
Presentatie Bewonersbijeenkomsten Verkenning 

Duurzame Polder Oss-’s-Hertogenbosch  

Door Renier Koenraadt, projectmanager  

 

Wat ga ik vertellen?  

• Aanleiding en aanpak Verkenning 

• Communicatie en participatie  

 

 

 
 

 

 



 
Het voorlopige Verkenningsgebied 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat verkennen we en waarom?  

 De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in 2050 
energieneutraal zijn.  

 De Provincie Noord-Brabant wil dat in 2030 al 50 procent van alle 
energie uit duurzame bronnen komt.  

 Om hier een bijdrage aan te leveren, verkennen de Provincie en de 

twee gemeenten gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn om in de 
polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch windmolens en zonnevelden 

aan te leggen.  
 Daarbij wegen we belangen af die in het gebied spelen.  

 

Proces Duurzame Polder 
 

 
 
 
 

 

 
 



 
 
 

Gemeenteraden Oss en ’s-Hertogenbosch, en 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant kiezen eind 
2019 uit drie perspectieven 

 

1. Van geval tot geval toetsen van initiatieven voor duurzame 

energieopwekking. 

2. Maximale energieopwekking met windmolens en zonnevelden. 

Andere functies (landbouw, natuur, cultuurhistorie, recreatie, etc.) zijn 

ondergeschikt. 

3. Integrale energieopwekking met windmolens en zonnevelden, die 

past bij het landschap en waar we ook rekening houden met andere 

functies (landbouw, natuur, cultuurhistorie, recreatie, etc.).  

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 



Communicatie- en participatie aanpak 

 

1. Open proces: denk en doe mee! 

• Bijeenkomsten voor bewoners en 

belangenorganisaties 

• Gezamenlijke website: www.duurzamepolder.nl 

• Social media:  

Twitter.com/duurzamepolder 

Facebook.com/duurzamepolder 

• Nieuwsflits (latere fase) 

• Bewonersbrieven 

• Huis-aan-huisbladen en regionale kranten 

• Gesprekken met omgevingsmanager 

• Inloopspreekuur omgevingsmanager 

2. Klankbordgroep 

• Belangenorganisaties (natuur, recreatie, landbouw, 

water, milieu, leefomgeving) en wijk- en 

dorpsraden 

 

Wat is er te vinden op de ‘markt’? 

 

Informeren: 

• Inschrijven nieuwsflits 

• Ideeënbus 

• Energieopgave gemeente Oss 

• Omgevingsparticipatie en proces verkenning 

• Energieke Landschappen  

• Regionale Energiestrategie (RES) 

• Het verhaal van de polder door de jaren heen 

• Simulatiespel: Energieopgave verdelen op Oss grondgebied 

(luchtfoto op de grond) 

http://www.duurzamepolder.nl/


 

Ophalen van eerste belangen: 

• Wat betekent de polder voor u? (Gefilmd worden en opschrijven op 

bord) 

• Stellingen over het poldergebied 

• Ervan uitgaande dat in de polder energie wordt opgewekt, wat wilt u 

er dan voor terug? (Kaart op de grond) 

 




