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RIB Duurzame Polder + voorstel invulling RES

Dienst/afdeling LWE

opgave grootschalige energieopwekking

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2020 en 10 november 2020;
gelet op het advies van de adviescommissie van 3 december 2020;
gelet op de aangenomen amendementen;

besluit:

1. De invulling van de RES opgave voor energieopwekking in 2030 van de gemeente Oss van
0,93 PJ - als onderdeel van het voorlopige bod voor de RES Noordoost Brabant – vast te
stellen conform het voorstel in de Raadsinformatiebrief met bijlagen van 10 november
2020:
a. deze opgave vooral in te vullen door zon-op-dak, zon-op-reststroken/ gemengde
gronden, het besluit over windmolens op Elzenburg-de Geer én windmolens in de
Duurzame Polder;
b. daarbij vooralsnog uit te gaan van de op te wekken resterende RES-opgave in 2030 van
0,59 PJ en tot herijking van de restant RES-opgave per 1 januari 2022 waarin alle projecten
die gerealiseerd zijn of waarbij concreet zicht is op realisatie en meetellen voor de
opwekopgave worden meegenomen conform de rekenmethodiek van NP RES.
c. tot clustering van windmolens in de Duurzame Polder (naast Elzenburg/de Geer waartoe
al is besloten) en dus niet op Stijbeemden of elders;
d. gemeentebreed terughoudend te zijn met zonnevelden op waardevolle grond
e. niet actief op zoek te gaan naar nieuwe eigen gemeentelijke grondposities voor
grootschalige energieopwekking;
f. dit integrale voorstel te hanteren als de Osse inzet voor het gezamenlijke definitieve
regionale bod van RES Noordoost Brabant.
2. In te stemmen met het voorstel op basis van het eindrapport ‘Verkenning Duurzame
Polder’ door:
a.

het verkenningsgebied van de Duurzame Polder geschikt te achten en aan te
wijzen voor het grootschalig opwekken van duurzame energieopwekking

b.

in het Osse deel alléén windenergie mogelijk te maken en daarmee géén
zonnevelden toe te staan.

3.

In te stemmen met de vervolgaanpak om te komen tot ontwikkeling van deze energieopwekkingsambitie in de Duurzame Polder door middel van het opstellen van een
Programma conform de Omgevingswet, met in achtneming van:
a.

de samenhang met andere waarden en belangen (zoals o.m. landbouw, natuur en
wonen), waardoor een integrale gebiedsontwikkeling mogelijk is;

b.

de verdere uitwerking gezamenlijk met de gemeente ’s-Hertogenbosch en de
provincie Noord-Brabant te doen, onder nader te maken afspraken, waarbij beide
gemeenten aan de lat staan voor elk hun eigen opgave;

c.

het streven om vergunningen voor windmolens voor 2025 te hebben verleend en
deze operationeel te hebben voor 2030, zoals de Regionale Energie Strategie
voorschrijft;

d.

het stellen van voorwaarden die rekening houden met de wettelijke normen en
met nadere bovenwettelijke eisen te stellen door de gemeenteraad, waaronder:
i.

voor de afstand van de windmolens gemeten vanaf de bebouwde kom van
omliggende kernen een maximale inspanning te doen om de afstanden tot
de kernen zo groot mogelijk te laten zijn en dit in de ontwikkelscenario’s te
laten zien.

ii.

als uitgangspunt hierbij een norm van minimaal 2 kilometer te hanteren.

iii. daar waar deze afstand niet haalbaar blijkt, aan de gemeenteraad een
zorgvuldig onderbouwd ontwikkelperspectief aan te bieden, alsook een
specifiek advies van de klankbordgroep, binnen haar algemene advies over
de ontwikkelperspectieven.
iv. daarnaast worden, wanneer de resterende RES opgave niet binnen deze
afstand met windmolens opgewekt kan worden, ook de mogelijkheden voor
de invulling van 50HA zonnevelden, zoals vermeld in bijlage 1. waaronder
parkeerplaatsen, taluds e.d.; buiten de Duurzame Polder als aanvullend
voorstel op de ontwikkelperspectieven voorgelegd.
v.

minimaal dezelfde geluidsnormen als bij Elzenburg/De Geer te hanteren.

vi. een voorstel voor financiële participatie door omwonenden en inwoners.
e.

voortzetting van het reeds gestarte open plan- en omgevingsparticipatieproces,
waarbij de participatieprocessen van Windpark Elzenburg-de Geer en de
Meanderende Maas als referentiekader worden gehanteerd voor de Osse inzet in
het samenwerkingsverband;

f.

niet wordt meegewerkt aan initiatieven die belemmerend zijn voor de integrale
gebiedsontwikkeling en/of die strijdig zijn met de vigerende bestemmingsplannen.

4.

Een budget van € 250.000,- beschikbaar te stellen, zoals ook de provincie en de
gemeente ‘s-Hertogenbosch dit doen, en dit te financieren uit het Investeringsfonds
Duurzaamheid.
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Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 januari 2021.
De gemeenteraad voornoemd,

Mede namens de voorzitter,
Coll:

De griffier,

Door RvandenAkker op 29 jan 2021

drs. P.H.A. van den Akker
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