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Inleiding
In juni 2019 is het
omgevingsparticipatieproces voor de
verkenning ‘Duurzame Polder’ van start
gegaan. Dit is de verkenning naar
mogelijkheden voor duurzame opwekking
van zonne- en windenergie in het
poldergebied tussen Geffen, Lith, Oss,
Nuland en Rosmalen. De verkenning in
de ‘Duurzame Polder’ wordt uitgevoerd
door gemeente Oss, gemeente ’sHertogenbosch en provincie Noord-Brabant.
Er is gestart met het organiseren van bijeenkomsten over het nut en de noodzaak van opwekking
van duurzame energie. Op 12, 18 en 19 juni 2019 hebben er drie bewonersbijeenkomsten in resp.
Oss, Geffen en Lith plaatsgevonden. In ’s-Hertogenbosch is het onderwerp nut en noodzaak van
duurzame energieopwekking al uitgebreid aan de orde gekomen in het proces om te komen tot de
Visie Energielandschap. Op 19 en 27 juni hebben in het kader van deze visie twee
(schets)bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij aandacht was voor deze verkenning.

Wat was het doel van de bewonersbijeenkomsten?
Het doel van de bijeenkomsten was tweeledig:
1. Het informeren door middel van het beantwoorden van de volgende vragen:
•

Waarom is opwekking van duurzame energie nodig?

•

Waarom kijken we voor de duurzame energieopwekking naar het poldergebied tussen
Oss en ’s-Hertogenbosch?

•

Wat houdt deze verkenning in?

•

Hoe betrekken we bewoners en andere belanghebbenden bij de verkenning?

2. Ophalen van eerste belangen en horen wat bewoners belangrijk vinden.
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Wie hebben zich aangemeld?
•

Gemeente Oss heeft per reguliere post 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. In ’s-Hertogenbosch is er voor
gekozen om bewoners over de bewonersbijeenkomsten in oktober per brief te informeren.

•

De bijeenkomsten in gemeente Oss zijn door ongeveer 475 bezoekers bezocht (Oss: +/- 200;
Geffen: +/-100; en, Lith: +/-175) op de drie avonden geweest. In ’s-Hertogenbosch hebben 72
bezoekers de schetsbijeenkomsten bezocht.

•

Veruit de grootste groep aanmeldingen bestond uit bewoners, waarvan tijdens de
bijeenkomsten in Geffen en Lith veelal direct omwonenden. Daarnaast waren er o.a.
initiatiefnemers, vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden en belangenorganisaties en
raadsleden aanwezig.

•

Wat opviel was dat bij de start van het plenaire deel bij de bijeenkomsten de grote
meerderheid in de 55+ categorie viel. Dit zegt iets over de groep bewoners die zich aanmeldt
voor dit type fysieke bijeenkomsten.

Wat was er te zien, te horen en te delen?
•

De drie bijeenkomsten in Oss kenden eenzelfde opbouw en inhoud. Een plenaire start door de
overall projectleider van de gezamenlijke verkenning en ondergetekende, waarna de bezoekers
zich konden verspreiden over de zaal en zich konden laten informeren, vragen konden stellen
en hun belang en/of idee op diverse manieren konden delen.

•

In ’s-Hertogenbosch is ervoor gekozen om bij de schetsbijeenkomsten op 19 en 27 juni de
banners en praatplaten te tonen, en door medewerkers toe te lichten. Daar was, vanwege de
combinatie met andere bijeenkomst, geen presentatie.

•

De eerste belangen zijn opgehaald aan de hand van het stellen van een aantal vragen en het
ophalen van antwoorden op stellingen:
o

Wat betekent de polder voor u?

o

Ervan uitgaande dat er windmolens en zonnevelden komen in het verkenningsgebied,
wat wilt u er dan voor terug?

o
•

Een lijst met 20 stellingen die anoniem ingevuld kon worden.

In diverse ‘kraampjes’ konden bezoekers zich laten informeren over het nut en de noodzaak
van opwekking dan duurzame energie, de verkenning in de Duurzame Polder, de
energieopgave van de gemeenten Oss en ‘s-Hertogenbosch en het open plan- en
omgevingsparticipatie-proces.

•

Daarnaast waren er ‘kraampjes’ over de regionale energiestrategie (RES) Noordoost-Brabant,
energieke landschappen (waaronder de inpassing van windmolens en zonnepanelen in het
landschap), en het verhaal van de polder. Als laatste kon door middel van een simulatiespel de
energieopgave van de gemeente Oss verdeeld worden over de gehele gemeente door het
plaatsen van zonnepanelen en windmolens op een grote luchtfoto die op de grond lag.

•

In gemeente Oss was er gelegenheid om middels een ideeënbus suggesties en ideeën aan te
dragen.

•

In de bijlage zijn de getoonde banners en informatiepanelen gevoegd.
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Welke informatie is er opgehaald?
Onderstaande vier paragrafen geven een overzicht van de informatie die is opgehaald.

‘Wat betekent de polder voor u?’
Deze vraag is gesteld aan de bezoekers van de bewonersavonden. Bezoekers konden het antwoord
op deze vraag schrijven op een bord. Onderstaand is hiervan een voorbeeldfoto weergegeven.

Onderstaande vraagwolk geeft weer wat wij hebben ontvangen als antwoord op deze vraag:
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Ervan uitgaande dat er windmolens en zonnevelden komen, wat wilt u er dan voor
terug?’
Dit is wat bezoekers als antwoord gaven op deze vraag:
•

Behoud van primair landbouwgebied. De boeren moeten hier hun boterham verdienen.

•

Koeien en varkens.

•

Ook ruimte voor nieuwe vormen van landbouw zoals voedselbossen en herenboeren.

•

Aandacht voor de zorg voor elkaar.

•

Openheid is een belangrijke waarde.

•

Aandacht voor de saamhorigheid/gezelligheid. Wat als de buren straks een windmolen
neerzetten?

•

Openheid.

•

Natuur-inclusieve landbouw.

•

Bloemrijke bermen en bloemrijke randen langs akkers.

•

Wandelen en fietsen.

•

De boeren moeten hun boterham kunnen verdienen.

•

Voedsel beleefbaar maken in de polder, bijvoorbeeld door eten in het veld.

•

Rustig wonen in en om de polder.

•

Openheid en de weidevogels (grutto, kievit, veldleeuwerik) behouden.

•

Wandelen en fietsen in de polder. Educatief wandelen, ook voor jonge mensen.

•

Ruimte voor de landbouw: graan, mais, koeien, natuur-inclusieve landbouw.

•

Sluipverkeer Oss-Den Bosch weg uit de polder.

•

Geen zonnevelden in de polder, wel zonnepanelen op de daken (van stallen).

•

Barbecue met de buren (goede relaties behouden).

•

Stop de windmolens.

•

Polder voor voedselvoorziening, o.a. koeien (stallen en in de wei) en mais.

•

Weidevogels.

•

Fietsen.

•

Geen monocultuur: (bio)diversiteit in de landbouw, verschillende gewassen die elkaar
versterken, nieuwe concepten, kringlooplandbouw, etc.

•

Biodiversiteit: wilde bijen en weidevogels.

•

Zonnepanelen op alle daken.

•

Energiecoöperatie

•

Local Grid
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Resultaten van de stellingen
Bewoners hadden de gelegenheid om volledig anoniem een lijst met 20 stellingen in te vullen. In
totaal zijn er 240 formulieren ingevuld. Deze hebben geleid tot onderstaand inzicht.
Hier valt op aan te vullen dat de resultaten niet representatief zijn voor alle
belanghebbenden.
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Wat is er opgehaald aan ideeën en suggesties?
Onderstaand staat per bijeenkomst aangegeven wat er aan ideeën en suggesties zijn ontvangen in
de ideeënbus.
Zonnepanelen plaatsen langs de Maas. Dit zou ruim voldoende moeten zijn en geen windmolens nodig.
Alle bestande hoogspanningsmasten voorzien van staande windturbines.
Spoorlijn ligt op het zuiden volkstuinencomplex. Klein stukje gebruiken om helkling te maken waartegen
zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Dan worden 21 huizen collectief voorzien van zonenergie.
Als we als alle Ossenaren 5% zouden bezuinigen op energierekening, dan zou dit een gemeentelijk initiatief
kunnen zijn (Essent en alle andere energieleveranciers zullen niet blij zijn, maar het levert bewustzijn op) ook dat
draagt bij tot een duurzamere samenleving! 5% minder > bonus ! gemeente bekostigt dit???
Alle bestaande mogelijkheden gebruiken voor zonenergie oplossingen. Bv geluidsschermen, daken, gebouwen
met collectieve voorzieningen enz. Polder gebruiken zoals de natuur dat aangeeft. Ontstressen / genieten /
recreëren / sporten / zon-lucht / water / wind.
Misschien een idee: een windmeterfactor 100. Dit als energiemaker.
Meer toeren
- niet zo hoog
Minder ruimte nodig
Minder geluid
Net o veel elektriciteit
TU Delft heeft er onderzoek naar gedaan.
Jeugd benaderen via scholen
Waarom biedt u iedere inwoner van gemeente Oss geen zonnepaneel aan tegen een redelijke en betaalbare
vergoeding? Misschien wekt u hiermee de sympathie van de inwoners voor het plaatsen van windmolens of
zonnepanelen voor de resterende % om energieneutraal te zijn.
Hoe zit het met de vogelvlucht in het gebied van het beoogde windmolenpark?
Om het gebied ook aantrekkelijk te kunnen maken, zouden er velden ingezaaid kunnen worden met bloemen voor
de insecten en bijen. Ik weet niet hoe dit zich verhoudt met de windmolens. Is het windmolens versus bloemen?
Onderzoek het visuele effect van een windmolen met vier i.p.v. 3 wieken, en de opbrengst en kosten. Mij valt op
dat molens met 3 wieken veel onrustiger ogen dan die met 4 wieken. Maar ik kan het niet ‘bewijzen’.
Zet de zonnevelden op palen, zodat eronder nog koeien of iets anders kan.
Meer oog voor andere vormen van energie opwekken. Zonnepanelen en windmolens zijn old fashion.
Oss krijgt gedwongen een mestverwerkingsfabriek. Ammoniak komt vrij. Kan goed als alternatief voor gas
gebruikt worden.
Maak gebruik van ruimte boven het spoor om zonnepanelen te plaatsen.
De polder is een wijds landbouw veeteelt gebied. De boeren zien nu dollartekens. Hun grond levert meer op met
een windmolen. Waar blijft de trots dat we de 2e landbouw agrarische exporteur zijn van de wereld, na de VS?
Vogelgebied weg. Eendenkooi weg. We willen toch toerisme promoten met het Maasgebied? Waarom dan vol
plempen met zonneweiden en windmolens?
1. Kijk eens naar de andere molenontwerp dat minder dominant aanwezig is (zie tek, met spiraalvorm)
2. Plak de zonnecellen op de molens.
3. Kleur (camoufleer) de molens.
Breng met 3D / VR-bril in beeld hoe het er uit ziet!
Maak samen met de inwoners en industrie een nieuw gemeentelijk energiebedrijf waar we als gemeenschap
allemaal van profiteren. Niet in de polder als die verpest is kunnen we niet meer terug.
Herstel een deel van het krekenlandschap in de Maaspolder, lang leve de meanderende Maas. Waterberging en
vogelplezier. Niet voor watersport maar voor de natuur.
Lees het laatste blad van Natuurmonumenten en schep samen met landschapsbeheer een gebied van akkerbouw
en ‘oude’ graansoorten.
Indien de mestfabriek toch, ondanks alle protest, blijkt te komen, is daar voldoende biogas uit te winnen?
Ga de polder niet verpesten. Overal in Europa België Duitsland Oostenrijk Hongarije staan de windmolens langs
de snelweg. Waarom hier niet. Het landschap is toch al niet mooi door een snelweg. plant die molens daar.
Industrieterrein daar waar de meeste energie wordt gebruikt en verpest zet daar windmolens. Alle platte daken
van die grote hallen op het industrieterrein volleggen met zonnepanelen maar niet in de polder.
Waterkracht uit de Maas ook meenemen. Eerst de stad vol, dan pas de polder: Daken; Gebouwen; industrie;
Parkeerplaatsen overkappen met zonnepanelen.
Ieder huis zijn eigen wind- en zonne-energie opwekking. Er bestaan ‘wokkels’.
A59 Oss Den Bosch geluidsscherm met zonnepanelen.
Beter op 1 plek veel molens dan verspreid over vele plekken.
Bestaande daken, boven snelwegen, provinciale wegen, plaatsen van zonnepanelen.
Onderzoek naar bio, waterstof.
Energie die opgewekt wordt is die voor bewoners?
Werk samen met Heesch West. Bouw het op, niet alle turbines tegelijk plaatsen.
Luisteren naar wat de mensen wensen
Betrek burgers in het ‘’doen’’. Voorbeeld: Onderzoek naar geluidsoverlast windmolens. Onderzoek naar H2 voor
energie opslag. Onderzoek naar de haalbarheid van een opwekking + distributiepunt in Oss van H2. Oss in een
centraal logistiek punt. Betrek de Herpense en creëer echte draagvlak.
Nieuwe kerncentrale = meer ruimte voor mens & natuur.
De molens zoveel mogelijk clusteren zodat er nog vrije zichtlijnen beschikbaar blijven.
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Pas meer kernenergie toe.
Het idee over zonnevelden zou ik hier contact over kunnen hebben met Jeroen Kessels.
Stop de windmolens!
Waarom bij het verlenen van een omgevingsvergunning niet de verplichting opnemen om de daken vd
zonnepanelen te leggen? Zowel industrie als landbouw.
Overleggen met alle partijen
Advies: Als de windmolens er komen houd deze dan aan de Noordkant van de hoogspanningsmasten; zo dicht
mogelijk bij de Maas waar het ‘t hardste waait.
Zet windmolens op het eiland bij de Lithse Ham. Optimale wind.
Zonnevelden op het water!
Meer subsidie naar bewoners i.p.v. windmolens voor woning isolatie en zonnepanelen.
Aandacht voor weide vogels! Grutto!
Hebt u er rekening mee gehouden dat het plaatsen van windmolens onomkeerbaar is?
Als de bewoners zo tegen zijn, dan sluit je (naar rato) het gebied af van stroom! Lusten en lasten ook op
energiegebied moeten we delen.
Er is al beslist? – Van afval energie maken
Stimuleren ‘’goed’’ gedrag. Bewustwording omgaan met (duurzame) energie en opruimen van afval (niets zomaar
in het openbaar gebied weggooien). Minder energie gebruiken.
Windmolen langs de Maas leveren meer op. Doordat het harder waait. B.V. de Alphense waard. Is daar al aan
gedacht?
De eerste kilometer zonnepanelen velden (vanuit de bebouwde kom) Daarna de windmolens.
-Alle inwoners in de gemeente een aanzienlijke korting op de energie nota.
- Voor windmolens in het gebied. Lith, Lithoijen enz.
- Molen op een perceel die aansluit bij de aanwonende boeren waar het bedrijf ook in bedrijf is.
- Zo snel mogelijk, en de gaskraan in Groningen dicht.
-Groen=groen energie
Voor!
Stimuleer de zonnepanelen en hebben jullie er rekening mee gehouden dat het hier in de polder een laagvlieg
gebied is van defensie.
Geen windmolens. Zonne-energie.
Beste lezer, Ik maak me zorgen over de hoeveelheid geluid die windmolens maken; met name ’s nachts. Hoeveel
DB per windmolen en op welke afstand hoor je wat?
Op de betreffende landkaart staan Lith, Geffen en Maren-Kessel gearceerd. D.w.z. beschermd gebied.
Kessel echter is ook een beschermd gebied nl. natuurbelang. Ooit juridisch vastgesteld.
Klankbordgroep. Hoe brengt men onafhankelijk deskundigheid in o.a. voor bewoners, zonder afhankelijk
te worden. Gemeente alleen? Bestaat er binnen de gemeente zelf voldoende deskundigheid?
Gezien dit ‘’deltaplan’’’ voor de energievoorziening zou er ook geinvesteerd moeten worden in verder
onderzoek, o.a. naar nieuwe energiebronnen die misschien minder schade veroorzaken. & parallel aan de
voorbereiding ook financien voor verder wetenschappelijk onderzoek.
Het organiseren van ‘leeftijdsgebonden’ bijeenkomsten remt af. Organiseer met ’s Hertogenbosch (ook
nieuwe wijken). Bijeenkomsten met meer diversiteit (leeftijd)
Is er waarde vermindering aan de huizen? Waarom het poldergebied en niet het gebied ten Oosten van Oss.
Waarom niet aan de andere kant van Oss?
Graag geen windkracht -> molens
Maar waterkracht -> Maas
Denk ook aan gezondheid-geluid en licht. Een waardevermindering huis.
Waarom moet iemand die (?) CO2 neutraal is 400 euro betalen om van het gas af te gaan. Is hier niet een
regeling voor om de mensen te compenseren.
Hoofdzaak = communicatie!!!
Leeftijd, vaak, concreet, eerlijk.
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Bijlage 1 Foto’s
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Bijlage 2 Getoonde informatiebanners en informatiepanelen

Informatie op informatiepanelen
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Informatiebanners
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Bijlage 3 Presentatie
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