
[Betoog Hart bij aanbieden wijzigingsvoorstel] 

Voorzitter, 

Het regent vanavond moties en amendementen en die zijn een beetje het gevolg van inhoudelijke 

bezwaren en verbetervoorstellen van fracties en heel erg van de onrust die het rapport ‘Zon en wind 

in Meierijstad’ teweegbracht in de lokale samenleving. Ik ga ons betoog van vorige week niet 

herhalen, maar dit amendement is wat ons betreft wel een logisch gevolg van dat relaas. Wat ons 

betreft dus, want mede-indieners Lijst Blanco, CDA, Hier, VVD en PvdA hebben mogelijk andere 

redenen. 

Hart vindt dat de gemeenteraad nadrukkelijk een rol moet houden of krijgen bij het vervolg. En dat 

kan door de raad het recht te geven om bedenkingen te uiten of verklaringen van geen bedenkingen 

af te geven bij het vrijgeven van percelen voor het opwekken van duurzame energie. 

Die rol van de raad is juist belangrijk omdat het College heeft laten blijken dat het nodig is dat we 

blijven opletten. Want – en ik kom daar straks bij onze motie nog op terug – het College heeft amper 

geïnvesteerd in het verkrijgen van draagvlak. Terwijl de raad zich buigt over hoe we de bevolking 

laten participeren over het bestrijden van hondenpoep, zijn inwoners buiten spel gezet in een dossier 

met veel meer impact. En willen burgemeester en wethouders zelfs de gemeenteraad een toontje 

lager laten zitten. Door die verklaring van geen bedenkingen maar te vergeten. 

Voorzitter, we zouden het wel van de daken willen schreeuwen: Meierijstad, Brabant en Nederland 

kunnen slechts rigoureuze stappen zetten om klimaat-, energie- en CO2-doelen te halen als er 

draagvlak is in de samenleving. Wat we in 2017 ook afspraken over verklaringen van geen 

bedenkingen: het is nogal wiedes dat de gemeenteraad het recht moet krijgen en nemen om 

eventuele bedenkingen te uiten tegen de plaatsing van turbines of zonnepanelen. Destijds, bij die 

vier turbines tussen de A50 en een bedrijventerrein, zagen we van dat recht af. Dat had te maken 

met de haast die vanwege subsidie nodig was en met de relatief onschuldige locatie – die plek was 

niet lelijker te maken dan die al was. Die argumenten hebben we nu niet en dus wilden wij van Hart 

punt 4 uit het voorstel. Daar krijgen we geen meerderheid voor en daar vinden wij van Hart van alles 

van, maar we opteren bij gebrek aan beter voor het meest haalbare: vanaf 5 hectare klopt het 

College bij de raad aan met het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen te geven. 

Overigens kwam het met dit amendement nog maar net goed. Er is achter de schermen nogal wat 

gesteggel aan vooraf gegaan. Ik zal niet uit de school klappen, maar wil wel kwijt dat we de door ons 

zelf bedachte ruimte van twee weken tussen raadscommissie en raadsvergadering toch echt wat 

beter moeten gebruiken. Hart was snel met het amendement en dat deden we om ruim de tijd te 

hebben voor overleg. Het leidde zelfs tot een uitnodiging aan andere fracties om met ons en elkaar 

van gedachten te wisselen hierover. Dank aan VVD, SP en D66 voor de reacties per app, telefoon en 

mail. Dank aan Lijst Blanco voor het accepteren van die uitnodiging. Voor de wegblijvers: u ziet wat 

ervan kwam. Naast elkaar ingediende voorstellen die met wat meer tijdigheid best in elkaar 

geschoven hadden kunnen worden.  

Dank u. 

  



[Betoog Hart bij aanbieden motie] 

Voorzitter,  

Afgelopen maandag zat ik met onze fractievoorzitter aan een keukentafel in het buurtschap ’t Lijnt 

bij Keldonk. Daar zagen we een volwassen man tranen wegslikken. De reden: de onderlinge relaties 

en vriendschappen tussen nogal wat bewoners daar zijn kapot. Misschien voor even, maar niettemin 

kapot. 

Oppervlakkig beschouwd is het de schuld van de buren die een intentieovereenkomst tekenden met 

handige accountmanagers en sales representatives van Solar Century – zij besloten om hun akkers 

vol te zetten met zonnepanelen en er hun buren en zelfs vrienden niets over te vertellen. En dus 

sloegen zij wonden in de lokale gemeenschap daar. 

Iets minder oppervlakkig beschouwd ligt de oorzaak bij dat bedrijf. Want in de contracten wordt 

geheimhouding geëist. Het bedrijf legde aan mensen in ’t Lijnt op dat ze moeten zwijgen als buren 

vragen of ze in zee zijn gegaan met die onderneming.  

Hart vindt echter dat de grootste boosdoener het College is. Het College is nooit van dorp naar dorp 

gegaan om mensen daar te winnen voor de gemeentelijke duurzaamheidsambitie. Het College heeft 

nooit met mensen gesproken over het belang van die ambitie en, nog belangrijker, over de vraag hoe 

die mensen denken die doelen te verwezenlijken. In plaats daarvan maakte het College kaartjes. In 

plaats daarvan bedacht het College dat het draagvlak voor het plaatsen van zonnepanelen 

gerealiseerd moet worden door de Solar Centurys – het College is niet van plan zelf haar vingers 

eraan te branden. En in plaats daarvan kwam het College niet op het idee om met zoiets als lokaal 

eigenaarschap onze inwoners wat gunstiger te stemmen. 

Voorzitter, Hart liet verstek gaan bij de protestbijeenkomst van afgelopen zondag, maar sprak 

maandag anderhalf uur lang met de leden van LijnRecht. Zoals we twee weken eerder met 

vertegenwoordigers van ‘Handen af van Wijboschbroek’ spraken. Wat ons van die gesprekken 

bijbleef zijn de volgende zaken. 

Eén. Er is bij die groepen een breed gedragen besef van het belang van maatregelen om de 

klimaatverandering tegen te gaan. De onrust afdoen met egoïstische ‘nimby’-emoties, zoals nogal 

wat mensen doen, is daarom een pijnlijk frame. Tussen haakjes: voor meneer Verkuijlen heeft Hart 

een Nederlandse versie van ‘Not in my backyard gevonden’ en kwamen we in Vlaanderen uit bij ‘Niet 

In Voor- En Achtertuin’ en dat wordt dan Nivea.  

Twee. De groepen belijden hun duurzaamheidsdromen niet alleen met de mond, maar hebben 

concrete ideeën. In Wijbosch namen mensen onze suggestie over om als dorp zelf een plan te maken 

en uit te voeren om dat dorp vergaand CO2-neutraal te maken. In Keldonk regende het van 

praktische suggesties, zoals zonnepanelen op de daken van varkensboeren en andere agrariërs en 

dezelfde panelen op parkeerplaatsen van bedrijventerreinen. Ook over energiebesparing willen de 

Keldonkers meedenken. 

Drie. De groepen zijn ernstig verbolgen over het gebrek aan dialoog. Over het gebrek aan invloed, 

zeggenschap en zelfs verantwoordelijkheid dat ze kregen en krijgen. Letterlijk citaat dat we hoorden: 

‘Dat ‘Meierijstad zijn we samen’, betekent dat wat?’  

Overigens noemen we LijnRecht en Handen Af, maar we gaan er voetstoots vanuit dat de schrijvers 

van al die andere brieven er net zo over denken. Die van Landgoed De Rijt, de omwonenden van de 

Rooise Heide, de campingeigenaar, de vrijwilliger van het voedselbos en de dorpsraad van Keldonk. 



Voorzitter, voor alle ambities die het College, de coalitie en de gemeenteraad hebben, geldt: het 

wordt pas wat als we mensen meekrijgen. Op provinciaal niveau zijn het de partijen GroenLinks, 

PvdA en D66 die ervoor pleiten om bijna dictatoriaal duurzaamheidsbeleid door de strot te duwen 

van Brabanders. Laten we in Meierijstad alsjeblieft die kant niet opgaan.  

Hart stemde destijds in met Mijlpalen voor Meierijstad en dus met de ambitie om als gemeente CO2-

neutraal te zijn in 2050. We nemen daar niets van terug. Integendeel zelfs. We willen dat die ambitie 

in de hoofden en harten van 80.000 inwoners komt te zitten. Dat kan maar op één manier: met die 

inwoners in gesprek gaan. Die inwoners vragen wat zij kunnen doen én laten om die ambitie te 

realiseren. Om inwoners het recht te geven om ideeën af te wijzen en hen de verantwoordelijkheid 

te geven om in dat geval met alternatieven te komen. 

Voorzitter, Hart heeft vorige week het document van de gezamenlijke milieufederaties aan alle 

fracties gestuurd. Het stuk biedt een praktische en inspirerende handleiding voor het creëren van 

draagvlak. Eén van de tips: baken het thema niet af tot zon en wind, maar stel mensen in staat om 

ook andere vormen van duurzame energieopwekking te bezien. Andere tip: hou de regie bij de 

dialoog en laat de bedrijven die brutaal de cohesie in buurtschappen vernielen nadrukkelijk links 

liggen. 

Samengevat komt het erop neer dat het College de dorpen in moet. Dat het College met slechts één 

kader – we worden CO2-neutraal – het gesprek aan moet gaan. Moet praten en meer nog luisteren. 

Dat duurt niet langer, want gaat sneller. Het voorkomt bijvoorbeeld de vertragende gang naar de 

Raad van State.  

Nog bondiger samengevat: doe alsof het om hondenpoep gaat, voorzitter.  

Dank u. 

  



  


