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Vóór 2050 moet de gemeente Meierijstad energieneutraal zijn. Dat is één van de 

hoofddoelstellingen in de duurzaamheidsvisie van Meierijstad. En het sluit aan bij de afspraken 

van de Nederlandse regering in het Klimaatakkoord. Om energieneutraal te worden moeten we 

twee dingen doen: minder energie gebruiken én overstappen op duurzame energiebronnen zoals 

wind- of zonne-energie. De gemeenteraad van Meierijstad heeft in 2020 al zoekgebieden voor het 

opwekken van windenergie vastgesteld. 

 

Graag informeren we u in deze brief over wat we de komende tijd gaan doen om de 

mogelijkheden voor windenergie in Meierijstad te verkennen. U ontvangt deze brief omdat u in de 

buurt woont van het zoekgebied Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279. We nodigen 

u graag uit voor één van de startbijeenkomsten die we in april organiseren voor omwonenden van 

elk van de zoekgebieden. 

 

Afwegingskader Wind 

In 2021 stelt de gemeente Meierijstad het ‘Afwegingskader Wind’ op. In dit document beschrijven 

we onder welke voorwaarden we de plaatsing van windturbines binnen onze gemeente mogelijk 

willen maken. Hiervoor voeren we de komende tijd een technisch haalbaarheidsonderzoek uit én 

gaan we in verschillende fasen in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. De 

uitkomsten van onze gesprekken schrijven we op in het Afwegingskader Wind. Bij iedere fase 

betrekken we ook de gemeenteraad: zij besluit of het pad dat we lopen de goede kant op gaat.   

 

Wat gaan we nu  doen?  

Er zijn in Meierijstad vier zoekgebieden aangewezen voor windenergie; U ontvangt deze brief 

omdat u omwonende bent van een van de gebieden: 
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• Zoekgebied 1: Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de Schijndelseweg 

• Zoekgebied 2: Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg 

• Zoekgebied 3: Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279 

• Zoekgebied 4: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279 

 

 

Zoekgebieden Meierijstad  

 

Deze gebieden zijn mógelijk geschikt voor de opwekking van windenergie, maar dat is nog niet 

zeker. In de aankomende periode onderzoekt onderzoeksbureau Pondera of het in deze gebieden 

ook technisch mogelijk is om windenergie op te wekken. Ze kijken daarbij naar wettelijk 

vastgelegde voorwaarden, zoals de minimale afstand tot bebouwing.  

Daarnaast gaan we dus graag met u als omwonende van een van de zoekgebieden in gesprek. 

We zijn dan benieuwd naar de voorwaarden die u stelt aan mogelijke windturbines in onze 

gemeente. Ook willen we graag weten hoe u betrokken wilt zijn bij dit proces. 

 

Gespreksavonden: gebiedstafels 

Eind april organiseren we daarom per zoekgebied een digitale gespreksavond. Deze is bedoeld 

voor de omwonenden van de zoekgebieden. Het technische onderzoek is dan nog niet afgerond. 

Tijdens de gespreksavonden nemen we u mee in het proces dat we dit jaar met u willen gaan 

doorlopen. En we gaan met u in gesprek: over aandachtspunten die we volgens u moeten 

meenemen bij het haalbaarheidsonderzoek, maar ook over de manier waarop u betrokken wilt 

worden.  
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Programma en aanmelding  

• Maandag 19 april: Rooische heide / Schijndelsche heide ten westen van de 

Schijndelseweg 

• Dinsdag 20 april: Schijndelse heide ten oosten van de Schijndelseweg 

• Donderdag 22 april: Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279 

• Woensdag 28 april: Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart/N279 

 

Voor inwoners die niet in de buurt van een zoekgebied wonen of die in het algemeen meer willen 

weten over de zoekgebieden en het proces wat we nu starten, organiseren we maandag 17 mei 

een informatieavond.  

 

De bijeenkomsten starten om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur. De bijeenkomst vindt digitaal 

plaats via Zoom. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.meierijstad.nl/duurzaamheid. 

 

Wij zien u graag op deze digitale gespreksavond!  

 

Tot slot 

Bent u niet in de gelegenheid ‘uw’ gebiedstafel bij te wonen, maar heeft u wel een vraag? Meer 

informatie over windenergie en de informatieavonden vindt u op 

www.meierijstad.nl/duurzaamheid. Uw vraag kunt u ook stellen via een e-mail aan 

duurzaam@meierijstad.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Roel Wouters  

Projectleider duurzaamheid 
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