijden, 
voorzitter 
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