
 
 
 
Rosmalen, 1 oktober 2018 
 
 
 
College van B&W 
Gemeenteraad ’s-Hertogenbosch 
Postbus 12345 
5200 GZ ’s-Hertogenbosch 
 
 
 
Betreft: uitstel raadsvoorstel ‘Opstelling visie energielandschap en tweede fase verkenning 
Rosmalense polder’ (reg.nr. 8257032) 
 
Geachte college burgemeester en wethouders, geachte gemeenteraadsleden, 
 
Wij vragen uw onmiddellijke aandacht voor het volgende. 
 
Met dit schrijven verzoeken we u om de besluitvorming met betrekking tot het raadsvoorstel 
‘Opstelling visie energielandschap en tweede fase verkenning Rosmalense polder’ (reg.nr. 
8257032) uit te stellen. Het raadvoorstel wordt in de raadsvergadering van 9 oktober ter 
besluit besproken met de gemeenteraad. 
 
In zijn algemeenheid constateren we dat de belanghebbende bewoners onvoldoende 
betrokken zijn bij de eerste fase van de verkenning, die geleid heeft tot het raadsvoorstel. 
Daarom heeft een aantal bewoners zich verenigd in het bewonerscollectief GROEN inZICHT 
met als doel de belangen te behartigen van de direct omwonenden, maar ook om 
nadrukkelijk betrokken te worden bij de planvorming, de planontwikkeling en de 
besluitvorming. 
 
GROEN inZICHT vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat, voordat er besloten kan 
worden over dit raadsvoorstel, wij als direct belanghebbenden in staat worden gesteld om de 
gemeenteraad te informeren over de disproportionaliteit van een grootschalig 
windturbinepark. Daarbij merken we op dat de term ‘grootschalig’ eerst nader gedefinieerd 
moet worden.  
 
Uitstel van dit voorstel is gerechtvaardigd om drie redenen:  
 
Allereerst is het voorliggende raadsvoorstel tegenstrijdig. Er wordt voorgesteld een visie 
energielandschap voor heel het buitengebied van ’s-Hertogenbosch op te stellen, maar er 
lijkt al een visie te zijn dat de Rosmalense polder geschikt is voor een grootschalig 
windmolenpark. De volgorde zou moeten zijn, eerst een visie op het energielandschap en 
daarna de aanwijzing van gebieden voor het plaatsen van windmolens. 
 
Ten tweede, het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad onder 
andere te besluiten:  
 

“Dat de Rosmalense polder een gebied is waar in beginsel ruimte is voor een 
grootschalige plaatsing van windmolens en zonnepanelen, en dat de polder daarmee 
een belangrijke plaats in kan nemen bij het realiseren van de doelstelling 
'Klimaatneutraal in 2050”.  

 



Wij vinden dat de gemeente hiermee voorbijgaat aan de Rijksstructuurvisie Windenergie op 
land, waarin de polder tussen Den Bosch en Oss niet wordt aangewezen als geschikt gebied 
voor grootschalige windenergie.  
 
Het college van burgemeester en wethouders wil ons inziens te snel besluiten om nu al de 
Rosmalense polder als geschikt gebied aan te wijzen, zonder in eerste instantie de direct 
belanghebbenden hierbij te betrekken en de juiste afwegingen te maken. Afwegingen ten 
aanzien van nut en noodzaak, de ecologische waarden, de landschappelijke waarden, een 
gezonde leefomgeving, et cetera zien wij nergens weloverwogen gemaakt.  
 
Ten derde, we zijn als direct belanghebbenden niet gehoord bij de eerste fase van de 
verkenning. En dat terwijl al in maart 2016 de gemeenteraad door het college van 
burgemeester en wethouders is geïnformeerd over het voornemen van een aantal agrarische 
ondernemers in het gebied tussen Oss en ’s-Hertogenbosch om een gezamenlijk 
windturbinepark te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft toen ook 
gewezen op het belang van het betrekken van belanghebbenden en betrokkenen. We 
citeren een zinssnede uit de brief waarin de Raad werd geïnformeerd:  
 

“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.”  

 
We zijn pas sinds kort, vanuit de media, op de hoogte van de plannen van private partijen 
om in de polder tussen Den Bosch en Oss een grootschalig windturbinepark te realiseren. 
 
Wij hebben meer tijd nodig om ons te verdiepen in de procesgang tot op heden en alle 
onderliggende documentatie en onderzoeken, zodat we vervolgens op een juiste manier 
betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. We willen de gemeenteraad ook graag 
informeren over een alternatief plan voor duurzame energie en hebben meer tijd nodig om dit 
plan voor te bereiden. Dit plan zou ons inziens een onderdeel moeten zijn van de afweging in 
de gemeenteraad.   
 
Nu een besluit nemen betekent het negeren van een groep bewoners die belanghebbend is. 
De gemeente zou zichzelf en haar burgers te kort doen door overhaast te beslissen. De 
huidige initiatieven vinden hun oorsprong in een ondernemingsplan met primair een 
commerciële doelstelling. Wij rekenen op een gemeente die maatschappelijk verantwoord 
overgaat naar duurzame energie.  
 
Wij roepen het college van burgemeester en wethouders op invulling te geven aan de 
betrokkenheid van alle belanghebbende bewoners. Op die wijze kan er een zorgvuldige 
besluitvorming plaatsvinden.  
 
Op korte termijn zullen we de gemeenteraad informeren over een aantal zaken die volgens 
ons zorgen voor een betere afweging. Tevens zullen we in contact treden met Brabants 
Landschap, de Brabantse Milieufederatie, Vogelbescherming Nederland, Ministerie van 
Defensie, Waterschappen, Rijkswaterstaat en andere belanghebbenden. 
 
We verzoeken het college van burgemeester en wethouders een nadere termijn te stellen 
voor een inhoudelijke reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Pascal Spelier en Hans de Jong,  
namens Bewonerscollectief GROEN inZICHT 
www.groen-inzicht.nl 
info@groen-inzicht.nl 


