
Bewonersbijeenkomst 
Duurzame Polder 

september – oktober 2022

Jos Pierey, projectmanager
Duco van Dijk, omgevingsmanager



19.30 uur – 20.15 uur 

Opening door voorzitter Arie-Willem Bijl 

Aftrap door wethouder Mike van der Geld / Jacco Peter Hooiveld

Het project – animatie 

Toelichting door projectmanager Jos Pierey en omgevingsmanager Duco van Dijk

20.15 uur – 20.30 uur 

Mogelijkheid voor vragen

PAUZE 20.30 uur – 20.40 uur 

20.40 uur – 21.30 uur

Infomarkt

Programma 



Animatie

Bekijk animatie

https://www.youtube.com/watch?v=vm89T13aoCE&t=79s
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Plangebied 

Zoekgebied 

1 km

2 km
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16 turbines
Den Bosch

0,514 PJ
Oss



1. Tot en met 2019 Verkenning

2. 2019 – 2021 Bestuurlijke afspraken

3. 2022 – 2023 Ontwerpfase

4. 2023 Beoordelingsfase

5. 2024 Ruimtelijke procedure /vergunningfase

6. 2025 – 2027 Financiering en start bouw

Het ontwikkelproces



Proces en participatie



• Tot april 2023 werken we verschillende varianten uit

• Uw inbreng is daarbij van grote waarde! 

• Bijeenkomsten in september/oktober, november/december 2022 en 
februari/maart 2023

• Vanaf april 2023 gaan we de varianten beoordelen en keuzes maken

• Uw inbreng is ook dan van grote waarde!

• Bijeenkomsten in mei/juni en oktober/november 2023

Varianten en participatiemomenten



• Landbouw 

• Natuur 

• Recreatie

• Cultuurhistorie

• Wonen

• Klimaatadaptatie 

Wat hebben we in de verkenning opgehaald?



• Landbouw, bodem, water en klimaatadaptatie 

• Natuur, landschap en biodiversiteit 

• Recreatie en cultuurhistorie 

• Wonen, gezondheid, geluid, slagschaduw

• Financiële participatie en energieopbrengst 

Vanavond: informatiemarkt kansen en waarden 



• Reageren op de thema’s kan ook via de online reactietool op de 
website

• Reageren kan t/m 9 oktober 2022 

Reacties?



• alle opgehaalde inbreng uit de zes avonden en de online reacties 
verzamelen we en nemen we mee in het vervolgproces

• we luisteren naar alle inbreng maar kunnen niet alle inbreng opvolgen

• per gemeente wordt één verslag van de drie avonden gemaakt

• geen woordelijk verslag, maar samenvatting van alle inbreng

• deze verslagen worden gepubliceerd op de website 
www.duurzamepolder.nl

• veelgestelde vragen beantwoorden we in de rubriek veelgestelde
vragen op de website

• vervolgbijeenkomsten worden aangekondigd via de website en de 
nieuwsbrief 

Vervolg



• www.duurzamepolder.nl

Informatie?



Vragen? 





• Landbouwgrond behouden en versterken

• Transitie en nieuwe verdienmodellen

• Behoud (drink)water, waterberging

• Tegengaan verdroging en bodemdaling

Landbouw, bodem, water en klimaatadaptatie



• Dorpsstructuur en openheid behouden

• Ecologische verbindingszones en biodiversiteit behouden

• Weidevogelgebied behouden en ontwikkelen (plas-dras)

• Trek- en foerageerroutes vogels en vleermuizen beschermen

• Omslag naar kringloop- en natuurinclusieve landbouw

Natuur, landschap en biodiversiteit



• Archeologische waarden beschermen

• Geschiedenis zichtbaar en beleefbaar maken

• Erfgoed en uitloopgebied behouden en versterken

• Randen zijn interessant, polder zelf heeft niet veel te bieden

• Opwekken van duurzame energie biedt kansen voor recreatie

• Bezorgdheid over invloed windenergie op rust en recreatie

• Spaar andere gebieden en kies voor windenergie op één locatie

Recreatie en cultuurhistorie



• Niets doen is geen optie: duurzame energie is nodig

• Natuur, landbouw en recreatiemogelijkheden behouden

• Uitloopgebied van dorpen en steden behouden

• Kwaliteit van een gezonde leefomgeving behouden

• Zorgen over geluid en slagschaduw van windturbines

• Zorgen over verandering van uitzicht

Wonen, gezondheid, geluid en slagschaduw



• Streven naar 50% lokaal mede-eigendom

• Eerlijke verdeling lusten en lasten

• Twee manieren waarop kan worden geprofiteerd:
1. Gebiedsfonds voor maatschappelijke doelen

2. Individueel profijt

Financiële participatie en energieopbrengst



• Indeling per thema: 

- Landbouw, bodem, water en klimaatadaptatie

- Natuur, landschap en biodiversiteit 

- Recreatie en cultuurhistorie 

- Wonen, gezondheid, geluid, slagschaduw

- Financiële participatie en energieopbrengst 

Informatiemarkt


