
Verkenning Duurzame Polder 
Oss-’s-Hertogenbosch 

 

Programma van vanavond 

 Welkom door dagvoorzitter Marit Zwaan 1.

 Stand van zaken verkenning 2.

 Informatiemarkt 3.

Waarom deze avond? 

 Informeren over uitkomsten van de verkenning tot op heden 1.

 Ophalen aanvullende belangen en suggestie 2.

Wat ga ik u vertellen? 

 Energieambities (ook uitgewerkt in een memo) 

 Waarom een verkenning? 

 Vergelijking van drie perspectieven 

 Hoe nu verder? 

  



Klimaatakkoord van Parijs: 

Nederland en 194 andere landen spraken in 2015 af om in 2050 de stijging van de gemiddelde 

wereldtemperatuur te beperken tot minder dan 2 graden Celsius. 

Nationale Klimaatakkoord: 

In juni 2019 spraken overheden en meer dan 100 andere organisaties af om de CO2-uitstoot in 

Nederland tenminste 49% in 2030 en 95% in 2050 te verminderen ten opzichte van 1990. 

Kabinet wil dat in 2050 bijna alle gebruikte energie in Nederland komt uit duurzame bronnen, zoals 

zon, wind, water en aardwarmte. 

Regionale Energie Strategieën (RES):  

Eén van de afspraken in het nationale klimaatakkoord is het vergroten van de 

elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen op land in 2030 voor de bebouwde omgeving. 

Regionale Energie Strategie Noord-Oost Brabant:  

De gemeenten Oss, ’s-Hertogenbosch, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 

Landerd, Meijerijstad, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught maken 

samen een energie-strategie voor de regio Noord-Oost Brabant. 

Gemeenten Oss en ‘s-Hertogenbosch:  

Beide gemeenten hebben in 2017 en 2016 de ambitie uitgesproken om in 2050 energieneutraal te 

zijn. Dat gebeurt door: 

 ongeveer de helft op het gebruik te besparen (o.a. met zon op daken); 

 warmte & koudeopslag; 

 innovaties; 

 duurzame opwekking te wekken met windmolens en zonnevelden. 

Verkenning Duurzame Polder:  

Eén van de mogelijkheden voor windmolens en zonnevelden in Oss en ‘s-Hertogenbosch. 

 
 
  



Waarom een Verkenning? 

 Er zijn twee initiatieven voor het bouwen van windmolens en meer dan tien initiatieven het 

aanleggen van zonnevelden in de polder. 

 Voor alle initiatieven is een formeel besluit nodig van gemeenten Oss of ‘s-Hertogenbosch, 

provincie of Rijk. 

 De initiatieven moeten zo goed mogelijk worden ingepast in het landschap. 

 De initiatieven kunnen milieueffecten of hinder veroorzaken. Soms tellen effecten op en is 

het totale effect groter. 

 Gemeenten, provincie en Rijk overleggen of ze meer regie willen. Dat vraagt meer tijd, 

maar kan ook meer duidelijkheid geven voor bewoners én initiatiefnemers. 

Wat doen we tijdens de Verkenning? 

We verzamelen informatie voor de gemeenteraden: 

 Welke belangen spelen er in de Duurzame Polder? Zoals wonen, landbouw, cultuur, 

recreatie en natuur. 

 Hoe om te gaan met plannen van initiatiefnemers in het gebied voor de bouw van 

windmolens en zonnevelden? Dit noemen we perspectieven. 

 Hoe ziet een eventueel vervolg door de gemeenteraden eruit?  



Hoe betrekken we belanghebbenden? 

 

Omgevingsmanager  Jeroen Kessels 

9 Bijeenkomsten   voor bewoners en belanghebbenden 

6 themasessies   met belangenorganisaties   



  Er worden 3 perspectieven aan de raden gepresenteerd:

 Autonome ontwikkeling: Overheden besluiten ieder apart over 1.
initiatieven voor windmolens en zonnevelden. 

 Theoretisch maximum: Overheden nemen samen besluiten om zoveel 2.
mogelijk energieopwekking in het gebied mogelijk te maken. 

 Integrale gebiedsontwikkeling: Overheden nemen samen besluiten over 3.
de inrichting van het gebied. Niet alleen energieopwekking met wind en 
zon, ook wonen, landbouw, natuur, cultuurhistorie en recreatie krijgen 

daarin een goede plek. 
 

   



 Waarover besluiten de raden begin 2020? 

 Energieopwekking: Wie doet wat? 1.

 Autonoom: Initiatiefnemers bepalen wanneer ze waar met welk initiatief voor zon of 

wind komen. Rijk, provincie en/of gemeente besluiten daarover. 

 Integraal: Overheden geven samen de gewenste energieopwekking aan. 

Initiatiefnemers maken plannen die daarin passen. 

 

 Energieopwekking 1.

 Landschappelijke inpassing: Wie doet wat? 2.

 Autonoom: Initiatiefnemers leveren ruimtelijke onderbouwing voor 

eigen initiatief. Rijk, provincie en/of gemeente nemen daarover 

besluiten. 

 Integraal: Overheden maken samen met initiatiefnemers én 

belanghebbenden één plan voor het hele poldergebied. Dat wordt 

leidend voor besluiten van overheden over initiatieven. 

 

 Energieopwekking 1.

 Landschappelijke inpassing 2.

 Verdeling lusten en lasten: Wie doet wat? 3.

 Autonoom: Initiatiefnemers maken afspraken over vergoedingen en/of andere 

compensaties voor hinder. Afspraken kunnen van plan tot plan verschillen (maatwerk). 

 Integraal: Overheden spreken met initiatiefnemers voor de gehele polder één regeling 

af. 

 

 Energieopwekking 1.

 Landschappelijke inpassing 2.

 Verdeling lusten en lasten 3.

 Formele procedures: Wie doet wat? 4.

 Autonoom: Ieder initiatief doorloopt een aparte, formele procedure. Tegen besluiten 

van het Rijk, provincie en/of gemeente is per initiatief inspraak en beroep mogelijk. 

 Integraal: Overheden maken één plan met één planMER voor de hele polder. Inspraak 

in één keer. Daarna is per initiatief nog steeds inspraak en beroep mogelijk. 

 

 Energieopwekking 1.

 Landschappelijke inpassing 2.

 Verdeling lusten en lasten 3.

 Formele procedures 4.

 Milieugevolgen en hinder: Wie doet wat? 5.

 Autonoom: Initiatiefnemers stellen (indien verplicht) een milieueffectrapport op. 

Overheden zijn bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure. 

 Integraal: Overheden maken één plan met één planMER voor de hele polder. Ook deze 

m.e.r.-procedure verloopt via de overheid.  



Vervolg bij de autonome situatie 

 

 

Vervolg bij een integrale gebiedsontwikkeling 

  



Wat gaat aan de besluiten van de raden vooraf? 

 Bewonersbijeenkomsten 30 oktober 2019 – 14 november 2019 1.

 Gezamenlijke raadsbijeenkomst Oss en ‘s-Hertogenbosch 20 november 2019 2.

 Verwerken resultaten bijeenkomsten in een concept-adviesnota 3.

 Bespreken concept adviesnota en raadsvoorstel met wijk- en dorpsraden en 4.

klankbordgroep 

 Vaststellen adviesnota en raadsvoorstel door stuurgroep Duurzame Polder 12 december 5.

2019 

 (concept) en januari 2020 (definitief) 6.

 Vaststellen adviesnota en raadsvoorstel door Colleges B&W Oss en ‘s-Hertogenbosch (begin 7.

 2020) 8.

 Gezamenlijke raadsbijeenkomst Oss en ‘s-Hertogenbosch (begin 2020) 9.

 Besluitvorming gemeenteraden en gedeputeerde staten (begin 2020) 10.

 

Waarover besluiten de raden begin 2020 nog niet? 

 Waar komen welke windmolens en/of zonnevelden? 

 Op hoeveel afstand van woningen en van elkaar? 

 Hoe hoog worden de molens? Hoe groot worden de zonnevelden? 

 Welke hinder treedt op, wat zijn de gevolgen voor uw gezondheid en natuur en welke 

maatregelen worden daarvoor getroffen? 

 Hoe worden de lusten en de lasten verdeeld? 

 Wat kost deze vorm van duurzame opwekking? 

 ………………………………. 

 

Open proces: Blijf op de hoogte en denk mee! 

 Bijeenkomsten voor bewoners en belangenorganisaties 

 Website van duurzame polder 

 Social media zoals twitter van duurzame polder en facebook van duurzame polder 

 Nieuwsbrief (latere fase) 

 Bewonersbrieven 

 Huis-aan-huisbladen en regionale kranten 

 Gesprekken met omgevingsmanager 

 

 

http://www.duurzamepolder.nl/
Twitter.com/duurzamepolder
Facebook.com/duurzamepolder
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