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Onderwerp: zonnepark Schootsedijk, nabij Olland 
 
Na een introductie geven Arnout Hoek en Tamara Koeman een toelichting op het initiatief om een 
zonnepark te ontwikkelen tussen de Schootsedijk en de Scheperweg, nabij Olland. ZonXP 
overhandigt de concept landschappelijke inpassing, die onderdeel is geweest van het principeverzoek 
dat begin april 2020 is ingediend bij de gemeente Meijerijstad.  
 
Op basis van het, door de gemeenteraad van de gemeente Meijerijstad goedgekeurde beleid, ‘De 
toekomst van zon en wind in Meijerijstad’, heeft een selectiecommissie van de gemeente 
Meijerijstad het principeverzoek van ZonXP geselecteerd om verder uit te werken in een aanvraag 
omgevingsvergunning.  
 
Het beleid gaf aan om voor goedkeuring door de selectiecommissie geen contact met omwonenden 
te zoeken. Nu deze goedkeuring heeft plaatsgevonden heeft ZonXP contact opgenomen met de 
omwonenden om een eerste toelichting te geven op het zonnepark.  
 
…….. geeft aan dat zij niet instemmen met het zonnepark. Het heeft …… veel tijd en energie gekost 
om een vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen, als teelt ondersteunende voorziening, 
boven de fruitbomen te verkrijgen. Het voelt alsof er nu ‘ineens’ vergunningen worden verleend voor 
grondgebonden zonneparken. Deze grondgebonden zonneparken drijven de grondprijs, voor 
schaarse landbouwgrond, op. ……. geeft aan dat er ook genoeg incourante gronden zijn voor de 
ontwikkeling van zonneparken, bv. langs de snelweg. Deze grondgebonden zonneparken in het 
buitengebied geven ook een beperking voor andere agrariërs. 
 
Voor het zonnepark boven de fruitbomen is een kabel van 8 MW nodig. ZonXP biedt aan om te 
onderzoeken of er een voordeel kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van eenzelfde 
aansluiting……. geeft aan dat hij door de komst van de zonneparken aan de Schootsedijk het gevoel 
krijgt dat hij zijn zonnepanelen binnen een jaar moet aansluiten, om nog een aansluiting te kunnen 
verkrijgen.  
 
…….. geeft ook aan dat zij onlangs een vergunning hebben ontvangen voor de bouw van een 
bedrijfswoning ten westen van de Schootsedijk en ten zuiden van het geplande zonnepark. ZonXP is 
hier niet mee bekend en zal de vergunning opvragen bij de gemeente.  
 
……. geeft aan dat zij vinden dat de gemeente een meer leidende rol moet spelen bij de ontwikkeling 
van de zonneparken. Ook als het gaat om de inrichting van een fonds. De gemeente moet open en 
transparant met dit dossier omgaan.  
 
Als het gaat om de landschappelijke inrichting geeft ……. aan dat dit er eigenlijk niet toe doet. Ze 
stemmen om voorgaande redenen in zijn algemeenheid niet in met het zonnepark.  
 
Er wordt afgesproken dat ZonXP …….. op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. Tot slot laat ……. 
nog de proefopstelling met de zonnepanelen zien aan ZonXP. Burgemeester en wethouder komen op 
korte termijn ook langs voor een toelichting.  
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