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Initiatief voor windmolens in het noordoostelijk deel van de gemeente

Geachte raadsleden,
Met deze brief willen we u informeren over het volgende.
Een aantal agrarische ondernemers in het gebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch is voornemens
een gezamenlijk windmolenpark te realiseren. De beoogde locatie voor de windmolens ligt in beide
gemeenten, en betreft het gebied ten noordwesten van Geffen en ten zuidoosten van Het Wildt en
ten oosten van de Groote Wielen (het open gebied tussen ’s-Hertogenbosch en Oss). Het college
heeft kennisgenomen van het voornemen van de initiatiefnemers.
Het initiatief past niet in het bestemmingsplan voor dit gebied van de beide gemeenten en het past
niet in het ruimtelijk beleid van de provincie en van het rijk over het ontwikkelen van grootschalige
windmolenparken.
Het opwekken van duurzame energie met windmolens past in de ambitie om als stad
klimaatneutraal te worden. We willen daarom onderzoeken in hoe verre windmolens op deze locatie
mogelijk zijn. Resultaten van dit onderzoek zijn bepalend voor onze betrokkenheid bij dit initiatief,
dat een grote bijdrage kan leveren aan onze klimaatdoelstelling. Wij zullen u over dit onderzoek
informeren en de conclusies ter besluitvorming aan de raad voorleggen.
Wij realiseren ons dat de reikwijdte van het initiatief en de gevolgen voor onder meer het landschap
groot zijn. We vinden het daarom van groot belang om bij het onderzoek alle belanghebbenden en
betrokkenen te betrekken. Met de gemeente Oss hebben we afgesproken gezamenlijk op te
trekken. Met de Provincie hebben we binnenkort overleg.
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We zullen u binnenkort informeren hoe we dit onderzoek willen aanpakken en hoe we
belanghebbenden daarbij zullen betrekken.

Hoogachtend,
Het college van B en W
De secretaris,
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