
Verslag overleg ……. - ZonXP 
Locatie: ……… 
Datum: 4 november 2021 
Aanwezig: 

- …….. 
- Arnout Hoek (CEO ZonXP) 
- Tamara Koeman (adviseur ZonXP) 
- Bas Koppers (landschapsontwerper) 

Onderwerp: zonnepark Schootsedijk, nabij Olland 
 
Arnout, Tamara en Bas geven een toelichting op de aanpassingen die zijn gedaan in de 
landschappelijke inpassing (zie ook de bijlagen) naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen met 
de direct aanwonenden, de projectgroep landschappelijke inpassing en de informatieavonden: 

- Zichtlijnen vrij gehouden van de direct aanwonenden aan de Hofstad 
- Afstand van 100m vrijgehouden van de (bedrijfs)woningen rondom het zonnepark 
- Haag aan westzijde  
- Groenblijvend struweel 
- Oostelijk perceel erbij getrokken om zichtlijnen mogelijk te kunnen en ruimtelijk gezien meer 

een geheel 
- Zuidzijde landschappelijk ingepast met een hogere grondwal en oplopend groen 
- Noord-West hoek wordt op ecologische wijze ingericht, met o.a. paddenpoelen en ecologisch 

beheer.  
 
Het college heeft op dinsdag 2 november een positief besluit genomen over de aangepaste 
landschappelijke inpassing en het participatieplan. Dit betekent dat ZonXP nu de aanvraag 
omgevingsvergunning kan indienen. Hierbij moet ZonXP o.a. rekening houden met de afstandseis van 
100m tot aanliggende woningen. ZonXP zal de aangepaste landschappelijke inpassing in meer detail 
uitwerken en afstemmen met de gemeente, de projectgroep landschappelijke inpassing en de direct 
aanwonenden. Naar verwachting zal ZonXP de aanvraag omgevingsvergunning in december 
indienen. ZonXP houdt de bewoners ook op de hoogte van verder ontwikkelingen. Ook zal ZonXP nog 
een informatieavond organiseren in december voor alle geïnteresseerden.  
 
…. geeft aan dat hij hier is gaan wonen vanwege het agrarisch gebied. Hij zit niet te wachten op een 
zonnepark. Hij wil deze gronden liever gebruiken voor een potentiële uitbreiding van zijn bedrijf.  Hij 
begrijpt niet dat deze locatie in het zoekgebied voor zonneparken is opgenomen. Waarom 
bijvoorbeeld niet dichter bij Veghel, waar de grootverbruikers zitten.  
 
…….. geeft aan dat hij het extra perceel aan de oostzijde graag had willen kopen. Arnout Hoek geeft 
aan dat hij van de verkopende partij had begrepen dat hij het perceel meerdere malen aan ……. heeft 
aangeboden. ……. geeft daarop aan dat er een te hoge prijs werd gevraagd. …… laat weten dat het 
andere perceel van a.s.r., dat net buiten het zoekgebied ligt, geschikter had geweest voor een 
zonnepark. Dit perceel heeft te natte grond. Arnout biedt aan om aan a.s.r. te vragen of het perceel 
aan …… kan worden verkocht indien de grondgebruiker deze grond niet meer wil gebruiken.  
 
…….. geeft aan dat de vergunde bedrijfswoning nu nog niet op de juiste plaats is ingetekend. Dit was 
de initiële locatie, maar de bedrijfswoning komt nu vlak naast de loods met de voorgevel dichter bij 
de weg. ZonXP zal nog een keer bij de gemeente navraag doen naar de juiste vergunning.  
 
Verslag: Tamara Koeman 12-11-2021 
 
 



Reactie op verslag 

Bedankt voor uw reactie. 
In de mail hieronder geef ik in rood onze reactie op uw reactie aan.  
Ik zal deze mail als bijlage aan het verslag toevoegen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tamara Koeman 
ZonXP 
06-51810359 
 

 

Onderwerp: Re: Verslag overleg zonnepark Olland - 4 november 2021 

 

Beste Tamara 

Helaas geeft het verslag niet alles weer en sommige zaken ook niet juist  
……… is eigenaar van Schootsedijk 35 en 37. Okay. 
 
U toonde ons een nieuw concept  mede ontworpen door Bas Koppers. Hij moet iets 
intekenen  terwijl u nog bij de gemeente moet gaan informeren waar nu precies de woning gepland 
is  aan Schootsedijk 37 
Dit hebben wij al in een veel eerder stadium geïnformeerd bij de gemeente (nov 2020). Echter, de 

gemeente heeft ons de verkeerde locatie aangewezen. Raymond Bouman van de gemeente zoekt 

momenteel de juiste vergunning en locatie voor ons op. Zoals gezegd zullen wij in het definitieve 

ontwerp rekening houden met een afstand van 100m van alle omringende woningen; dus ook van de 

vergunde bedrijfswoning.  

 

Vanwege het feit dat de zichtlijnen nabij de woningen aan de Hofstad zijn aangepast zijn die aan de 

Schootsedijk  dichter bij de bouwlocatie in getekend  zie oude en nieuwe concept  

Deze zouden minimaal voor beide woningen gelijk moeten zijn . We houden voor alle omringende 

woningen rekening met een afstand van 100m.  

Erger nog het nieuwe concept is plots ook een uitbreiding van bijna twee ha ingetekend  precies 

tegenover ons  

Wij hebben aangegeven dat beslist onacceptabel te vinden  

Reden meer om dit niet acceptabel te vinden is dat de grond reeds op 12 mei is aangekocht door ASR 

met de bedoeling hier ook maar zonneweide van te maken zelfs op 14 september is dit op de 

informatieavond  bewust verzwegen Wij hebben ervoor gekozen om het gebruik van het oostelijk 

perceel eerst af te stemmen met de gemeente (2 november) en vervolgens met de direct 

aanwonenden (4 november). Op 8 november wilden wij de bewoners op een afstand tussen 250m en 

500m hierover informeren. Echter voor deze informatieavond was nagenoeg geen animo, waardoor 

we deze bijeenkomst niet door hebben laten gaan. Tijdens onze algemene informatieavond op 20 

december zullen wij een ieder hierover informeren. Het leek ons juist om deze volgorde te kiezen. 

Het gebruik van het oostelijk deel is overigens wel afgestemd met de projectgroep landschappelijke 



inpassing en de bewoners van de Hofstad. De projectgroep heeft aangegeven dat met het gebruik 

van het oostelijk perceel het zonnepark en de landschappelijke inpassing ruimtelijk gezien ook meer 

1 geheel worden.   

 

Ook de gemeente heeft niets kenbaar gemaakt  

Zelfs kan het nog dat de agrariër welke aantoonbaar dit perceel meer dan 15 jaar in gebruik 

heeft  zich via de grondkamer beroepen op reguliere pacht  

 

Gezien het boven staande beoordeel ik dit verslag als niet kompleet en erg eenzijdig opgesteld  en ga 

er dan ook niet mee akkoord 

Met vriendelijke ….. 

 

 


