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Gemeente ’s-Hertogenbosch maakt een visie op de wijze waarop opwekking  

van zonne-energie en windenergie in het landschap past. Ook komt in deze  

visie te staan hoe de gemeente omgaat met initiatieven voor zonne-energie  

en windenergie. 

Om te komen tot deze visie, praat de gemeente met bewoners, organisaties 

en andere belanghebbenden. Hiervoor hebben in januari, februari en maart 

2019 informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Vervolgens hebben in mei 2019 

meedenkbijeenkomsten plaatsgevonden. In juni 2019 zijn schetsbijeenkomsten 

georganiseerd.

Dit verslag geeft een terugkoppeling van de informatie die in de 

schets bijeenkomsten is opgehaald. De informatie die de gemeente in juni heeft 

ophaald is belangrijke input voor de keuzes in de visie energielandschap.

Duurzame polder

Naast het opstellen van de visie energielandschap, speelt ook een ander traject. 

Gezamenlijk met gemeente Oss en Provincie Noord-Brabant wordt een verkenning 

uitgevoerd naar de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in de 

Rosmalense, Nulandse, Geffense en Lithse polder. Deze verkenning noemen we de 

Duurzame polder. Tijdens de schetsbijeenkomsten was een apart gedeelte van de 

zaal ingericht voor dit traject. Voor dit gedeelte is een apart verslag gemaakt.

Wat is de visie 
energielandschap?
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Locaties
•  Inpassing van grootschalige duurzame energie langs grootschalige infrastructuur en op 

plassen zou een goede mogelijkheid zijn, omdat het omliggende landschap niet verder 

aangetast wordt en er weinig mensen hinder van ondervinden. 

•  Men ziet kansen voor opwekking van windenergie in grootschalige landschappen en 

kansen voor kleinschalige zonne-energie in kleinschalige landschappen.

Inpassing
•  Zichtbaarheid van zowel zonnepanelen als windmolens moet zoveel mogelijk worden 

beperkt. Een goede inpassing / afscherming is belangrijk.

•  Pas dubbel grondgebruik toe bij zonne-energie. 

•  Er moet rekening gehouden worden met natuurwaarden.

Opgave & draagvlak
•  Onder de deelnemers is over het algemeen begrip en draagvlak voor de opgave om 

minimaal 3 PJ duurzame energie op te wekken, waarvan 2.2 op land. Het onderdeel 

besparen moet echt niet worden vergeten.

•  Een integrale aanpak wordt breed gedeeld. Zo worden er naast duurzame energie ook 

andere ontwikkelingen bekeken.

Tijdens de informatiebijeenkomsten en meedenk-

bijeenkomsten is al uitgebreid het gesprek 

aangegaan met bewoners. De meest genoemde 

argumenten, meningen en uitgangspunten die 

tijdens de bijeenkomst aan de orde zijn gekomen,  

zijn hieronder gebundeld. 

   Terugkoppeling meedenk
bijeenkomsten in mei
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Schetsbijeenkomsten.  
Wat was er te doen?

Bij de bijeenkomsten was er de mogelijkheid 

om deel te nemen aan een schetssessie. Hier 

kon op een grote kaart van de gemeente 

worden aangegeven in welke gebieden ruimte 

is voor zonnepanelen of windmolens en welke 

gebieden hiervan moeten worden uitgesloten. 

Ook konden op de kaart ideeën en uitgangs-

punten worden aangegeven. 

Deelnemers kregen de mogelijkheid deel te 

nemen aan een interactief spel op een tablet. 

In dit spel konden deelnemers aangeven 

welke kwaliteiten de verschillende gebieden 

hebben en welke kansen en verbeteringen 

hierin mogelijk zijn. Dit spel was al te spelen 

op de meedenk bijeenkomsten. Op basis 

van de uitkomsten, was het spel voor de 

schetsbijeenkomsten doorontwikkeld. 

Verder stonden er panelen met een voorbeeld-

wijze waarop windmolens en zonnepanelen 

in het landschap een plek zouden kunnen 

krijgen, en met welke andere landschappelijke 

elementen dit passend is. De prenten waren 

aanleiding om met deelnemers de discussie  

aan te gaan over de wijze waarop het  

energie landschap moet worden ingericht.  

De prenten vindt u hiernaast.

Bij de bijeenkomsten was ook 
aandacht voor mogelijke effecten, 

op de omgeving zoals geluid, 
veiligheid en gezondheid.
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Schetsbijeenkomsten.  
Wat was er te doen?

Bij de schetsbijeenkomsten is opnieuw gebruikgemaakt 

van de interactieve vragenlijst op iPad. Deze was aangepast 

naar aanleiding van de resultaten uit de meedenkfase.  

De interactieve vragenlijst was ook via internet 

beschikbaar. Het levert de volgende resultaten op:

Algemene opmerkingen

•  De Maasuiterwaarden en het Kanaalpark worden  

als aantrekkelijke gebieden van de gemeente gezien. 

•  Open gebieden zoals De Rosmalense en Nulandse 

polder en de Dungense polder worden door deelnemers 

gezien als de meest kansrijke locaties voor windenergie. 

Als argument wordt genoemd dat daar de meeste 

ruimte ligt.

•  Windenergie in open gebieden roept ook de meeste 

discussie op. Er worden bezwaren genoemd als de 

visuele en geluidshinder in naburige woonwijken 

en de impact op flora en fauna. Het alternatief om 

windenergie langs snel- en spoorwegen te plaatsen, is 

meerdere malen genoemd.

•  Meerdere deelnemers geven aan zonneparken 

acceptabel te vinden wanneer deze ‘niet te groot’  

zijn en deze landschappelijk zijn ingepast.

Wat wil men de gemeente meegeven?

Via het iPadspel hebben deelnemers nog een aantal 

uitgangspunten meegegeven. Een aantal daarvan die 

meerdere keren zijn genoemd, staan hieronder vermeld.

Toekomstbestendigheid van ontwikkelingen.  

Kijk naar ontwikkelingen die nog gaan komen op het 

gebied van zonnepanelenvelden en windmolens. Borg 

dat de windmolens of zonnepanelen na de levensduur 

worden opgeruimd. En bepaal zoek gebieden in relatie tot 

waar andere opwekkings vormen in de toekomst worden 

verwacht of plekken waar woningbouw/bedrijventerrein 

wordt verwacht, zodat ook na de levensduur gebruik 

wordt gemaakt van de energie-infrastructuur.

   Resultaten interactieve 
vragenlijst iPad

 Integrale aanpak of maximaal opwekken.  

Een aantal deelnemers geeft aan het belangrijk te vinden 

dat ook andere waarden, zoals natuur, cultuurhistorie 

en water een belangrijke plek krijgen in de ontwikkeling 

van het buitengebied, ook al zorgt dit ervoor dat we 

minder energie kunnen opwekken. Anderen vinden dat 

we een zo groot mogelijk aandeel aan de energietransitie 

moeten leveren, door zoveel mogelijk duurzame  

energie op te wekken.

 Denk aan bodemkwaliteit. 

Houd bij de keuze voor locaties voor zonnepanelenvelden 

rekening met bodemkwaliteit. Zorg dat zonnepanelen-

velden niet op kwalitatief goede, maar op slechte 

landbouwgronden komen. Houd tevens rekening met 

het feit dat zonnepanelen op land een negatieve invloed 

hebben op de bodemkwaliteit, omdat er niets onder  

kan groeien.

 Kies een duidelijke strategie.  

Een aantal deelnemers spreekt zich duidelijk uit 

concentratie van wind en zon. Zo blijft ‘de schade’ 

beperkt tot een relatief klein gebied. Anderen kiezen 

voor verspreiding van wind en zon. Zo kunnen lijnen in 

het landschap worden versterkt en kunnen de lasten 

worden verdeeld.
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Impressie schetssessies
Bij de bijeenkomsten zijn enkele schetssessies gehouden.  

Een impressie van de wijze waarop er is geschetst,  

ziet u hieronder.

Duurzame energie als impuls  
voor de omgeving 
Het toevoegen van duurzame energieopwekking 

aan het landschap, hoeft geen vermindering van de 

kwaliteit van het landschap te betekenen. Door een 

deel van de opbrengsten te investeren in de omgeving, 

kan de kwaliteit van de leefomgeving juist worden 

verbeterd. In de interactieve vragenlijst op de iPad is 

bekeken welke verbeteringen deelnemers het liefst 

zouden zien in de verschillende buitengebieden. 

Deelnemers geven aan dat zij deze ontwikkelingen 

in deze gebieden wensen:

Rosmalense polder: 
Natuurontwikkeling en schaalverkleining in  
de landbouw

Dungense polder:  
Natuurontwikkeling en kleinschalige recreatie

Kanaalpark: 
Natuurontwikkeling, aanleg van wandelpaden en 
fietspaden

Wegenlandschap: 
Verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Bokhovense polder: 
Financiële tegemoetkoming aan bewoners

Diezemonding: 
Natuurontwikkeling en water (vernatting)

Hooge Heide Noord: 
Stimuleren van meer diverse landbouw  
en kleinschalige recreatie.

Hooge Heide Zuid: 
Meer grootschalige natuur, en meer  
wandel- en fietspaden

Bossche Broek: 
Water toevoegen

Moerputten: 
Vergroten ecologische diversiteit en meer natuur

Maasuiterwaarden: 
Vergroten ecologische diversiteit en meer  
kleinschalige recreatie
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Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven, houd dan onze website 

www.s-hertogenbosch.nl/energielandschap 

in de gaten en volg ons via de gemeentelijke 

social media:

Uitkomsten schetssessies
Bij de bijeenkomsten schetssessies plaatsgevonden. Vaak was het 

schetsen een hulpmiddel bij de discussie over de invulling van de 

energieopgave in de verschillende gebieden. De schetssessies waren 

divers en daardoor niet met elkaar te vergelijken. Hieronder zijn de 

verschillende zaken die zijn besproken, en de ideeën die zijn 

genoemd, vermeld.

Probeer de ruimte in het binnenstedelijk gebied zoveel mogelijk te 

benutten. Maak slimme koppelingen met infrastructuur, bijvoorbeeld 

door parkeerplaatsen met zonnepanelen de overkappen. Plaats 

zonnepanelen ook op braakliggend terrein en op gronden die op 

korte termijn benut gaan worden. Het is handig om voor eenvoudig 

verplaatsbare zonnepanelen te kiezen.

Er zijn veel innovatieve technieken benoemd, die volgens de 

deelnemers een kans moeten krijgen. Dit betreft de opwek 

van windenergie met vliegers, het benutten van ondiepe

geothermie en het importeren van duurzame energie die is 

opgeslagen in waterstof.

Er is benoemd dat het maken van integraal plan, waarbij 

zonne- en windenergie gekoppeld wordt aan andere thema’s zoals 

natuurontwikkeling, ontwikkelingen in de landbouw en recreatie, 

de juiste aanpak kan zijn voor grote energieprojecten.

Een concentratie van windenergie in de Rosmalense polder en een 

verdeling van zonne-energie over meerdere plekken in de gemeente, 

werd meer dan eens geschetst. Een enkeling koos voor verdeling van 

windenergie langs snelwegen en bedrijventerreinen of langs 

de uiterwaarden van de Maas.

Er is genoemd om ook op hoger schaalniveau naar kansen voor 

energieopwekking te kijken. In gezamenlijkheid met buurgemeenten 

kunnen nieuwe kansen voor energieprojecten ontstaan.

Tijdens de schetsbijeenkomsten is veel informatie verzameld. 

Via de schetsen, het iPadspel, maar vooral via dialoog met de 

deelnemers. We hebben de opge haalde informatie samengevat 

en de resultaten met elkaar vergeleken. Hieruit komt een 

algemene lijn van bevindingen:

Een drietal gebieden wordt algemeen beschouwd als perfecte 
gebieden waarin niks mag veranderen. Dit zijn gebieden met 

hoge natuurwaarden: de Moerputten, Maasuiterwaarden en 

Bossche Broek. Het grootste gedeelte van deelnemers vindt dat in 

deze gebieden geen energie opgewekt mag worden.

Poldergebieden en het snelwegenlandschap verdienen juist 

aandacht, hier mogen zaken aangepast worden. Mogelijk 

kunnen aanpassingen in het landschap, of verbeteringen 

van de ruimtelijke kwaliteit of leefbaarheid samengaan met 

de opwekking van duurzame energie. Anderzijds vinden 

anderen dat ook open gebieden niet aangetast mogen 

worden, vanwege bijvoorbeeld behoud van openheid, 

landbouwgronden of natuurwaarden.

Windmolens zijn te groot en hebben een te groot effect 

op het landschap om deze in te passen. Om deze te kunnen 

plaatsen, is een transformatie van het gebied nodig,  

waarbij een compleet ander landschap kan ontstaan.

Zonnepanelen zijn wel in het landschap in te passen. 

Deelnemers achten kleinschalige zonnevelden denk baar, 

met name in wat meer besloten landschappen (zonder  

hoge natuur of cultuurwaarden) en vooral langs 
snelwegen en op plassen.

    Bevindingen  
schetsbijeenkomsten

Opnieuw komt naar voren dat deelnemers dubbel  
grond gebruik belangrijk vinden bij de opwekking van 

duurzame energie. De combinatie van zonnepanelen 

op land met natuur en vee tussen de zonnepanelen,  

wordt vaak genoemd als een goede mogelijkheid.

Deelnemers waarderen het dat ’s-Hertogenbosch zijn 

verantwoordelijkheid wil nemen voor opwekking van 

duurzame energie. Voor windenergie wordt vaak aan gegeven 

dat het belangrijk is om voor de meest geschikte locaties voor 

windenergie een afweging op een hoger schaalniveau te 

maken. Misschien zijn er in andere gemeenten gebieden 

die geschikter worden geacht.

Deelnemers geven aan dat duurzame energie opwekking 

acceptabeler wordt als zichtbaarheid ervan zoveel mogelijk 

wordt beperkt. Deelnemers hebben de voorkeur voor een 

natuurlijke wijze van inpassing. Bijvoorbeeld door bomen 

en struiken om zonnevelden te plaatsen. Ook ziet men 

graag dat bomenrijen op de juiste afstand het zicht  

op windmolens beperken.
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