Vragen en antwoorden over de Landschapsdialoog Lieshoutse Heide
Op dinsdag 7 september 2021 organiseerde de gemeente Laarbeek een informatie-avond over
de Landschapsdialoog Lieshoutse Heide. In drie rondes werden inwoners ontvangen en zo
kregen in totaal zo’n 45 mensen informatie over de opzet van de dialoog. De vragen die tijdens
de avond zijn gesteld, en de antwoorden, zijn hieronder terug te lezen. Deze zijn gegroepeerd
in thema’s:
•
•
•
•

Vragen over het gebied
Vragen over de samenwerking met Meierijstad
Vragen over hoe het traject past in ander beleid van de gemeente
Vragen over windenergie.

Liever niet een lap tekst lezen? Van de presentatie en van de vragen en antwoorden zijn
filmpjes gemaakt. Deze kunt u bekijken via www.laarbeek.nl/omgevingsdialoog.

Vragen over het gebied
1. Mensen die in het gebied wonen of daar dichtbij, zijn uitgenodigd om mee te doen. Maar wat
verstaan jullie onder mensen die dichtbij wonen?
We hebben ongeveer 200 adressen uitgenodigd. Dit zijn alle adressen in het gebied, en een straal
van 100 tot 300 meter ongeveer daar omheen. Dit varieert omdat we voor logische grenzen hebben
gekozen, bijvoorbeeld een hele groep huizen of een hele straat. We willen zoveel mogelijk mensen
meenemen in het gesprek, maar wel alleen mensen die ook echt bij het gebied betrokken zijn.
2. In hoeverre kunnen wij bezwaar maken tegen de locatie van het zoekgebied?
Het zoekgebied is onderdeel van de RES: de Regionale Energie Strategie. U kunt deze hier lezen
https://energieregiomre.mett.nl/home/default.aspx
De RES is nog niet definitief, dus voor bezwaar maken is het nog te vroeg. Wel kunt u uw mening
geven. Hoe u dat doet, vindt u op de website over de RES. In december ligt deze ter vaststelling bij
alle deelnemende gemeenteraden. Als die een besluit nemen, kunt u daartegen bezwaar maken.
3. Hoe groot is het zoekgebied in ha?
De grenzen van het gebied zijn niet heel precies, maar het is ongeveer 475 ha.
4. Zijn er nog meer zoekgebieden in de gemeente Laarbeek?
Op dit moment niet. In de eerste versie van de RES werden twee gebieden in Laarbeek aangewezen:
één voor zowel zon als wind en met de mogelijkheid om veel energie op te wekken, dit is het
zoekgebied boven Mariahout. En één waar alleen zon mogelijk is, en kleinschaliger. Dit is het gebied
rondom De Blauwe Poort, richting Boerdonk. In dit laatste gebied zijn twee zonnepaken in
behandeling. De raad meent dat met deze twee zonneparken het gebied een heel eind is ingevuld.
Misschien passen er nog een of twee zonneparken bij op termijn, maar voor nu wordt het niet
verder bekeken.
5. Gaat de discussie altijd over het hele gebied?
Nee, in de dialoog kunnen we ook delen van het gebied bespreken, of juist een stukje ‘over de
grens’ van het gebied kijken.

Vragen over Meierijstad
1. Is er ook overleg met Meijerijstad dat het één zoekgebied wordt? Trekken jullie samen op?
Er is overleg tussen beide gemeenten, we houden elkaar op de hoogte. Maar we werken (nog) niet
samen aan één plan voor het gebied. Voor Laarbeek is dat nog te vroeg: eerst halen we op wat de
inwoners van het gebied wensen en dan kijken we verder of en hoe er een plan wordt uitgewerkt.
Als het zover komt, werken we zeker graag samen met Meierijstad.
2. Waarom doet het bureau Pondera wel onderzoek voor het gebied in Meijerijstad en niet voor
Laarbeek? Want je kunt het een nooit los zien van het ander.
Pondera doet een opdracht voor de gemeente Meierijstad, niet voor Laarbeek. Wij bepalen dus ook
niet wat ze onderzoeken. We gaan er wel vanuit dat de kennis die Meierijstad opdoet met ons wordt
gedeeld en ook door ons kan worden gebruikt.
3. Als het over Meijerijstad gaat, gaat het dan over het Lijnt?
Ja. Meierijstad heeft vier zoekgebieden voor zon en wind. Daarvan grenst er één aan
Laarbeek, dat is bij ’t Lijnt richting de Zuid Willemsvaart – N279.

Vragen over de status van het project
1. De gemeente wil overal zonnepanelen, maar doet dit niet op eigen gebouwen. Moeten jullie hier
niet in voorop lopen?
Ja, dat moeten we zeker. We zijn daar ook druk mee bezig. Steeds meer gemeentelijke gebouwen
krijgen zonnepanelen en worden geïsoleerd. Helaas zijn niet al onze gebouwen daar geschikt voor.
2. Er liggen donderdag [9 sept] al twee zonneparken voor in de raad. Hoe kan dat?! Hoe weloverwogen
is dit dan gebeurd?
In 2019 is de gemeente met een pilot begonnen voor vijf zonneparken. Daarvan zijn er twee
aanvragen uit het zoekgebied, aan de Rooijseweg en de Vossenberg. Die doorlopen nu het
vergunningentraject. Dit komt nog voort uit de pilot. Uit de pilot hebben we wel geleerd dat het
beter is om een breder plan te hebben voor de gebieden en niet elk park apart te bekijken. Daarom
doen we nu de omgevingsdialoog.
3. Moeten er dan allerlei aspecten opnieuw worden onderzocht, die eigenlijk allang door de raad zijn
goedgekeurd in de visie op grootschalige opwek?
Nee, de Visie is een voorloper op dit traject. We gaan nu specifiek voor één gebied alles verder
invullen en uitwerken. Het is dus niet iets opnieuw doen, maar een vervolgstap.
4. Is er een kans dat je een hoop gezeik krijgt als er te weinig mensen meedoen? De windmolens
komen natuurlijk niet bij die mensen in de achtertuin.
Dit is een moeilijk punt: we willen niet dat deelnemers aan de dialoog daar later vervelend op
worden aangesproken. Natuurlijk is het verslag anoniem, we zeggen niet wie wat heeft gezegd. Ook
zetten we het in het verslag als niet iedereen het eens is met een uitkomst of standpunt.
5. Is de raad altijd de baas, wat gebeurt er met de uitkomsten?
De uitkomsten worden voorgelegd aan de raad, en die nemen uiteindelijk een beslissing. Het is dus
nog niet zeker dat alles wordt overgenomen. Wel heeft de raad gevraagd om de mening van de
inwoners van het gebied, en nemen ze die serieus.

Vragen over windmolens
1. Waarom is er specifiek/beperkend gekozen voor zon- en windenergie?
Dat is niet zo, we willen ook in gesprek over andere technologieën, en ook over hele andere functies
in het gebied dan grootschalige energie. Alleen op dit moment zijn zon en windenergie het meest
voor de hand liggend, omdat die technieken het meest ontwikkeld zijn en financieel rendabel zijn.
2. Betekent dat dat er buiten dit zoekgebied sowieso geen windmolens komen? Bijvoorbeeld tegen
Boerdonk aan?
In de dialoog kijken we nu naar het zoekgebied, omdat dat het meest kansrijk is voor windmolens en
zonnevelden. Dat zegt niets over wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar dit is een logische
eerste stap.
3. Heeft de gemeente niet eigenlijk heel erg een voorkeur voor windmolens? Omdat het daar eigenlijk
altijd over gaat. Omdat dat zo vaak wordt genoemd?
Nee, er is nog geen voorkeur of plan. Wel noemen we het, omdat we weten dat het weerstand kan
geven. We willen niets ‘stiekem’ onderzoeken of overwegen zonder dat de inwoners aan het woord
zijn geweest. Daarom wordt het nu benadrukt.
4. Kunnen we ook windmolens opkopen op zee? Zodat er geen windmolens in Laarbeek komen?
Dit soort ideeën kunnen we bespreken in de dialoog zelf.
5. We horen vaak windmolens? Die zien we nadrukkelijk niet op de PowerPoint. We horen zoekgebied,
maar lezen landschapsdialoog. Wat is het nu eigenlijk?
Het is allemaal waar. We gaan een landschapsdialoog doen: een gesprek dat gaat over een bepaald
gebied. Dat gebied is het zoekgebied uit de Regionale Energie Strategie. En een onderdeel van die
dialoog is het spreken over grootschalige energie, zoals windmolens en zonnevelden. Deze komen
dus in een of meer avonden zeker aan de orde.
6. Is er een hoogte al bedacht voor ‘eventuele’ windmolens?
Nee, die is er niet. Maar molens die nu worden gebouwd zijn zo’n 150 tot 200 meter.
7. Wordt er een gezondheidsonderzoek gedaan en nemen jullie dat serieus mee? Wordt de GGD
bijvoorbeeld ook meegenomen als stakeholder?
Wij houden die ontwikkelingen zeker in de gaten en zullen ook de GGD uitnodigen bij de dialoog aan
te sluiten. Zeker als de plannen concreter worden nemen we dit serieus mee.
8. Morgen is avond omgevingsvisie. Daar staat duidelijk dat het een zoekgebied is voor windmolens.
Hoe zit dat nou?
De omgevingsvisie is een voorloper van de omgevingsdialoog. In de visie staat dat sommige gebieden
mogelijk geschikt zijn, dat betekent dat er dus verder onderzoek naar gedaan kan worden. Deze
dialoog is daar een onderdeel van.
9. Ligt het zoekgebied in het vlieggebied van Volkel? Kunnen windmolens dan wel en hoe dan?
Het ligt deels in het vlieggebied (de radarcirkel) van Volkel. Dat betekent dat een eventuele
windmolen altijd gebouwd moet worden in overleg met Defensie. Maar het is niet op voorhand al
onmogelijk.
10.Het gaat steeds over een windmolen, maar moeten dat er van de Provincie niet minstens drie zijn?
Dat klopt, de provincie stelt als eis dat windmolens in clusters van minstens drie molens gebouwd
worden. Daar valt misschien wel van af te wijken.
11.Heeft het bos geen invloed op de rendabiliteit van de windmolens?
Dat is goed mogelijk. Toch melden zich al ontwikkelaars bij ons die interesse hebben in het gebied.
Wij gaan er daarom van uit dat molens wel rendabel zijn en dat we vooral moeten kiezen of, en
misschien onder welke voorwaarden, dit wenselijk is. En niet of het mogelijk is.
12.We geven de inwoners een stem. Dus als 80% van de inwoners het er niet mee eens zijn, dan gaat
het hele plan niet door?
Uiteindelijk is et aan de raad om te besluiten, maar de raad heeft wel gezegd dat ze luisteren naar de
input van inwoners. Dus is dus echt een kans om je eigen mening op de kaart te zetten. We gaan wel
in discussie: waar zijn mensen wel voor? Wat motiveert, wat vinden we waardevol? En wat voor
alternatieven zijn er mogelijk. Samen puzzelen we dan een mooie visie voor de toekomst.

