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Jos Cuijpers 
Erfgoeddeskundige

- Planologisch adviseur gemeente Lith 

(1977- 2007)

- Erfgoedplan Lith (2001)

- Erfgoedplan Oss (2003)

- Historisch Waterplan Lith (2005)

- Erfgoedvisie Zuiderwaterlinie (2019)



±1950



Wat is/was de Zuiderwaterlinie?

- Reeks bestaande versterkingen en 

inundatiegebieden

- Deel van de Zuiderfrontier (±1700)

-Bescherming provincie Holland tegen aanvallen 

vanuit het zuiden
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Bezoek Hoeksche Waard



Dr. Gordon Slabbers – kinderarts Bernhoven – waarschuwt voor gezondheidsrisico’s
met name voor de 40.000 kinderen in onze regio



Wonen in industriegebied Lithse polder





Wind- en zonne-energie 

• Opbrengst en subsidies windenergie
• Opbrengst en subsidies zonne-energie
• Betrouwbaarheid zonne- en windenergie
• Zijn we op de goede weg?
• Conclusies



Opbrengst en kosten windenergie

• Opbrengst 1 windmolen

• Trends in windenergie

• Windsnelheidskaart Nederland

• Subsidie windenergie

• Wind SDE+ najaar 2019

• Subsidieverschillen windgebieden

• Financieel overzicht windpark in de Lithse polder

• Andere financiële feiten



Opbrengst 1 windmolen

De opbrengst van een windmolen hangt af van:

• Maximale hoeveelheid energie die de turbine kan leveren in 
MWh* .

• De lengte van de wieken. Als de wieken 2x zo groot zijn, 
levert de molen 4x zoveel energie in MWh.

• De windsnelheid. Als de windsnelheid 2x zo groot is, levert 
de molen 8x zoveel energie in MWh.

• De wind

De windmolen kan nooit meer leveren dan de maximale hoeveelheid energie
van de turbine.

*  1 MWh is 1 miljoen watt per uur, genoeg om 100.000 lampjes van 10 Watt te laten branden



Trends in windenergie

• De windmolens worden steeds hoger, een paar jaar geleden was 130 
m al hoog. In de Lithse polder zijn 230 m hoge windmolens gepland.

• Invloed energiebedrijven heel groot is.

• Niet duurzaam in materiaalverbruik, al na 15 jaar wordt de 
windmolen (gedeeltelijk?) vervangen



Windsnelheidskaart per gemeente op 100 hoogte. Bron: KNMI, CBS en NVO.nl 2018 dec

Geschikt voor windenergie:

zeer geschikt

geschikt

niet geschikt

niet geschikt

De gemeente Oss ligt in 
een lichtblauw gebied 

waarin het niet rendabel is
om windenergie te 
produceren. Hier zijn vele 
geleerden het over eens, 
maar de minister trekt zich 
er niets van aan. 

Dit kost de Nederlandse 
burger heel veel geld. 



Subsidie wind energie (SDE+)

• Windmolens kunnen niet concurreren met traditionele energiecentrales 
• Daarom worden ze gesubsidieerd
• De toegekende subsidie is voor 15 jaar gegarandeerd en wordt gecorrigeerd 

als de marktprijzen wijzigen. Dus het electriciteitsbedrijf loopt geen enkel 
risico.

• Bij de berekening van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van de 
kostprijs. De kostprijs voor de productie van windenergie wordt als volgt 
berekend:

de som van investerings- en exploitatiekosten + een redelijke 
winstmarge

de te verwachten hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. 

• Het verschil van kostprijs met de marktprijs van energie wordt door de 
overheid gesubsidieerd

• Voor ieder windgebied wordt een kostprijs berekend, meer wind betekent 
meer geproduceerde duurzame energie, dus lagere kostprijs.



Wind SDE+ najaar 2019

kostprijs marktprijs Voorlopige 
correctieprijs 

2019
(marktprijs)

subsidie

Wind op land Euro/MWh

- ≥ 8,0 m/s
- ≥ 7,5 en < 8,0 m/s
- ≥ 7,0 en < 7,5 m/s
- ≥ 6,75 en < 7,0 m/s
- < 6,75 m/s

54
58
64
67
71

25
25
25
25
25

39
39
39
39
39

15
19
25
28
32

1 windmolen, in windgebied > 6,75 en <7.0 m/s of te wel de Lithse polder, 
die 12.000 MWh per jaar produceert ontvangt 12.000 x 28 = 363.000 euro 
subsidie.



Subsidieverschillen windgebieden

Opbrengst 
in MWh

Opbrengst 
in euro

Subsidie
In euro 

12.000 468.000 180.000

14.000 556.000 210.000

16.000 644.000 240.000

15.000 585.000 225.000

Opbrengst 
in MWh

Opbrengst 
in euro

Subsidie
in euro

9.600 374.400 268.800

11.200 436.800 313.600

12.800 499.200 358.200

12.000 468.000 336.000

Windgebied met wind >8 m/s Windgebied met wind >6,75 <= 7 m/s

De opbrengst van een windmolen in het blauwe gebied zal ca. 80% lager zijn dan in 
het rode gebied. Dus als er in het rode gebied 15.000 MW geproduceerd wordt, 
wordt er met dezelfde windmolen in het blauwe gebied 12.000 MW geproduceerd.

De subsidie duurzame energie voor 12.000 MW is in het blauwe gebied 
een factor 1.86 hoger dan in het rode gebied.

336.000/180.00 = 1.86



Financieel overzicht windpark Lithse polder 

Uitgaande van een opbrengst van 12.000*) MWh per windmolen , dit is een 
rendement van 34% voor de windmolen, per jaar is:

opbrengst subsidie opbrengst subsidie

1 jaar € 468.000 € 336.000 € 37.440.000 € 26.880.000

15 jaar € 7.020.000 € 5.040.000 € 561.600.000 €  403.200.000

opbrengst subsidie opbrengst subsidie

1 jaar € 468.000 € 180.000 € 37.440.000 € 14.400.000

15 jaar € 7.020.000 € 2.700.000 € 561.600.000 €  216.200.000

1 windmolen 80 windmolens

In het gunstigste windgebied:

Dat is €187 miljoen extra. Waarom zetten we het grootste windpark van Nederland in 
het bijna ongunstigste windgebied???  
Dit wordt betaald door de Nederlandse huishoudens via ODE belasting op uw 
energierekening.

* De gemeente geeft hier geen informatie over.



Andere financiële feiten

• De landeigenaar van het land waarop de windmolen komt te 
staan ontvangt 36.000 euro per jaar voor het gebruik van 
0,5 ha grond. 

• Eventuele omwonenden krijgen samen 3.000 euro per jaar. 
Vb. 10 woningen in de nabijheid ontvangen ieder 300 euro 
per jaar voor de overlast.

• Uw huis wordt minder waard ook als u wat verder weg 
woont, ze zijn van mijlen ver te zien en te horen.

• Na 15 jaar wordt de windmolen vervangen. Waarschijnlijk 
door een nog hogere, en kan er weer subsidie aangevraagd 
worden.

• Het kost de gemeente geen geld, dat maakt het nemen van 
een beslissing makkelijker. 



Wind- en zonne-energie 

• Opbrengst en subsidies windenergie
• Opbrengst en subsidies zonne-energie
• Betrouwbaarheid zonne- en windenergie
• Zijn we op de goede weg?
• Conclusies



Opbrengst en subsidies zonne-energie

• Opbrengst zonnepaneel

• Opbrengst zonnepanelen per HA

• Subsidiëring zonnepanelen 

• Andere financiële feiten 



Opbrengst zonnepaneel

De opbrengst van een zonnepaneel hangt af van:

• Maximale hoeveelheid energie die de het zonnepaneel kan leveren in 
kWh* , nu 0,325KWh.

• De hoek met de zon

• Gericht: Zuid of Oost/West 

• De temperatuur, ze moeten niet te warm worden

• De zon/wolken



Opbrengst zonnepanelen per HA

▪ Op 1 HA (100 x 100m) passen ca 6000  zonnepanelen.

▪ De maximaal geleverde energie per uur is 325 Watt.

Een zonnepaneel levert per  jaar:

308.750W 

Een Ha zonnepanelen levert per jaar:

6000 X 308.750Watt =1.852 MWh.



Subsidiëring zonnepanelen 

• Kostprijs zonne-energie 88 €/MWh 

• Voorlopige correctieprijs 2019 (marktprijs)  is 41 €/MWh

• Subsidie: 47 €/MWh 

Lithse polder:

Subsidie Formule Subsidie in euro

per Ha/jaar subsidie/MWh x opbrengt/Ha 47 x 1.852 87.044

per Ha/15jaar 15jaar x subsidie per Ha/jaar 15 x 87.044  1.305.660

125 Ha/jaar 125 x per Ha/jaar 125 x 87.044 10.880.500 

125 Ha/15 jaar 15 x 125 Ha/jaar 15 x11.806.500 163 miljoen 



Andere financiele feiten

• Investeringskosten op daken zijn lager, maar dit 
vinden energieleveranciers lastig.

• Uw woning wordt minder waard uitzicht op 
zonnepanelen vinden mensen niet aantrekkelijk, 
daar ga je niet voor buiten wonen.

• Het energienetwerk moet uitgebreid worden om 
deze energie te kunnen transporteren.

• Rendement zonnepaneel is 11%



Wind- en zonne-energie 

• Opbrengst en subsidies windenergie
• Opbrengst en subsidies zonne-energie
• Betrouwbaarheid zonne- en windenergie
• Zijn we op de goede weg?
• Conclusies



Betrouwbaarheid zonne- en windenergie

• Energiebehoefte en productie nu in Nederland
• Windenergie productie
• Zonne-energie productie
• Leveren naar behoefte
• Risico’s wind- en zonne-energie



Energieverbruik Nederland

In Nederland gebruiken wij gemiddeld 12 GigaWatt elektriciteit per uur
(12.000 MegaWatt per uur)



Windenergieproductie

Onderstaande grafiek geeft een voorbeeld van geleverde windenergie( groen) en 
een behoefte aan energie (zwart)

• Gascentrales zijn binnen grenzen stuurbaar voor de te leveren hoeveelheid energie.
• Windmolens kan je wel uitzetten, maar je kan de wind niet laten waaien. 
• Je zult dus bv. gascentrales nodig hebben als het niet waait.



Zonne-energie productie
Onderstaande grafiek geeft een voorbeeld van geleverde zonne-
energie( groen) en een behoefte aan energie (zwart)

• Pieken midden op de dag
• ‘s Winters levert een zonnepark heel weinig energie
• Je zult dus gascentrales nodig hebben als de zon niet schijnt



Leveren naar behoefte

• De behoefte is zeer grillig en het is knap 
dat de energieleveranciers in slagen om te 
leveren wat op een bepaald moment 
gevraagd wordt.

• Het aanbod met zonne- en windenergie is 
enigszins voorspelbaar (weerbericht) maar 
grillig.

• Een gascentrale moet minstens op 30% van 
zijn capaciteit draaien om bij te kunnen 
springen bij energietekort.



Risico’s wind- en zonne-energie

• Als alle windmolens in Nederland 4 MWh energie 
leveren dan leveren ze samen  34 GWh. Onze 
piekbelasting nu in Nederland is 18GWh. 

• Als alle zonnepanelen 325Wh  energie leveren 
dan leveren ze samen 86 GWh

• Deze energie moet allemaal over het 
Nederlandse electriciteits-net. Dat gaat niet.

• Doordat het lastiger is ervoor te zorgen dat de 
electriciteits-leveranciers aan de behoefte 
kunnen voldoen, lopen we meer kans op 
electriciteits-storingen en uitval productie.
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Zijn we op de goede weg?

• De cijfers
• Gemeente Oss
• Energieleveranciers
• Gratis?
• Wat nu?



De cijfers

Aantal 
inwoners

Aantal geplande
Windmolens

Aantal 
inwoners per 

windmolen

Aantal geplande 
Ha zonneparken

Aantal inwoners 
per Ha 

zonneparken

Oss 100.000 50 2000 275 364

subsidie 
/ jaar

€ 16,8 miljoen € 23.9 miljoen 

/ 15 jaar € 252 miljoen € 359 miljoen

NL 17 
miljoen

8.500* 2000 46.750 364

Subsidie 
/ jaar

€ 2,9 miljard € 4 miljard

/ 15 jaar € 42,8 miljard €61 miljard

Indien we uitgaan van de geplande aantal windmolens en Ha’s zonneparken en deze 
cijfers naar Nederlandse aantallen omzetten krijgen we, uitgaande van 17 miljoen 
inwoners:

*) Er zijn zo’n 12 tot 14000 windmolens gepland in Nederland



Gemeente Oss

• We hebben het hier over een uitgave van ruim een half 
miljard euro voor de komende 15 jaar, waar de gemeente 
Oss over beslist en de gemeente zegt:

“Het kost de gemeente geen geld, het is rijkssubsidie.”

• Dit bedrag wordt door de Osse burgers worden 
opgebracht.  Dit is de Opslag Duurzame Energie (ODE) op 
uw gas en electriciteitsrekening

*)Op uw gas- en elektriciteit ziet u een kopje ODE (opslag duurzame energie), daar ziet u wat u per jaar betaalt.



Energieleveranciers

• Investeren heel graag in zonne- en windparken
• Geen risico, als de energieprijs verandert, 

veranderen de subsidies mee
• Hoog rendement: tussen 7 en 10%, dankzij de 

subsidies
• Na 15 jaar stopt de subsidie
• Door het kopen van een nieuwe 

windmolen/zonnepaneel kun je dan weer subsidie 
aanvragen

• Door dit systeem is de windmolen/zonnepaneel 
niet duurzaam, maar materiaal verkwistend.



Gratis?

• Wind en zon zijn gratis
• Wind en zonne-energie zijn schoon, maar niet gratis en veel duurder dan 

huidige electriciteitscentrales, meer energie kost alleen niet meer geld.
• Ze zijn ontiegelijk onbetrouwbaar
• Het rendement van zonnepanelen zal voorlopig geen factor 3 verbeteren
• Het rendement van windmolens alleen door ze nog groter te maken of 

door ze op heel windrijke plekken (zee) te zetten.
• Door de onbetrouwbaarheid van zonnepanelen en windmolens moeten 

we er veel meer neerzetten om de dalen op te vangen.
• De in deze presentatie gebruikte kostprijzen zijn in werkelijkheid nog 

hoger, omdat er daar vanuit gegaan wordt dat we alle geleverde energie 
kunnen gebruiken.

Zon en windenergie zijn schoon, maar erg duur!
En ze zijn heel erg onbetrouwbaar!



Wat nu?
We moeten voor 2030/2050 schone energie gebruiken en 50 % 
energie besparen.
Schone energie vergt nog veel denkwerk willen we dat betaalbaar 
en leefbaar voor de bevolking houden.

Energie besparen is nooit verkeerd en wij, de burgers, houden er 
nog geld aan over. 
50 % besparen is haalbaar voor burgers door:
• Huis isoleren
• Zonnepanelen voor eigen gebruik
• Warmtepompen
• Met de mogelijkheid een 10-jarige lening af te sluiten voor een 

rente van ca. 2% is het voor iedereen haalbaar: 
de aflossing van de lening betaal je van je 

energiebesparing.
• Rustiger en langzamer rijden, 100 km/uur max



Wind- en zonne-energie 
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Wat we moeten doen:

• Beginnen met energie bezuinigen, gas en elektriciteit in huizen en 
bedrijven.

• Goed kijken alternatieve betrouwbare en schone (CO2) energiebronnen 
(kerncentrales?) en hoe we de grillige behoefte  kunnen opvangen.

• Oplossen van energieopslag en snel reageren op behoefte wijzigingen.

Wat we zeker niet moeten doen:

• Nu besluiten dat we windmolens en zonnepanelen in Oss 
gaan neerzetten.

Als er geen draagvlak in de omgeving is gaat het NIET door!

Conclusies
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Tijd voor vragen!
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Hoe nu verder?

• Acties:  Bijeenkomsten en petities samen met andere groepen.

• We gaan draagvlak tegen zonneweides en molens peilen: praat erover 
met je buren, familie en vrienden.

• We zoeken betrokken mensen die meedoen met acties en kleine 
taken.

• Donateurs voor kosten voor avonden, acties en juridische procedures.

• Geef je gegevens door voor verder contact en blijf op de hoogte.

• Hoe vonden jullie deze bijeenkomst graag advies en ideeën.

Laat je horen!!



Behoud natuur en leefbaarheid 
Lith en omgeving

Meld je aan en doe mee:
www.lithsepolder.nl / info@lithsepolder.nl

Bedankt voor uw aandacht!

http://www.lithsepolder.nl/
mailto:info@lithsepolder.nl

