
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoezo doorgaan? 

De politiek van provincie Brabant meldt op 17 juni dat ze een stop wil op de aanleg van 
zonnepanelen op goede vruchtbare landbouwgrond. De provincies Brabant, Friesland, Overijssel en 
Drenthe willen dit i.v.m. nieuwe onderzoeken en inzichten tijdelijk parkeren en heroverwegen. 
Wethouder van Meierijstad Jan Goijaarts zegt in het Brabants Dagblad op de al ingeslagen weg door 
te willen gaan  omdat de gemeente Meierijstad hier al klaar voor denkt te zijn.  

Wij van Actiegroep Lijnrecht tegen Zon- en windpark zijn hierdoor verrast. 

Zoals wij begrijpen is de Zonneladder uit 4 treden opgebouwd:                                                                   
1. Besparen                                                                                                                                                              
2. Daken volleggen                                                                                                                                                     
3. Incourante stukken grond (parkeerterreinen, braakliggende grond, taluds langs de snelweg)           
4. Als laatste, als deze voorgaande stappen zijn benut, landbouwgrond gebruiken voor het plaatsen 
van grote aantallen zonnepanelen. 

De Zonneladder is er ons inziens om de juiste volgorde aan te geven en deze ook in die volgorde uit 
te voeren. Hoe kan de gemeente Meierijstad dan tot de uitspraak komen door te willen gaan met de 
grootschalige aanleg van vele hectares vol met zonnepanelen op landbouwgrond? 

Landbouwgrond wordt voor veel doelstellingen gebruikt en is niet eindig. Daarnaast moeten 
agrarische ondernemers voldoen aan maatschappelijke wensen zoals kringloop- en circulaire 
landbouw, biologisch en grondgebonden landbouw. Door de stijging van de wereldbevolking zal deze 
rijke landbouwgrond hard nodig zijn voor voedsel. 

Wij willen er daarom met klem op aandringen dat gemeente Meierijstad veel breder naar de aanleg 
van deze zonnepanelen in het huidige plan gaat kijken  en het advies van de provincie voor tijdelijk 
uitstel met 2 handen aangrijpt. Doelstellingen maken is mooi, maar door deze maar vanuit één kant 
te belichten namelijk “het halen van de energiedoelstelling” is een verkeerde benadering. 

De gemeente wil dit doel bereiken en ziet dit schijnbaar als het allerbelangrijkste. Waarom wil de 
gemeente koste wat kost doorgaan met hun plannen terwijl de provincie dit toch werkelijk anders 
ziet? Hoezo doorgaan? 
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