
 

Verslag meedenkfase 
visie energielandschap

121.5mm



In dit verslag vindt u een samenvatting van de informatie die de gemeente 

’s-Hertogenbosch heeft opgehaald in de meedenkfase in het proces om te 

komen tot een visie energielandschap. De meedenkfase bestaat uit twee 

meedenkbijeenkomsten voor het publiek, en één bijeenkomst voor 

belanghebbende organisaties. 

Verslag meedenkbijeenkomsten

Voor bewoners hebben op 22 en 25 mei 2019 meedenkbijeenkomsten 

plaatsgevonden. Aan de bijeenkomsten hebben ongeveer 100 mensen deelgenomen. 

Hieronder leest u welke informatie we bij deze bijeenkomsten hebben opgehaald.

Hoe komen we tot een visie energielandschap?

Om de visie energielandschap vorm te geven, wil de gemeente ’s-Hertogenbosch 

zoveel mogelijk informatie ophalen bij haar bewoners. Voor bewoners bestaat het 

participatieproces uit drie soorten bijeenkomsten: 

 •  Informatiebijeenkomsten: het doel van deze bijeenkomsten was het 

verschaffen van algemene informatie over de energietransitie, over wind- 

en zonne-energie. Daarnaast zijn in deze bijeenkomst de eerste meningen, 

belangen en vragen geïnventariseerd

 •  Meedenkbijeenkomsten: Het doel van deze bijeenkomsten was bewoners 

de kans te geven mee te denken over in welke landschapstypen zon- en 

windenergie passend is, en over de voorwaarden waaronder dit kan. Ook 

konden mensen meedenken over hoe dit gekoppeld kan worden aan andere 

ontwikkelingen in het buitengebied

 •  Schetsbijeenkomsten: In deze bijeenkomsten wordt een concept van de 

randvoorwaarden voor zonnepanelen en windmolens gepresenteerd. Hierop 

kunnen deelnemers reageren. Vervolgens gaan deelnemers met deze schetsen 

in welke gebieden er – onder de afgesproken voorwaarden – ruimte kan zijn 

voor zonnepanelen en windmolens.
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Bij de bijeenkomst konden deelnemers door middel van ‘virtual 

reality’ ervaren hoe windmolens in diverse landschappen eruit zien.  

Ook konden de verschillen tussen diverse soorten opstellingen 

worden ervaren. Daarbij kwamen een aantal zaken naar voren:

•  Een aantal deelnemers heeft aangegeven het belangrijk  

te vinden dat de zichtbaarheid van zonnevelden in het 

landschap wordt verminderd. Hiervoor zijn uitsluitend groene 

inpassingsmogelijkheden genoemd: hagen, houtwallen,  

struiken en aarden wallen.

•  Uit de resultaten schemert door dat deelnemers zowel 

zonnepanelen als windmolens iets beter vinden passen in een  

open landschap, zoals de polder, dan in gesloten landschappen.

•  Er bestaat geen uitgesproken voorkeur voor één type opstelling van 

windmolens; zowel lijn- grid- zwerm- als willekeurige opstellingen 

vinden deelnemers in het landschap voorstelbaar. Opvallend is dat 

deelnemers in besloten landschappen het liefst een willekeurige 

opstelling zien. In open landschappen bestaat een lichte voorkeur 

voor en zwerm-opstelling.

   Windmolens en zonnepanelen  
in het landschap

De opmerkingen en gedachten die gedeeld 

zijn tijdens de eerste bijeenkomsten zijn 

teruggekoppeld. Tevens hebben deze geleid tot 

uitbreiding van de definitie van ‘het buitengebied’, 

door ook de plassen en (ruimte rondom ) de 

snelwegen hieraan toe te voegen. Voor deze twee 

gebieden is een studie naar de mogelijkheden voor 

energieopwekking uitgevoerd. De schetsen hiervan 

zijn op de meedenkbijeenkomsten gepresenteerd. 

Een greep uit de reacties hierop waren:

•  Er waren positieve reacties op het feit dat 

snelwegen en plassen in de visie energielandschap 

worden meegenomen.

•  De gebieden rondom de snelwegen worden over het 

algemeen gezien als de minst waardevolle ruimtes. 

Deelnemers geven aan dat het belangrijk is om eerst 

deze ruimtes te benutten voor zonne-energie;

•  Er waren positieve reacties op de voorbeelden 

waarin functies zijn gecombineerd met 

energieopwekking, zoals de snelwegoverkapping 

met zonnepanelen, de brug met windmolens en 

de warmteopwekking op de weg;

•  Diverse deelnemers plaatsen hun twijfels bij de 

haalbaarheid op alle facetten.

   Meedenkbijeenkomsten: 
terugkoppeling van  
opgehaalde informatie
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Start met pilotprojecten en kleine projecten en leer 

daarvan. Neem de tijd om te beslissen over de ingrijpende 

energiemaatregelen.

Vervolgtraject

Op 19 juni en 27 juni organiseert gemeente ’s-Hertogenbosch 

schetsbijeenkomsten. Deze vormen de derde fase van het 

proces om te komen tot een visie energielandschap. Kom langs 

om samen het toekomstige energielandschap te schetsen!

• 19 juni, 19 uur tot 21 uur De Kentering, Rosmalen

• 27 juni, 19 uur tot 21 uur Bestuurscentrum ‘s-Hertogenbosch

   Tips en aandachtspunten:

Wat zijn de mooiste buitengebieden van 

gemeente ’s-Hertogenbosch? Hoe kunnen 

we gebieden verbeteren? En hoe past 

energieopwekking daarin? Deelnemers 

konden in een spel op de iPad antwoord 

geven op deze vragen. Zo gaven zij aan hoe de 

buitengebieden beter en duurzamer konden 

worden gemaakt. De antwoorden en de 

gesprekken helpen bij het in kaart brengen 

van het speelveld en bij de opbouw van een 

goede argumentatie.

Het wegenlandschap is 

volgens de deelnemers een 

onaantrekkelijk gebied en 

geven aan dat hier veel 

veranderd en verbeterd kan 

worden. Deelnemers geven 

aan dat ze graag zonne-

energieopwekking en natuur 

aan het wegenlandschap 

toevoegen. 

Om aan de opgave van 2.2. PJ opwekking duurzame energie 

te voldoen, kiezen de deelnemers voor gemiddeld 21 

windmolens en 304 hectare zonnepanelen.

In de Hooge Heide zuid 

willen deelnemers vooral 

de kleinschaligheid 

versterken. Voor de Hooge 

Heide noord wordt vooral 

natuurontwikkeling en 

kleinschalige recreatie 

ingezet.

Het gebied rondom de uiterwaarden 

van de Maas, de Bossche Broek en de 

Moerputten zijn volgens de deelnemers 

de mooiste gebieden van gemeente 

’s-Hertogenbosch.

Een aantal deelnemers wenst meer kleinschaligheid en 

recreatie in de Dungense polder, anderen zien hier kansen 

voor weidevogels door natte natuur aan te leggen.

Het Bossche Broek en de 

Moerputten zijn volgens de 

deelnemers perfecte gebieden. 

Volgens hen moet en mag hier 

niets veranderen.

De Bokhovense polder kan volgens de deelnemers worden verbeterd 

door schaalverkleining in de landbouw, en door natuurlijke randen 

langs akkers en weilanden.

De deelnemers vinden ook zonnepanelenvelden in grote open 

landschappen het best passen, met name in de Rosmalense en 

Nulandse polder, en de Bokhovens polder.

De deelnemers vinden windmolens 

het best passen in grote open 

landschappen, met name in de 

Rosmalense en Nulandse polder, 

en de Bokhovens polder. Ook de 

snelwegen worden genoemd als 

goede locatie voor windenergie.

De Rosmalense en Nulandse polder kan volgens de deelnemers een beter en aantrekkelijker gebied worden. 

Deelnemers geven aan dat dit kan door o.a. verbreding van de landbouw met andere functies, en door 

schaalverkleining van de landbouw. Ook kan de ecologische diversiteit worden verbeterd. Het aanleggen van 

plas-drasgebieden is meerdere malen genoemd, met aandacht voor aanleggen van bruggen en wandelpaden.

De Diezemonding kan volgens de deelnemers ontwikkeld 

worden voor recreatie, door meer wandel- en fietspaden 

aan te leggen.

De uiterwaarden van de Maas kunnen volgens de deelnemers worden 

verbeterd door meer natuur aan te leggen en de ecologische diversiteit 

te vergroten. Ook kan er kleinschalige recreatie plaatsvinden.
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Op 28 mei 2019 heeft gemeente ’s-Hertogenbosch gesproken met belanghebbende 

organisaties over de visie energielandschap. Tijdens die bijeenkomst is een 

inhoudelijke vingeroefening gedaan om belangen die spelen in de verschillende 

buitengebieden op tafel te krijgen. Dit verslag geeft inzicht in de stellingnames 

van de deelnemers die bij de bijeenkomst zijn genoemd.

Verslag bijeenkomst 
belanghebbende organisaties 

De stellingnames van de deelnemende organisaties zijn 

gesorteerd naar het gebied waarop het betrekking heeft. 

Diezemonding

•  Er is aangegeven dat cultuurhistorie, natuur, recreatie 

en leefbaarheid belangrijke waarden in dit gebied zijn. 

Daarnaast wordt er een intensief ecologisch beleid 

gevoerd. Wind- en zonne-energie zou deze waarden 

kunnen aantasten;

•  Andere organisaties geven aan dit wel een geschikte plek 

te vinden voor zowel zonne- als windenergie.

De plassen

•  Een van de deelnemende organisaties geeft aan dat de 

plassen moeten worden benut voor het opwekken van 

zonne-energie, omdat hier veel ruimte is.

Bossche Broek

•   Meerdere organisaties geven het belang van 

cultuurhistorische- en natuurwaarden in dit gebied aan. 

Het gebied is onderdeel van het natuurnetwerk Brabant. 

Daarnaast heeft het gebied een hoge esthetische 

waarde, omdat hier een unieke landschapspanorama te 

zien is. Vanwege deze waarden geven de organisaties 

aan dat hier geen ruimte is voor opwekking van 

duurzame energie.

Bij de bijeenkomst is een korte inhoudelijke vingeroefening 

gedaan. Om meer inzicht te krijgen in de belangen die 

spelen in de verschillende buitengebieden, is uitgebreidere 

informatie nodig. Daarom zijn de deelnemende 

partijen opgeroepen om hun standpunten en belangen 

met gemeente ’s-Hertogenbosch te delen, door ons 

documenten op te sturen. Dit kan ook door een reactie 

op dit verslag te sturen. Dit zal vervolgens aan de partijen 

worden teruggekoppeld.

In september zal het concept van de visie energielandschap 

gereed zijn. Er zal een bijeenkomst worden georganiseerd 

waarin belanghebbende organisaties op het concept 

kunnen reageren.

Er kan worden gereageerd op dit verslag door te mailen 

naar visie-energielandschap@s-hertogenbosch.nl

Stichting De Groene Vesting

Brabants Particulier Grondbezit

Tennet

Enexis

ZLTO Oss - Den Bosch

De Vogelbescherming

Stichting Natuurmonumenten

De Bossche Milieugroep

ANV de Beerse Overlaat

VVV Noordoost Brabant

Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant

   Welke belangen hebben  
we opgehaald?

De Moerputten

•  In de Moerputten, Bossche Broek en Vlijmense Ven is geen 

plek voor wind- en zonne-energie. Dit is een natura-2000 

gebied, waarin de hoogste natuurwaarden aanwezig zijn. 

Dungense polder

•  Het gebied Kloosterstraat wordt gezien als een onderdeel 

van de Bossche Broekzone. In dit gebied zijn belangrijke 

natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en 

landschapswaarden. Om deze reden mag hier geen zonne- en 

windenergie opgewerkt worden.

Wegenlandschap

•  Diverse organisaties geven aan het wegenlandschap een 

geschikte plek te vinden voor met name zonne-energie.  

De binnenstedelijke A2-zone (Tussen A59 en Empel) wordt 

gezien als een goede zoekruimte voor wind- en zon, omdat 

het een hoogdynamisch gebied is waar infrastructuur is 

gebundeld (A2 + kanaal); 

•  Rijkswaterstaat plaatst de kanttekening dat de primaire taak 

van de hoofdinfrastructuur niet mag worden gehinderd door 

het opwekken van duurzame energie. Ook veiligheid en 

beschikbaarheid mogen onder geen enkele voorwaarde in 

het geding komen;

•  Er is extra aandacht gevraagd voor het beschermen van het 

groene gebied ten noorden van bedrijventerrein De Brand, 

vanwege cultuurhistorische en natuurwaarden.

Hooge Heide

•  De landgoederen in dit gebied hebben belangrijke natuur-  

en cultuurhistorische waarden. Bekende landgoederen in dit 

gebied zijn landgoed de Wamberg en landgoed Coudewater. 

Zonnepanelen en windmolens passen niet in deze gebieden.

Kanaalpark

•  Het Kanaalpark is geen geschikte locatie voor opwekking 

van duurzame energie omdat het te dicht bij de bebouwde 

omgeving is. Daarnaast zijn hier cultuurhistorische, natuur-  

en recreatiewaarden.

Rosmalense polder

•  Houd rekening met de cultuurhistorie van d’n Beerse 

Overlaet. “Gezien de klimaatopgave moeten we iets.” 

Windturbines houden de grond eronder beschikbaar 

voor landbouw/weidevogels. Dit in tegenstelling tot 

zonnepanelen. Dus optimaal gebruik van het gebied met  

de tegemoetkomingen voor weidevogels; 

•  Dit is een agrarisch gebied. Zonnepanelen in dit gebied 

betekent een afname van de geschikte landbouwgrond. 

Tevens zorgt het voor uitdroging van de grond, wat leidt tot 

afname van de CO2-binding. Windmolens zijn wel mogelijk in 

open landbouwgebied, omdat het areaal verlies klein is;

•  Als er zonnepanelen en/of windmolens in dit gebied worden 

toegestaan, moeten deze in ‘menselijke’ aantallen worden 

geplaatst. Met aandacht voor leefbaarheid, en de invloed op 

flora en fauna;

•  Omdat we de doelstelling van 2.2 PJ moeten behalen, is dit 

een geschikte plek;

•  De Rosmalense polder is een weidevogelgebied en 

een gebied voor eendenkooien. Het is niet duidelijk of 

dit te combineren is met windmolens. Zonnepanelen 

zijn onwenselijk i.v.m. het verdwijnen van agrarische 

vogelgebieden.

Maasuiterwaarden

•  Onderzoek de mogelijkheden voor waterturbines aan de Maas;

•  Het Maasdal-landschap is onderdeel van natuurnetwerk 

Brabant. Vanwege de hoge natuurwaarden en het unieke 

rivierenlandschap worden windmolens of zonnepanelen 

gezien als niet-passend;

•  Binnen dit gebied wordt nadrukkelijk verzocht om de 

uiterwaarden te sparen, vanwege de natuurwaarden van  

het gebied.

Algemene stellingnames

•  Zonnevelden hebben een negatieve invloed op het 

waterbindend vermogen en de CO2-binding van de grond;

•  Houd rekening met de (fietsroute) linie 1629, als  

belangrijke cultuurhistorische waarden.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven houdt dan onze website 

www.s-hertogenbosch.nl/energielandschap in de gaten  

en volg ons via de gemeentelijke social media:

   Het vervolgproces

   Lijst van deelnemers
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