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Inleiding (deze inleiding maakt geen onderdeel uit van de verslaglegging) 

- Deze informatieavond werd georganiseerd om eenieder te informeren over het initiatief 

‘Zonnepark Olland’.  

- Initiatiefnemer ZonXP heeft deze avond samen met de Energie Coöperatie Meierijstad (ECM) 

georganiseerd. 

- De bijeenkomst was toegankelijk voor eenieder en is bekend gemaakt zoals in de bijlage 

opgenomen. 

- Dit verslag dient niet als een woordelijk overzicht van wat er besproken is, maar meer als een 

weergave van de thema’s en onderwerpen die naar voren zijn gekomen.  

- De presentatie wordt aan het verslag toegevoegd.  

- Zowel het verslag als de presentatie worden openbaar gemaakt door deze op de website te 

plaatsen (www.zonxp.nl/zonneparken/olland.nl).  

Initiatiefnemers 

- De initiatiefnemers (ZonXP, ECM, Rho adviseurs en de landschapsontwerper van Natuurlijke 

Zaken) stellen zichzelf voor.  

Ad van der Heijden – voorzitter dorpsraad 

- De heer van der Heijden geeft aan dat een ieder zijn stem kan laten horen bij de 

gemeente(raad). Ook zijn er actiegroepen waarbij men zich kan aansluiten, als men tegen de 

komst van de zonneparken is.  

- De gemeente laat de participatie in zijn geheel aan de initiatiefnemers over.  

- Vanavond gaat over het initiatief, niet over het beleid van de gemeente. De initiatiefnemers 

kunnen geen toelichting geven op het beleid.  

- De dorpsraad heeft een neutrale houding ingenomen.  

- De dorpsraad wil in het najaar een bijeenkomst organiseren met de gemeente en de 

inwoners van Olland waarin de gemeente een toelichting kan geven op het beleid.  

Het initiatief en de selectieprocedure 

- Tamara geeft een toelichting op de locatie. De locatie ligt nabij Olland aan de Schootsedijk en 

heeft een omvang van 17,5 ha. Het zonnepark beslaat een netto-oppervlakte van 12 ha. 5 ha 

wordt ingezet voor de landschappelijke inpassing.  

- Tamara geeft een korte toelichting op het proces rondom de, door de gemeenteraad, 

vastgestelde visie ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’.  

- Dit initiatief is door een onafhankelijke en door de gemeente ingestelde selectiecommissie 

geselecteerd als initiatief dat een aanvraag omgevingsvergunning mag indienen. Van de 37 

initiatieven zijn in totaal 7 initiatieven geselecteerd voor in totaal 50  ha aan zonneparken. 

- Het initiatief voor zonnepark Olland is geselecteerd op basis van 3 leidende principes: 

Landschap is leidend, Meerwaarde is nodig, Participatie is vereist. 

Vragen/opmerkingen m.b.t. het initiatief en de selectieprocedure 

- Er wordt gevraagd of het initiatief nog tegengehouden kan worden. Tamara geeft een 

toelichting op het proces en op de momenten waarop het college/gemeenteraad een besluit 

moet nemen en wanneer men een zienswijze en beroep kan indienen. We zullen de 

aanwezigen op de hoogte houden van het proces.  

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


- Er wordt aangegeven dat er in 2050 ook een groot voedseltekort en woningtekort is. Rob 

geeft aan dat deze opmerkingen het beleid van de gemeente betreft. Het gaat nu om het 

initiatief van het zonnepark Olland.  

- Er wordt gevraagd waarom de gemeente niet aanwezig is. De gemeente (gemeenteraad, 

college en ambtenaren) is wel uitgenodigd. Het college en de ambtenaren hebben het 

standpunt ingenomen dat ze niet bij participatieavonden aanwezig zijn. Er zijn vanavond wel 

enkele raadsleden aanwezig. 

- Er wordt aangegeven dat de bewoners ook veel vragen aan de gemeente hebben gesteld, 

maar dat hier geen antwoorden op worden gegeven.  

Aansluiting 

- Enexis voert momenteel een congestie-onderzoek uit.  

- Enexis geeft aan dat er voor de 7 initiatieven nog ruimte is op het net. Deze komt binnen 

circa 5 jaar beschikbaar. Dit kan ook eerder zijn.    

Vragen/opmerkingen m.b.t. aansluiting 

- Door de bouw van grote zonneparken komen kleine initiatieven niet aan de beurt. Er wordt 

gevraagd of ZonXP het zonnepark niet zal ontwikkelen als blijkt dat er dan geen ruimte meer 

is voor zon op dak. De zonneladder is er niet voor niets? ZonXP geeft aan dat zij ook zon op 

bedrijfsdaken ontwikkelen en stimuleren, maar dat ze ook door zullen gaan met de 

ontwikkeling van het zonnepark. Temeer omdat Enexis aangeeft dat er voor de 7 initiatieven 

nog ruimte is op het net. Bovendien sluiten kleinere initiatieven vaak rechtstreeks aan op de 

ringleiding.  

 

Landschap is leidend  

- Bas, een ervaren landschapsontwerper van Natuurlijke Zaken / Landschap NL en een 

samenwerkingspartner van Natuurmonumenten geeft een toelichting op de landschappelijke 

inpassing.  

- Er wordt ca.5 ha aan natuur en biodiversiteit toegevoegd met de ontwikkeling van dit 

zonnepark.  

- Door het ecologisch beheer, de natuurlijke oevers met plas-dras en de aanplant van 

houtsingels en struweel zal de biodiversiteit toenemen.  

- De watergangen worden verbreed om extra watercapaciteit te creëren.  

- Dijkjes/grondwallen rondom het park zullen het zicht op het onderstel verkleinen.  

- Rondom het zonnepark wordt, vanwege de benodigde beveiliging een hekwerk geplaatst. 

Deze is nauwelijks zichtbaar doordat deze in de struweelhagen wordt verwerkt.  

- Er is voor gekozen om de zonnepanelen op een ruime afstand van de Schootsedijk te 

plaatsen.  

- Aan de zuidzijde wordt het zicht ontnomen door een laag talud.  

- Aan de noordzijde wordt het zicht ontnomen door een houtsingel.  

- Aan de westzijde wordt het zicht ontnomen door een struweelrand.  

- De zonnepanelen worden geplaatst in een zuid-opstelling met ca. 2m hoge panelen.  

- De profielen van het zonnepark worden getoond, evenals enige impressies.  

 

 



Vragen / opmerkingen m.b.t. Landschap is leidend 

- Blijft er zicht op het zonnepark vanaf de Schootsedijk? Er is voor gekozen om het zicht op de 

onderkant van de zonnepanelen weg te nemen door middel van een laag talud. Bas geeft aan 

dat dit een laag talud betreft vanwege het open karakter van het landschap. Tamara geeft 

daarop aan dat de hoogte van het talud niet in beton gegoten is. Als de bewoners vinden dat 

het talud hoger moet, dan kan dat. Wel onder de voorwaarde van goedkeuring door de 

gemeente en de grondgebruiker. Tamara roept alle aanwezigen op om zich aan te melden 

voor de projectgroep ‘landschappelijk inpassing’. In deze projectgroep kunnen we dan dit 

onderdeel en andere onderdelen van de landschappelijke inpassing met elkaar bespreken.   

- Is er nu al contact geweest met het waterschap? Dit is nog niet gebeurt en nemen we mee in 

het kader van de aanvraag omgevingsvergunning. In zijn algemeenheid is het waterschap 

voorstander van het toevoegen van waterberging. Indien nodig kan het plan worden 

aangepast.  

- Er wordt aangegeven dat er 5 ha natuur wordt toegevoegd. Maar er wordt toch juist 12 ha 

natuur verwijderd door de komst van het zonnepark? Arnout en Bas lichten toe dat de 

gronden nu agrarisch worden gebruikt (monocultuur, met weinig toevoeging aan de 

biodiversiteit). 5 ha natuur betekent 5 ha toevoeging van biodiversiteit. 

- Er wordt aangegeven dat het dan belangrijk is om aan te tonen welke natuurwaarden het 

gebied nu kent en welke waarden straks worden toegevoegd. Rob geeft aan dat er in dat 

kader een flora en fauna onderzoek wordt gedaan.  

- Waarom heeft ZonXP voor deze locatie, nabij Olland, gekozen, en niet voor een locatie 

midden in het buitengebied?  Tamara licht toe dat ZonXP voor 1 locatie een initiatief heeft 

ingediend. Sommige ontwikkelaars hebben voor meerdere locaties een initiatief ingediend. 

Dit heeft vooral te maken met beschikbare grondposities. Maar ook het Afwegingskader van 

de gemeente geeft aan dat ‘Percelen aan de rand van een agrarisch productiegebied de 

voorkeur hebben’ (blz. 40 van het Afwegingskader). 

Meerwaarde is nodig 

- Tamara geeft een toelichting op de meerwaarde die met de ontwikkeling van dit zonnepark 

wordt gerealiseerd.  

- De zonnepanelen worden in een zuidopstelling geplaatst ten gunste van de biodiversiteit , er 

is ruimte tussen de panelen, daardoor blijft het bodemleven in stand.   

- Het wandelpad geeft een recreatieve waarde.  

- Het zonnepark wordt ecologisch beheerd en begraasd door schapen. 

- Er wordt meer oppervlaktewater gecreëerd.  

- Het beheer en onderhoud van het zonnepark willen we door lokale ondernemers en/of WSD-

Groep laten doen.  

- We willen vanuit de opbrengsten van het zonnepark bijdragen aan een gebiedsfonds voor 

Olland en  weidevogels.  

- We stimuleren zon op bedrijfsdaken, verenigingsgebouwen en maatschappelijk vastgoed.  

- Door het zonnepark samen met de ECM te ontwikkelen dragen we bij aan lokale participatie.  

 

Vragen / opmerkingen m.b.t. Meerwaarde is nodig 

- Vanwege de tijd en de vragen/opmerkingen op andere thema’s is aan het thema 

‘meerwaarde is nodig’ tijdens de informatieavond in mindere mate aandacht aangegeven. Er 

zijn hier dan ook geen specifieke vragen over gesteld of opmerkingen over gemaakt.  



 

Participatie is Vereist 

- Tamara geeft een toelichting op de vormen van participatie die bij de ontwikkeling van dit 

zonnepark spelen (procesparticipatie en financiële participatie).  

- In het kader van procesparticipatie wordt afstemming gezocht met de aanwonenden. Tot nu 

toe is er, naast de informatieavonden, contact geweest met de direct aanwonenden in een 

straal van 250m van het zonnepark. Zij hebben enkele wensen doorgegeven met betrekking 

tot de landschappelijke inpassing:  

• Houtsingel aan westzijde doortrekken naar zuiden 

• Zichtlijnen vrijhouden 

• Groenblijvende heesters in struweel 

• Afstand tot woningen conform Afwegingskader van de gemeente 

- Het Brabants Landschap heeft aangegeven dat de randzone voor de weidevogels nog het 

minst ongunstig is voor de ontwikkeling van een zonnepark. Door een bijdrage te leveren aan 

een fonds voor weidevogels, kunnen er maatregelen worden genomen in het open gebied 

speciaal voor de weidevogels.  

- Een ieder die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen van het zonnepark of vragen of 

opmerkingen heeft kan sowieso contact opnemen met ZonXP en/of ECM.  

- Er is nog geen contact geweest met het waterschap. Dit gebeurt in het kader van de 

aanvraag omgevingsvergunning. Er is ook een watervergunning nodig, aangezien het een A-

watergang betreft. De ervaring van ZonXP is dat het waterschap in zijn algemeenheid 

voorstander is van het vergroten van de waterberging.  

- Er is een participatieplan opgesteld welke nog wordt aangevuld met de input van deze 

informatieavond. Alle initiatiefnemers moeten het participatieplan voor 1 oktober indienen 

bij de gemeente. Deze wordt ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Pas daarna kan 

een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend.  

- In het kader van financiële participatie geldt dat ZonXP en ECM het zonnepark in 

gezamenlijkheid ontwikkelen.  

- Ook willen ZonXP en ECM vanuit de opbrengsten van het zonnepark bijdragen aan een 

gebiedsfonds voor Olland en de weidevogels en stimuleren we zon op bedrijfsdaken, 

verenigingsgebouwen en maatschappelijk vastgoed. 

- De derde informatieavond is gepland in november/december. Daarvoor organiseren we nog 

een bijeenkomst specifiek voor de bewoners die op een afstand tussen 250m en 500m van 

het zonnepark wonen. Tamara voegt een kaartje toe aan het verslag om welke woningen dit 

gaat (zie bijlage 2). Eigenaren van woningen die buiten deze cirkel vallen en alsnog aanwezig 

willen zijn, zijn natuurlijk ook welkom.  

- We willen 2 projectgroepen oprichten, voor participatie en voor de landschappelijke 

inpassing. Een aantal bewoners hebben zich hier al voor aangemeld. We starten in oktober 

met ca. 2 tot 3 sessies van ca. 2 uur per sessie.  

- De aanwezigen en eenieder wordt opgeroepen om zich voor de projectgroepen aan te 

melden.  

Vragen / opmerkingen m.b.t. Participatie is vereist 

- Er wordt aangegeven dat men graag wil weten wie worden uitgenodigd voor de 
informatiebijeenkomst voor bewoners die op een afstand tussen 250m en 500m van het 

zonnepark wonen. Tamara voegt een kaartje aan het verslag toe (zie bijlage 2). Een van de 
aanwezigen geeft aan dat ze bij ZonXP heeft aangegeven dat ze graag in meer detail 



geïnformeerd wilde worden. ZonXP heeft hier snel gehoor aan gegeven. Sindsdien is de 
communicatie goed.  Mocht je dus meer informatie willen of opmerkingen willen laten 
weten, meld dit dan bij ZonXP. ZonXP gaat hier serieus mee om.  

Toelichting ECM 

- Paul Pöttgens (voorzitter van ECM) geeft een toelichting op  ECM.  

- De leden van ECM zijn burgers die willen bijdragen aan de energietransitie binnen hun eigen 

gemeenschap respectievelijk Meierijstad. 

- Het doel is het realiseren van een meer duurzame samenleving.  

- ECM vertegenwoordigt de belangen van alle leden, maar ook binnen een bredere context de 

burgers in Meierijstad.  

- De doelstelling van ECM is om het burgerparticipatieplatform te zijn voor Meierijstad, 

kortweg ‘het gemeenschappelijk energiebedrijf van Meierijstad’ voor en door de burger. 

- ECM wil tot 51% burgerparticipatie realiseren in grootschalige energieprojecten. 

- ECM is bereid tot overleg met alle projectontwikkelaars en wil een intentieovereenkomst 

samenwerking aangaan. Daarbij is het leidende principe dat hoe vroeger wordt ingestapt in 

een project hoe lager de kosten zijn en daarmee hoe hoger het rendement. 

- ZonXP is, vooralsnog als enige in Meierijstad, bereid om deze samenwerking aan te gaan voor 

50% lokaal eigendom, waarbij wordt uitgegaan van een gelijkwaardige ontwikkeling vanaf de 

start en dus een gelijkwaardig rendement.  

- ECM biedt bewoners de mogelijkheid om te participeren in het zonnepark. Dat gebeurt 

middels crowdfunding. Als je participeert, dan moet je ook lid worden van ECM.  

- Het overige deel leent ECM bij een bank of andere investeringsmaatschappijen tegen 

marktconforme condities. 

- Het overige rendement investeert ECM in andere duurzame projecten en initiatieven.   

Vragen / opmerkingen m.b.t. de toelichting van de ECM 

- Welk aandeel van het park neemt ECM voor haar rekening? Is 50% realistisch? Wellicht is 

10% beter? Temeer omdat ECM nu 250 leden heeft op 80.000 inwoners? Er worden zelfs al 

oproepen gedaan om mee te participeren in zonneparken in andere gemeenten. Paul geeft 

aan dat zij samenwerken met andere coöperaties en Energie Samen. De verwachting is dat  

ECM hier voldoende financiële middelen voor kan genereren. Er wordt opgemerkt dat ECM 

dit wellicht beter eerst kan onderzoeken, alvorens een aandeel in het zonnepark te nemen.  

- Over welke investeringsbijdrage gaat het dan? Paul geeft aan dat dit aan ‘eigen middelen’ ca. 

€500.000,- tot €1.000.000,- betreft. Dat zijn bedragen waar ECM niet ongerust van wordt, 

zeker niet gezien de landelijke ervaring van andere coöperaties.   

- Moet de energie van ECM niet meer in bijvoorbeeld de ontwikkeling van laadpalen worden 

gestoken? Of door bijvoorbeeld gesprekken te voeren met Enexis om kleinere dakprojecten 

voorrang te geven ten opzichte van veldprojecten. Paul geeft aan dat ze op meerdere 

vlakken op het gebied van duurzaamheid actief zijn. Participatie in zonneparken is daar een 

onderdeel van.  

- Een aanwezige geeft aan dat participeren is als het kiezen tussen twee kwaden. ‘Ik wil geen 

zonnepark, dan wil ik er ook niet in participeren’.  

- De vraag wordt gesteld wie de lokale deelname bewaakt? Daar denkt ECM nog over na. Paul 

geeft aan dat dit wellicht een goed onderwerp is om in de projectgroep ‘participatie’ verder 

door te denken.  

- De vraag wordt gesteld of bewoners van Olland voorrang kunnen krijgen in de participatie. 

En waarom moet men lid worden? Paul geeft aan dat ECM voor heel Meierijstad is; dit is ook 



zo in het bestuur van ECM afgesproken. ECM is echter wel bereid om hierover de discussie 

aan te gaan, bijvoorbeeld in de projectgroep ‘participatie’.  

- De opmerking wordt gemaakt dat de doelen van ECM nog steeds vaag zijn. ECM roept op om 

vooral mee te denken. ECM bestaat uit een groep vrijwilligers met de beste intenties. Help 

ECM verder!  

- Er wordt gevraagd hoe de bewoners ECM goed kunnen volgen? De website lijkt niet ‘up to 

date’. Misschien kan er iets van een nieuwsbrief komen? Een informatieavond is ook niet 

steeds nodig. Arnout geeft aan dat deze fysieke bijeenkomst mede op verzoek van de 

dorpsraad is georganiseerd. ECM en ZonXP stemmen met elkaar af hoe we de bewoners in 

het vervolg het beste kunnen informeren en komen hier op terug (in afstemming met de 

dorpsraad).  

Toelichting vervolgprocedure 

- Tamara geeft een toelichting op de vervolgprocedure. Deze is iets verder in de tijd gezet ten 

opzichte van de getoonde planning bij de vorige informatiebijeenkomst.  

 

Overige vragen / opmerkingen 

- Er wordt gevraagd of alle gespreksverslagen, dus ook de individuele gespreksverslagen, op de 

website kunnen worden geplaatst. Tamara geeft aan dat ze zich kan voorstellen dat de 

bewoners met wie individuele gesprekken zijn gevoerd dit niet willen. Er wordt afgesproken 

dat Tamara de vraag aan hen stelt. Mocht een bewoner akkoord zijn, dan wordt dit verslag 

(geanonimiseerd) op de website geplaatst.  

- Er wordt gevraagd hoe er zicht wordt gehouden op het onderhoud van het zonnepark. 

Tamara geeft aan dat een beheerplan onderdeel wordt van de aanvraag 

omgevingsvergunning en dat dit ook wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de 

gemeente en ZonXP. Het beheerplan wordt ook afgestemd met de direct aanwonenden. Ad 

van der Heijden van de dorpsraad geeft aan dat het wellicht een idee is om een jaarlijkse 

evaluatie naar het onderhoud te doen met aanwonenden van het zonnepark. Tamara geeft 

aan dat dit een goed idee is. Dit kunnen we ook met de projectgroep ‘landschappelijke 

inpassing’ afstemmen.  

Afsluiting 

- Afsluitend wordt opgeroepen om zich aan te melden voor de projectgroepen participatie en 

landschappelijke inpassing. Men kan altijd contact opnemen met ZonXP of ECM voor vragen 

of opmerkingen.  

 



Bijlage 1:  

Bekendmaking informatieavond  

- Voor de bekendmaking is twee maal een advertentie geplaatst in de MooiRooiKrant met een 

bereik van 35.000 inwoners binnen de gemeente Meierijstad, waaronder Olland. Ook is er 

éénmaal een uitnodiging in de vorm van een flyer toegevoegd aan de MooiRooiKrant.  

- De direct aanwonenden, in een straal van 250m van het zonnepark, zijn persoonlijk per mail 

uitgenodigd. 

- De aanwezigen bij de online bijeenkomst op 13 juli zijn persoonlijk per mail uitgenodigd.  

- De raadsleden en collegeleden van de gemeente Meierijstad zijn via de griffie uitgenodigd. 

- De betrokken ambtenaren van de gemeente Meierijstad zijn via een persoonlijke mail 

uitgenodigd.  

- De dorpsraad Olland heeft een nieuwsbrief verspreid onder de bewoners van Olland met 

daarin een aankondiging van de informatieavond.  

 

Bijlage 2: 

Woningen op een afstand tussen 250m en 500m van het zonnepark 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 3: 

Reactie omwonende op verslag 

U geeft aan niet alle aanwezige waren negatief  klopt er waren ook zomaar toehoorders bij zelfs 

iemand van Statkraft  en belanghebbende van ECM  deze hebben baat bij het doorgaan en wonen 

zelf lekker ver van de zonneweide 

Maar van de omwonende was zeker niemand positief. En daar is de bijeenkomst  toch voor  bedoeld  

Met vriendelijke groet 

………. 

 

Op 30 sep. 2021 om 11:38 heeft Tamara Koeman <t.koeman@zonxp.nl> het volgende geschreven: 

Geachte ………, 

 Bedankt voor uw reactie! 

Omdat u aangeeft dat het verslag weergeeft wat er is besproken, maar dat u vooral de beschrijving 

van de sfeer mist, stel ik voor om uw mail als bijlage aan het verslag toe te voegen.  

 Bent u hiermee akkoord?  

 Als toevoeging wil ik graag nog het volgende meegeven: 

- U geeft aan dat, naar uw beleving, alles in kannen en kruiken is. Dit is niet het geval. Zoals 
aangegeven bespreken we de landschappelijke inpassing, de gewenste aanpassingen (van de 
direct aanwonenden en n.a.v. de opmerkingen gemaakt tijdens de informatieavonden) en de 
participatiemogelijkheden graag met de projectgroep. Hier hebben zich inmiddels 4 
bewoners voor aangemeld. U kunt zich hier ook voor aanmelden.  

- Niet alle aanwezigen hebben hun onvrede geuit, er waren ook aanwezigen die positief of 
neutraal op de plannen hebben gereageerd.  

  

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust weer contact met mij op.   

 Met vriendelijke groet, 

  

Tamara Koeman 
ZonXP 
06-51810359 
  

Van: …….  

Verzonden: maandag 27 september 2021 21:10 

Aan: Tamara Koeman <t.koeman@zonxp.nl>; kwartiemaker@ecmeierijstad.nl; 

voorzitter@ecmeierijstad.nl; rob.verkooijen@rho.nl; rwouters@meierijstad.nl; 

everkuijlen@meierijstad.nl; jvanabeelen@meierijstad.nl; Arnout Hoek <A.Hoek@zonxp.nl> 

Onderwerp: gespreksverslag info avond zonnepark Olland 14 sept 2021 
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Geachte Tamara 

 Het verslag vermeld niet voldoende  de grote onvrede bij de omwonende,  omdat net als eerdere 

digitale info avonden ,  er nooit iemand namens de gemeente  het gevoerde beleid komt uitleggen  

Een van de aanwezige verwoorde het de bestuurders en ambtenaren laten jullie de kolen  uit het 

vuur halen    

 Ook de dorpsraad sprak daarover zijn ongenoegen uit    

Er zijn zoveel vragen aan bestuurders en ambtenaren    zoals  

 Waarom  direct de mooiste en beste landbouw percelen offeren  
Waarom niet eerst zorgen voor voldoende infra  
Waarom blokkeren de grote parken  alle iets grotere  plaatselijke initiatieven  
Waarom niet eerst  alle mogelijke daken  
Waarom niet eerst  minder courante percelen  
Waarom niet gebruikmaken van dubbel doel land of tuinbouw onder de panelen  
Waarom niet plaatsen nabij industrie terreinen daar zitten ook de groot gebruikers  
Waarom niet voldoen aan de beloofde energie ladder  
  

Zomaar wat vragen,  als deze naar tevredenheid beantwoord en uitgelegd zijn,  kan er bij de 

omwonenden  draagvlak komen   en willen ze mogelijk  mee denken over de precieze invulling  

 De informatie avond was een herhaling van de digitale info avonden  waarin gesproken wordt als of 

alles al in kannen en kruiken is. 

 Overleg over iets wat de omwonenden door gebrek aan informatie en draagvlak  niet willen 

uitgevoerd zien  zorgt er voor dat er ook geen voorstellen en discussie  komt  . 

 Onder het kopje Meerwaarde is nodig  geeft u aan dat Zon XP zon op bedrijfsdaken stimuleert,    en 

dit terwijl  vanwege geplande zonneparken deze mogelijk voor jaren in de wacht gaan  hoe ziet u dat 

? 

 Samen gevat het verslag geeft wel aan wat er is toegelicht,  maar geheel niet de sfeer van die 

avond  en het grote ongenoegen bij de omwonenden,   om die reden kan ik dan  ook niet akkoord 

gaan met  het huidige gespreksverslag 

 Met vriendelijke groet   

  

…….. 

  

  

  

  

 


