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Deelnemers 

Naam Belang 

Stefanie Claessens - Voorzitter 
- ECM 

Marijn Hartgerink - Beleidsmedewerker 
- Gemeente Meierijstad 

Tamara Koeman - Projectontwikkelaar 
- ZonXP 

Arnout Hoek - Projectontwikkelaar 
- ZonXP 

Jeroen van Mensvoort - Projectontwikkelaar 
- Statkraft 

Celine Berserik - Projectontwikkelaar 
- Statkraft 

Circa 70 aanwezigen: - Leden van de bredere gemeenschap, o.a. Dorpsraad Olland en diverse leden 
van de gemeenteraad 

 

Inleiding 
- ECM heeft de kansen en mogelijkheden toegelicht om via ECM te participeren in de zonneparken.  
- Gemeente Meierijstad heeft de huidige stand van zaken uitgelegd en toekomstige planning aangegeven.  
- ZonXP hebben hun initiatief toegelicht. Aangezien dit verslag gaat over het voorstel de Schootseweide 

van Statkraft, wordt op het initiatief van ZonXP in dit verslag niet verder doorgegaan.  
- Statkraft heeft het projectverloop van zonnepark Schootseweide, de wijzigingen en mogelijkheden voor 

financiële participatie nader toegelicht. 
- Bezoekers van deze informatiebijeenkomst zijn nogmaals uitgenodigd om mee te gaan doen, via ECM. 
- Via een dialoog met de omgeving heeft het projectvoorstel zich de afgelopen maanden ontwikkeld. Als 

gevolg daarvan liggen er nu enkele ideeën op tafel.  
- Dit evenement werd georganiseerd om de gemeenschap uit te nodigen om met ons mee te denken. Het 

doel van de avond was onze ideeën te delen, te sparren met de gemeenschap en verder input te 
verzamelen van de aanwezigen. 

- Op de avond kwamen twee hoofdthema's aan bod: de landschapsinpassing en de financiële deelneming. 
- De opzet van het evenement (bereik van uitnodigingen en format) gebeurde op verzoek van de 

Dorpsraad Olland, en in samenwerking met ECM. 
- Deze bijeenkomst was niet alleen toegankelijk voor de inwoners van Meierijstad maar voor iedereen 

die geïnteresseerd is.  
- Dit verslag dient niet als een woordelijk overzicht van wat er besproken is, maar als een weergave van 

de thema's en onderwerpen die naar voren zijn gekomen. 
 
 
 

Gesprekverslag – Zonnepark Meierijstad Schootseweide 

Datum 31 Januari 2023  

Tijd 19.30 – 22.30 

Locatie De Loop’r 
Pastoor Smitsstraat 40, 5491 XP Sint-Oedenrode 
 

Onderwerp Gezamenlijke informatieavond samen met ECM, Gemeente Meierijstad, ZonXP en 
Statkraft 
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Thema’s 

Landschappelijke inpassing 
- Het ontwerp is nog verder geoptimaliseerd naar aanleiding van eerdere bijeenkomsten en één op één 

gesprekken met omwonenden. Tijdens deze informatiebijeenkomst is het laatste (definitieve) ontwerp 
gepresenteerd en zijn de wijzigingen ten opzichte van de eerdere ontwerpen toegelicht. Deze 
verbeteringen omvatten:  

- 100m bufferzone gecreëerd vanaf de bestaande woning aan de Schootsedijk. De 
landschappelijke inpassing wordt niet aangepast en de afstand tussen de panelen wordt 
gehandhaafd op 2m.  

- De grotere ruimten langs de bestaande sloten zoals reeds toegevoegd in het eerdere plan blijft 
behouden.  

- Door de bufferzone voor woning nog meer ruimte voor biodiversiteit en flora/fauna.  
- Naast voorgaande wijzigingen is het initiatief uitvoerig toegelicht, waarbij onder andere aan bod is 

gekomen: de uitstraling van het hekwerk (ca. 2m hoog houten palen met schapengaas, reflectie, positie 
transformatorstations en geluid, en de afstand openbare weg tot aan de sloten (zie hiervoor het 
landschapsplan).  

 
 

Financiële deelneming 
- Voorstel samenwerking met Energiecoöperatie Meierijstad (ECM): 

- De ambitie voor dit initiatief is om een project te realiseren dat voor 100% in lokale handen is. 
- Voorgesteld wordt een samenwerking met ECM waarbij 100% van de aandelen worden 

overgedragen. 
- De voorgestelde structuur: 

 ECM neemt het project van Statkraft over voordat de bouw begint, maar alle 
onderliggende zaken geregeld zijn (zoals bijvoorbeeld vergunningen, netaansluiting, 
etc.) 

 ECM zorgt voor de financiering van het project, deels door het aantrekken van een 
bankfinanciering en deels door het uitzetten van lokale participatiemogelijkheden 
(bijvoorbeeld leningen/ obligaties) 

 De verantwoordelijkheid voor de bouw ligt bij Statkraft.  
 ECM is verantwoordelijk voor de exploitatie van het project. Indien gewenst kan 

Statkraft tegen betaling services aanbieden om bij de dragen aan de exploitatie 
(bijvoorbeeld het regelen van de stroomafname en/of technisch beheer. ECM kan hier 
zelf een keuze in maken. 

 Indien het ECM niet lukt om 100% lokaal eigenaarschap te realiseren wordt de 
mogelijkheid aan Gemeente Meierijstad gegeven om in te stappen. Indien dan nog 
geen 100% lokaal eigenaarschap wordt gerealiseerd krijgen lokale ondernemers de 
mogelijkheid om in te stappen. Eventueel kan het lokaal eigendom dus bestaan uit 
een gedeelte ECM, gedeelte gemeente en een gedeelte lokale ondernemers. Bij 
uitblijvende interesse voor lokaal eigendom zal Statkraft zelf het project doorzetten 
waarbij het eigendom voor minimaal 51% bij Statkraft zal blijven.  

- Naast het lokaal eigenaarschap wordt voorgesteld een omgevingsfonds te creëren. De grootte 
van dit fonds wordt gezamenlijk met ECM bepaald. 

- Qua rendementen is het op dit moment nog niet mogelijk om een duidelijke inschatting te 
geven. Dit is sterk afhankelijk van de vergunning verlening/termijn waarop het zonnepark 
gebouwd kan worden, de structuur, het omgevingsfonds, de bouwkosten en 
stroomopbrengsten etc. 
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Volgende stappen / Afspraken 
- De stappen van het traject worden als volgt geschetst: 

- Het college van B&W zal de aanvraag omgevingsvergunning behandelen. 
- Naar verwachting zal de gemeenteraad de aanvraag omgevingsvergunning voor het 

zomerreces behandelen.  
- Met ECM wordt het onderdeel lokale participatie geconcretiseerd.  

 
- Jeroen van Mensvoort fungeert als aanspreekpunt voor dit initiatief. Als er vragen, feedback, ideeën of 

zorgen zijn, kan Jeroen worden bereikt via: 
- Mobiel: 06 19 26 35 38 
- Mail: Jeroen.vanMensvoort@statkraft.com 

 
- Meer informatie over het initiatief is te vinden op de website, via deze link:  

https://www.statkraft.nl/schootseweide/ 
 

- De aanwezigen worden uitgenodigd op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen door zich aan te 
sluiten bij onze mailinglijst. Dit kan via de projectwebsite. 

 
- Verder zal de initiatiefnemer het volgende delen: 

- Een verslag van de avond. 
- De PowerPointpresentatie. 


