Verslag Osse bewonersbijeenkomsten Verkenning Duurzame
Polder - september en oktober 2022
Inleiding
Op 20 en 21 september en op 4 oktober
2022 hebben er in resp. Oss, Geffen en Lith
een drietal bewonersbijeenkomsten
Duurzame Polder plaatsgevonden. In de
gemeente Den Bosch hebben ook een drietal
identieke bijeenkomsten plaatsgevonden.
Hiervoor is een apart verslag gemaakt.

1. Wat was het doel van deze reeks bewonersbijeenkomsten?
Het doel van de bijeenkomsten was drieledig:
1. Het informeren over het proces van de aankomende jaren uitgezet in tijd;
2. Toetsen en laten aanvullen van de opgehaalde kansen en waarden in juni en
september/oktober 2019 bij bewoners aan de hand van verschillende thema’s;
3. Bewoners de mogelijkheid geven om aan de projectorganisatie vragen te stellen en zorgen
te delen.
2. Wie hebben zich aangemeld?


Gemeente Oss heeft per reguliere post ongeveer 35.000 brieven verstuurd aan bewoners van
de gemeente Oss in een straal van 2,5 kilometer van het verkenningsgebied. Daarmee zijn
actief veel bewoners individueel geattendeerd op wat er speelt. Daarnaast is de uitnodiging via
website, de nieuwsbrief en gemeentelijke kanalen verspreid.



Voor de bijeenkomsten in gemeente Oss hebben zich ongeveer 445 mensen aangemeld. Op de
avonden zelf zijn er ongeveer 310 bezoekers aanwezig geweest. (Oss: +/- 115; Geffen: +/-75;
en, Lith: +/-120).



De deelnemers bestonden voor het grootste gedeelte uit bewoners verder waren er ook
initiatiefnemers, vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden en belangenorganisaties en
raadsleden aanwezig.

3. Wat was er te zien, te horen en te delen?


De drie bijeenkomsten in Oss (en de drie bijeenkomsten in Den Bosch) kenden eenzelfde
opbouw en inhoud. Een plenaire start voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter met uitleg
van de projectmanager en omgevingsmanager. Hierna konden de bezoekers zich verspreiden
over de zaal en zich laten informeren, vragen stellen en hun belang en/of idee op diverse
manieren delen.

o

Tijdens het plenaire gedeelte kregen bewoners de mogelijkheid om vragen te stellen en
om zorgen te delen die relevant zijn voor alle bewoners. De vragen en zorgen gingen
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onder andere over gezondheidsrisico’s, het laagvlieggebied van Defensie, het proces
en de afstand van 1 en 2 kilometer tot de bebouwde omgeving. Op een aantal vragen
kan nog geen antwoord worden gegeven omdat hierover pas in een vervolgfase meer
duidelijkheid komt. De overige vragen en antwoorden zijn terug te vinden op de
website onder veelgestelde vragen. Vragen over individuele situaties zijn hierin niet
opgenomen.
o

De opgehaalde kansen en waarden aan de hand van een aantal thema’s tijdens de
bewonersavonden in 2019 zijn getoetst door de bezoekers de gelegenheid te geven
hierop te reageren aan de hand van het stellen van de volgende vraag: ‘Wat wilt u
toevoegen aan wat we hebben opgehaald tijdens de bewonersbijeenkomsten van juni
2019?’.

o

De thema’s zijn: Landbouw, recreatie, cultuurhistorie, natuur en biodiversiteit, wonen
en gezondheid.



Er was gelegenheid om middels een ideeënbus suggesties en ideeën aan te dragen.



In de bijlage zijn de getoonde banners en presentatie gevoegd.

4. Welke informatie is er opgehaald?
Onderstaande twee paragrafen geven een overzicht van de informatie die is opgehaald.
4.1 ‘Wat wilt u toevoegen aan wat we hebben opgehaald tijdens de
bewonersbijeenkomsten van juni 2019?’
Deze vraag is gesteld aan de bezoekers van de bewonersavonden. Bezoekers konden het antwoord
op deze vraag schrijven op geeltje en plakken op een bord. Onderstaand een overzicht van wat is
opgehaald:
Water en landbouw:
-

Benutten beleidsdoelen EU: 25% biologische landbouw;

-

Geen veeteelt of eindeloze maisvelden voor het vee;

-

Meer bloemen en biodiversiteit in de landbouw;

-

Grondwaterstand op peil voor de ruiverkaveling;

-

Meer landbouwareaal geschikt voor insecten.

Natuur, landschap en biodiversiteit:
-

Vogels naar randen van het roze gebied lokken/trekken ver van de windmolens vandaan in
combinatie met extra water opvangen voor droge tijden;

-

Wieken beter markeren om vogelsterfte te voorkomen;

-

Natuur Netwerk Brabant ondervindt geen enkele hinder van nieuw te bouwen windmolens en
dat houden we zo;

-

SOVON heeft de gevoeligheidskaarten voor broedvogels en niet-broedvogels ontwikkeld. Hoop
dat die volop gebruikt gaan worden;

-

Vis in de sloot en bloemrijke bermen;

-

Binnen de polder andere gebieden geschikt maken voor broeden;
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-

Zorg voor een groen beplantingsplan dat het industriële gezicht van het grootschalige
windmolenpark neutraliseert.

Recreatie:
-

Goede en veilige fietspaden en verlichting zodat de veiligheid van fietsers en voetgangers beter
wordt;

-

Zorg om recreatie in zoekgebied polder. Prioriteit ligt bij natuur en landbouw;

-

Niet nog meer woningen of recreatie, maar open gebied behouden. Recreatie vooral bij Maas
houden;

-

Goed fietspad Lith-Oss en van Oss naar Rosmalen door de polder;

-

Een mooi wandelpark midden in het gebied met juiste begroeiing.

Cultuurhistorie:
-

Zichtbaar maken van de geschiedenis van de toekomst romeinen en energieopwekking;

-

Struinpaden en cultuurtoelichting voorbeeld pad rondom soldatenwiel bij Lith- Maren Kessel;

-

Storytelling: Zuiderwaterlinie zichtbaar maken;

-

Zorgpunt geologie: geeft een diepe fundering mogelijk ongewenste beïnvloeding van aardlagen
onderling (meandergebied Maas).

-

Cultuurhistorisch erfgoed behouden voor de jeugd, zoals de vroegere woonboerderij Ussen.

Klimaatadaptatie:
-

Klimaatadaptatie een plek geven in het plangebied;

-

Bijdrage tegen hittestress.

Financiële participatie:
-

Lokale opwek ook lokaal leveren biedt kansen om energie betaalbaar te houden en ook
leveringszekerheid. In combinatie met opslag;

-

Lokaal eigendom is financiële participatie/delen in de opbrengsten maar vooral ook
zeggenschap en eigen regie over onze energievoorziening;

-

Ik wil als burger participeren. Liever geen grote projectontwikkelaars.

-

Obligaties voor deelname: wie kan daarop inschrijven? Hele gemeente Oss of alleen
omwonenden?

-

Goed nadenken over energieopslag (accu’s of waterstof) en bekijken wat de mogelijkheden zijn
voor de bewoners met zonnepanelen om via het elektriciteitsnet stroom te kunnen leveren en
gebruiken via deze mega accu zodat niet ieder huis een eigen accu nodig heeft;

-

Gaarne onderzoeken of energieopslag toegepast zou kunnen worden volgens het CESAR
systeem (cesar-energystorage.com). Hiermee loopt momenteel een pilot in Boekel
(www.ecodorpboekel.nl);

-

Denk bij participatie bij uitgifte ook aan mensen met een smalle beurs (bv. aanbetaling in
termijnen of door de opbrengst);

-

Persoonlijke participatie (mede-eigenaar) vergroot de betrokkenheid en acceptatie;

-

Benut de 50% opbrengst voor maatschappelijke opgave o.a. om boeren te laten omschakelen
naar duurzaam nieuw verdienmodel;
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-

Laat omgeving vooral in niet zonnige periode (geen zonnestroom) meeprofiteren van de
windenergie uit de polder;

-

Fonds waaruit aanpassingen gedaan kunnen worden op de Gewandeweg, zodat dorpen minder
belast worden met vrachtverkeer

-

Kan er flankerend beleid komen voor de overlast door bv lagere energieprijzen of subsidie op
accu’s en zonnepanelen?

-

Soms worden molens stil gezet omdat het elektriciteitsnet al vol zit en er weinig afname is. Is
het mogelijk om op die momenten elec auto’s van onze gemeente op te laden op een centraal
oplaadplein tegen geringe kosten?

-

Regelen dat het licht van de turbines ook uit kan;

Wonen en gezondheid:
-

Doen, maar met zoveel mogelijk aandacht voor omgeving en beperken overlast;

-

Regelen dat het licht van de turbines ook uit kan;

-

2km afstand in Oss ook voor de 3000 woningen die gebouwd gaan worden;

-

Zorg voor toekomstige inwoners;

-

Knelpunt woningopgave en energieproductie;

-

Zoveel mogelijk molens bij elkaar plaatsen, zodat overlast en schade wordt beperkt;

-

Als de windmolens voorkomen dat Den Bosch woonwijken uitbreiden nog verder richting Oss en
andersom dan is dat top.

-

TNO onderzoek wijst waardedaling woningen aan van 3,8% binnen 2,5 km ;

-

Afstand tot Amsteleind is geen keuze ivm woningnood;

-

Laat ajb de polder de polder blijven. Niet nog meer woningen of recreatie, maar open gebied
behouden. Recreatie vooral bij Maas houden;

-

Maak van de Gewandeweg een veilige en beter bruikbare ontsluitingsroute van en naar Den
Bosch. Dat ontlast de a59;

-

Wordt er vooraf een nulmeting uitgevoerd t.o.v. laagfrequent geluid?

-

Organiseer excursies naar andere windprojecten.

-

Knelpunten verkeer oplossen in de integrale gebiedsontwikkeling;

Proces:
-

Ga kijken en luisteren bij gemeenten en woongroepen die al verder zijn en ervaringen hebben;

-

Doen, maar met zoveel mogelijk aandacht voor omgeving en beperken overlast;

-

Het zou goed zijn om de berekeningen te publiceren inclusief betrouwbaarheidsintervallen;

-

Voor en tegengeluiden over gezondheid. Objectieve deskundigen m.b.t. zorg over gezondheid.

-

Organiseer excursies naar andere windprojecten.

-

Wordt er vooraf een nulmeting uitgevoerd t.o.v. laagfrequent geluid?

Divers:
-

Kabels van de hoogspanning onder de grond brengen. Verbindingen van de molens hiervoor
gebruiken;

-

Duurzame innovatieve inrichting (verlichting); oevers; meanderen; biobased materialen;
voorbeeld voor Nederland;
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-

Zorg voor lokaal H2 tankstation;

-

Eerst bedrijfsdaken vol leggen met zonnepanelen en verplichten;

-

Eerst alle daken vol met zonnepanelen voordat we ons probleem afschuiven op de natuur door
molens te plaatsen;

4.2 Wat is er opgehaald uit de ideeënbus?
20 september 2022 - Oss
Geen reacties.
21 september 2022 – Geffen
1.

Organiseer excursies naar andere windparken. Bij voorkeur in lokaal eigendom;

2.

Wieken beter markeren (verven) om vogelsterfte te verminderen;

3.

Breder onderzoek naar gevolgen als het gaat over klimaatadaptatie. Nergens wordt in de

NRD de veiligheidsrisico’s benoemd die het directe gevolgd zijn van ongecontroleerde
dijkdoorbraken langs het stroomgebied van de Maas.
04 oktober 2022- Lith
1.

Meer inzicht in vliegroutes vanwege het geluid;

2.

Specialisten zelf uitnodigen om toelichting te geven over specifieke onderwerpen;

3.

Gemeente laten teruggeven aan de regering dat er niet goed is nagedacht over taakstelling

gemeente als het gaat over het plaatsen van de windmolens.
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