
Mogelijk windmolenpark in Mariahout

Bewoners in een groot gebied in het 
Noorden  van Mariahout hebben met 
verbazing kennis genomen van het aan- 
wijzen van een zoekgebied voor een 
kleinschalig windpark. In een raadsverga-
dering van 19 maart jl. heeft de gemeen-
teraad besloten om het voorkeursrecht 
(Wvg) te vestigen op 142 percelen die 
in dit grote gebied liggen. Het gaat om 
het vrij open buitengebied van west naar 
oost vanaf de Rooijse weg, Vossenberg, 
Heidedreef, Veghelse dijk, Beukendreef, 
Schaapsdijk, de Hei tot aan de Zuid-
Willemsvaart. Aan de zuidkant vanaf 
de Mariahoutse bossen tot de bossen 
het Lijnt en het Geregt in de gemeente 
Meierijstad.

Waarom deze locatie?
Ons energiesysteem gaat veranderen. In plaats 
van fossiele energie, bijvoorbeeld uit steenkool 
of aardgas, gaan we steeds meer duurzame 
energie opwekken met onder andere windmo-
lens en zonnepanelen. U leest elders in deze 
nieuwsbrief een artikel over zonnepanelenpar-
ken. Ook in onze regio wordt gezocht naar 
mogelijke locaties voor wind- en zonnepar-
ken. Dit zoeken gaat via de Regionale Energie 
Strategie (RES). Met name het gebied ten 
noorden van het Mariahout bos is kansrijk, 
aldus de RES. Sinds binnenkort wordt dit 

gebied beschouwd als zoekgebied voor een 
dergelijk park.

Waarom voorkeursrecht?
De gemeente wil de regie houden op de 
ontwikkelingen en alleen onder voorwaar-
den nieuwe ontwikkelingen toestaan. Die 
voorwaarden zijn: het betrekken van de 
lokale omgeving in het proces, zorgvuldige 
ruimtelijke inpassing, het creëren van maat-
schappelijke meerwaarde en de mogelijkheid 
tot financiële participatie van inwoners en/
of lokale besteding van een deel van de 

opbrengsten. Door het voorkeursrecht komen 
mogelijke initiatiefnemers van een wind-
molenpark automatisch met de gemeente 
in gesprek, grondeigenaren moeten bij ver-
koop altijd eerst de grond aanbieden aan de 
gemeente.

Hoe nu verder?
Grondeigenaren hebben tot 1 mei jl. de tijd 
gehad om te reageren. Er was vanwege de 
Coronacrisis geen mogelijkheid voor een 
informatieavond voor omwonenden of andere 
belanghebbenden. De timing om dit alles 
openbaar te maken wekt dan ook veel vragen 
op. Als de situatie rondom Corona het weer 
toelaat wil de gemeente Laarbeek een infor-
matieavond plannen. 

Zorgvuldig omgaan met ons landschap
De gemeente geeft aan dat men via het voor-
keursrecht meer mogelijkheden heeft om de 
landschappelijke en maatschappelijke kwali-
teit van het gebied te waarborgen. Zorgvuldig 
omgaan met ons landschap en onze inwoners 
vindt men heel belangrijk.

Als Laarbeeks Landschap hopen wij dat zeker 
de landschappelijke kwaliteit van ons mooie 
buitengebied niet zal afnemen. Wij denken 
graag mee en roepen de gemeente op met ons 
in gesprek te gaan. 

Uhh....hoezo ?...Is de duizendpoot uit ons 
landschap verdwenen? Nee zeker niet, maar 
we nemen wel afscheid van De Duizendpoot 
binnen het bestuur van Het Laarbeeks 
Landschap.  Na ca. 9 jaar is het tijd voor de 
jeugd aldus Pas Hamelijnck.

Een duizendpoot, een diplomaat, een lobbyist, 
een pragmaticus, een doener en een denker.  
Treffende typeringen voor een energieke en 
zeer betrokken en verantwoordelijk bestuurs-
lid. Een ideale bestuurder! Pas is eenvoudig 
benaderbaar is. Hij kent iedereen en iedereen 
kent Pas.  Hij heeft de ingangen en netwerken 
die nodig zijn om een stap verder te komen. 
Het was geweldig om te zien hoe hij zijn net-
werken wist in te zetten om Het Laarbeeks 
Landschap verder te helpen. 
 
Pas is altijd geïnteresseerd om nieuwe 
kansen voor het Landschap in Laarbeek te 
onderzoeken en het een ‘duw in de goede 
richting te geven’.  Zijn brede maatschap-
pelijke belangstelling zorgde ervoor dat de 
mening van Pas onderbouwd was en dat 
er naar hem geluisterd werd. Pas was zeker 
ook niet te beroerd om de handen uit de 
mouwen te steken.  Het onderhoud van de 
wandelpaden, het poelenbeheer en de ver-
spreiding van de nieuwsbrief zijn daarvan 
goede voorbeelden. 

Natuurlijk vinden wij het erg jammer dat Pas 
ons verlaat, maar we hebben ook alle begrip 
voor zijn keuze.  Zodra het mogelijk is zullen 
we op een gepaste wijze afscheid nemen van 
Pas. We gaan Pas Hamelijnck missen!

Pas bedankt voor je bijdrage. Het ga je goed!

Afscheid van een 
Duizendpoot

In verschillende gemeenten in Brabant heb-
ben ze al een zonnepark. Hectares vol met 
zonnepanelen, zoals op de foto te zien is.
Komt er in Laarbeek ook zo’n zonne-
park? Gesproken wordt over het Leek, 
Vonderweg? Gemeenten als Budel en Uden 
hebben er al een en bij Eindhoven Airport 
ligt er ook al een te blinken in de zon.

Hoe gaat dat in zijn werk? 
In plaats van de grond te gebruiken voor 
landbouw of als weiland worden de percelen 
door een bedrijf vol gezet met zonnepanelen. 
Daarvoor moet een omgevingsvergunning 
worden verleend, het bestemmingsplan blijft 
zoals het was.

De grondeigenaar krijgt een vergoeding, die 
kan oplopen tot wel 7000 euro per hectare. 
In de regel gaat het om oppervlakten van ten 
minste 10 hectare, omdat ook een aansluiting 
met een verdeelstation moet worden aange-
legd, bij kleinere oppervlakten is dat niet 
rendabel. Voor de natuur lijkt dat allemaal 
minder gunstig. Zonnepanelen worden zo 
dicht mogelijk tegen elkaar gezet, waardoor er 
door gebrek aan zonlicht en regenwater nau-
welijks plantengroei onder de zonnepanelen 
zal zijn. Gunstig in verband met het onder-
houd, er hoeft nauwelijks gemaaid te worden, 
maar ongunstig voor de insecten- en vogel-
wereld, daar is weinig te vinden als het om 
voedsel gaat.  Niet dat de huidige weilanden 
of landbouwgrond zo veel bijdragen aan de 
biodiversiteit, maar een zonnepark lijkt zeker 
nog meer op een biologisch niemandsland.

Ook een zonnepark in Laarbeek?

Enig voordeel zou nog kunnen zitten in het 
feit dat op de tussenliggende grond en paden 
geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen hoe-
ven te worden gebruikt en dat het onderhoud 
met schapen natuurvriendelijk kan worden 
genoemd. 

Daarnaast betekenen zulke immense zonne-
parken een enorme landschapsvervuiling, al 
lijkt het minder erg als een park met wind-
molens.

Zijn er dan geen alternatieven? 
Jawel, veel agrariërs beschikken over grote 
stallen en opslagloodsen met een enorm 
dakoppervlak. Die daken kunnen ook worden 
vol gelegd met zonnepanelen, een aantal agra-
riërs in Lieshout in de buurt van de Sonseweg 
hebben het goede voorbeeld al gegeven. Dat 
initiatief vraagt om navolging. En ook op 
bedrijfsgebouwen in de verschillende indu-
striegebieden in Laarbeek kunnen nog vele 
zonnepanelen een plaats krijgen. Dat alles 
is beter dan een foeilelijk zonnepark in het 
mooie buitengebied van Laarbeek! 


