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INLEIDING

GROEN inZicht biedt 
een alternatief: 

‘De LEEFBARE polder’
Duurzaam, Gezond en Eerlijk

Leeswijzer
In de tekst wordt regelmatig verwezen naar url’s met 
een klein getalletje superscript1.Deze verwijzen naar 
bronnen die zijn weergegeven op de laatste pagina.

Dit document ‘de LEEFBARE polder’ is als PDF te 
downloaden vanaf de website:
https://www.groen-inzicht.nl/documenten

In de PDF zijn de hyperlinks actief en zo zijn de bron-
nen makkelijk te raadplegen.
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Ruim een jaar geleden waren we verrast, 
maar vooral ook geschrokken van de plannen 
van private partijen voor een grootschalig 
windturbineparkB in de polder tussen 
’s-Hertogenbosch en Oss, dit moesten we als 
burgers vernemen uit het Brabants Dagblad op 
1 September 2018. 

Een jaar verder zijn we wederom geschrokken, 
of eerlijk gezegd boos, over de uitkomst van de 
Ontwerpvisie Energielandschap. De gemeente 
’s-Hertogenbosch schrijft deze Visie met 
als hoofdvraag: ‘waar is er mogelijk ruimte 
voor opwekking van duurzame energie in het 
buitengebied van ’s-Hertogenbosch?’

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom zijn we boos?
Vereniging GROEN inZICHT, met inmiddels meer 
dan 550 leden, heeft de Ontwerpvisie uitvoerig be-
studeerd en komt tot de conclusie dat de Ontwerp-
visie tekort schiet in volledigheid op belangrijke pun-
ten als gezondheid en woningbouw en een veel te 
eenzijdige blik heeft op de ontwikkeling van ’s-Herto-
genbosch. In Hoofdstuk 2 noemen we zeven tekort-
komingen. 

Onjuiste toekomstvisie
We ontdekten dat de gemeente ’s-Hertogenbosch 
veel te hoge energieverbruiksgetallen hanteert. Hier-
door wordt een onjuiste toekomstvisie geschetst. 

Ook wil de gemeente al beleid maken richting 2050, 
terwijl de rijksoverheid slechts concreet beleid heeft 
uitgestippeld tot 2030 (klimaatakkoord). Hierdoor 
loopt ’s-Hertogenbosch onnodig uit de pas. Dit lich-
ten we toe in Hoofdstuk 3.

De LEEFBARE polder
Duurzaamheid is de eigenschap van biologische 
systemen om voor onbepaalde tijd divers en produc-
tief te blijven. Om een écht duurzame ontwikkeling te 
kunnen opzetten moet er een diverse en integrale vi-
sie komen. Er wordt in de huidige visie van de ge-
meente echter slechts voornamelijk gesproken over 
opwekken van duurzame energie. 

Nu kiezen voor een grootschalig industrieel ener-
giepark ten oosten van ’s-Hertogenbosch zet ande-
re opties naar de toekomst dicht. We vragen de ge-
meente dringend te kijken naar andere aspecten 
van duurzaamheid dan alleen CO²-reductie. GROEN 
inZICHT wil een duurzame ontwikkeling opzetten 
waarin ecologie, economie, politiek en cultuur even-
wichtig worden meegenomen.

In Hoofdstuk 4 schetsen we hoe het gebied ten oos-
ten van ’s-Hertogenbosch op een Duurzame, Ge-
zonde en Eerlijke manier ontwikkeld kan worden: 
De LEEFBARE polder.

In Hoofdstuk 5 staat in vier korte alinea’s samengevat 
wat GROEN inZICHT wenst.
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TEKORTKOMINGEN VISIE 
ENERGIE LANDSCHAP

In dit hoofdstuk geven we 
een samenvatting van de 
geconstateerde tekortkomin-
gen in de Ontwerpvisie. Voor 
meer informatie, zie onze 
uitgebreide Zienswijze op het 
energielandschap1.
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2.1 EENZIJDIGE 
ONTWERPVISIE

De visie spreekt voornamelijk 
over het opwekken van duurzame 
energie met zon en wind, maar 
houdt geen rekening met andere 
grote hedendaagse vraagstukken. 
Hier moet aandacht aan besteed 
worden, ook al kost dat meer tijd. 
Laten we de ruimte die de polder 
ons biedt zorgvuldig benutten.
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Overgang naar duurzame landbouw
Het gebruik van de polder is nu voornamelijk agra-
risch. Boeren zorgen voor onze voedselvoorziening 
en de polder levert hier een belangrijke bijdrage aan. 
We weten echter ook dat de ecologische footprint 
van dit soort traditionele boerenbedrijven moet ver-
anderen in de komende jaren. Dit is al onderdeel van 
het beleid van de overheid. Het gaat niet alleen om 
de CO² uitstoot, maar ook om andere stoffen zoals 
stikstof.

Voedseltransitie
Om ook op termijn voldoende, duurzaam en gezond 
voedsel, in een gezonde leefomgeving te kunnen ga-
randeren zijn aanpassingen noodzakelijk in het voed-
selsysteem. Een voedseltransitie betekent dat wij op 
een heel andere manier gaan produceren en consu-
meren. Bijvoorbeeld, doordat meer lokaal geprodu-
ceerd voedsel ook lokaal verkocht wordt aan bewo-
ners.

Klimaatverandering en alternatieve energie-
bronnen
Klimaatverandering staat prominent in de plannen 
van de gemeente. Hiertoe wil men CO² emissie re-
duceren door middel van opwekking van duurza-
me energie met zon en wind. We missen echter an-
dere oplossingen genoemd in de SDE (zonthermie, 
aquathermie, geothermie, composteringswarmte, 
benutting restwarmte (industrie en datacentra), wa-
terstof productie, CO²-afvang en -opslag (CCS)).

Betaalbare en duurzame woningbouw
Het betaalbaar houden van woningen is een belang-
rijk maatschappelijk item. Jonge mensen met moda-
le inkomens kunnen geen huizen meer kopen. Een 
van de problemen is de prijs van bouwgrond. Een 
goed beleid met het uitgeven van grond voor nieuw-
bouw kan een oplossing bieden. Aan de oostkant 
van ’s-Hertogenbosch is voldoende grond beschik-
baar.

Watermanagement
Toegang tot voldoende schoon drinkwater wordt ge-
zien als een groot probleem voor de toekomst. Hoe-
wel Nederland in het algemeen voldoende water 
heeft, zijn er zelfs nu al fluctuaties: momenten van 
grote droogte en tijden van wateroverlast. Om beide 
redenen is opslag van water belangrijk. Traditioneel 
heeft de polder hier een belangrijke rol in gespeeld. 
Overstromingen werden vroeger opgevangen in de 
polder (‘Overlaet’). 

Recreatie
Ons land wordt steeds drukker en voller en de na-
tuur neemt af: meer wegen, meer spoorlijnen, meer 
gebouwen. Mensen hebben behoefte aan recreatie 
in de natuur. De polder speelt hier een rol.
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2.2 NADELIGE GEVOLGEN 
VOOR DE GEZONDHEID 
ONDERBELICHT

In de Ontwerpvisie wordt nauwelijks 
aandacht geschonken aan de mogelijke 
gevolgen van tientallen windturbines 
voor de gezondheid. Het geluid van 
windturbines heeft een grote impact op 
de fysieke en mentale gezondheid van 
mensenA.
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VOOR DE GEZONDHEID 
ONDERBELICHT

In de Ontwerpvisie wordt nauwelijks 
aandacht geschonken aan de mogelijke 
gevolgen van tientallen windturbines 
voor de gezondheid. Het geluid van 
windturbines heeft een grote impact op 
de fysieke en mentale gezondheid van 
mensenA.

Gemiddeld zou het geluid van windturbines niet 
hoger dan 45 decibel mogen zijn, concludeerde 
de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vorig 
jaar. In Nederland ligt het gemiddelde toege-
stane geluidsniveau hoger en bovendien kun je 
ook nog vraagtekens zetten bij de manier van 
meten. 
 
Geluidsoverlast
Het feit dat sprake is van "gemiddelden" is zorgwek-
kend; we accepteren daarmee dat omwonenden 
gedurende bijvoorbeeld een week veel meer overlast 
ervaren als dat later in het jaar maar ergens gecom-
penseerd wordt. Dit is vooral onacceptabel wanneer 
we daarbij ook nog rekening houden met het feit dat 
het 's avonds, als mensen gaan slapen, veel harder 
waait dan overdag en dat het juist op dat moment 
ook nog veel stiller is in de omgeving. 

De Nederlandse wet beschermt de omwonenden 
dan ook onvoldoende tegen geluidsoverlast en de 
wetgever accepteert een bepaalde mate van ernsti-
ge geluidshinder. 

Ook de GGD gaf onlangs aan dat de geluidsover-
last, die windturbines met zich meebrengen, nega-
tieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid van 
direct omwonenden. Daarnaast zijn er steeds meer 
aanwijzingen dat laag frequent- en infrageluid een ef-
fect hebben op de gezondheid, zelfs tot vele kilome-
ters afstand van de bron. 

Onderzoek gezondheidseffecten
GROEN inZICHT is van mening dat oproepen van 
dergelijke onafhankelijke en gerespecteerde partij-
en niet genegeerd mogen worden. Veelal verschui-
len beleidsmakers zich (nog steeds) achter het feit 
dat gezondheidsklachten als gevolg van windturbi-
nes niet of onvoldoende wetenschappelijk zijn aan-
getoond. 

Wij dringen aan op extra en zorgvuldig onderzoek 
naar de gezondheidseffecten van een groot aan-
tal geclusterde windturbines. Het voorzorgsbegin-
sel, dat ook in de Europese grondwet (artt. II-233 jo. 
II-66) en in het Verdrag tot werking van de Europese 
Unie (art. 191) is vastgelegd, verplicht de gemeen-
te daartoe. Het is naar onze mening een ontzettend 
grote fout om, ondanks waarschuwingen vanuit di-
verse kanten, de inwoners te onderwerpen aan een 
medisch experiment. Het is ook niet voor niets dat 
diverse omringende landen, waar men veel meer er-
varing heeft opgedaan met windturbines, steeds 
voorzichtiger worden met het plaatsen van windtur-
bines in bebouwde omgevingen en grotere afstan-
den van woonkernen aanhouden. 
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2.3 GEMEENTE SCHIET 
TEKORT

De gemeente 
heeft een 
onzorgvuldig 
proces 
gevolgd en 
burgers slecht 
betrokken. 

Oppervlakkige ‘eerste verkenning’
Enkele jaren geleden meldde Windpark Den Bosch 
zich bij de gemeente met hun plan voor het realise-
ren van een windmolenpark in de Rosmalens Polder. 
Dit plan heeft uiteindelijk een ‘eerste fase verkenning’ 
in gang gezet waarbij de gemeente ’s-Hertogen-
bosch onderzocht of de Rosmalense polder moge-
lijk geschikt zou zijn voor een grootschalig windtur-
binepark. De gemeente is gestart met een proces 
waarbij na een eerste verkenning in beginsel de ge-
schiktheid van de Rosmalens polder is vastgesteld 
zonder dat bewoners en belanghebbenden daarvan 
op de hoogte zijn gesteld. Bij deze eerste fase ver-
kenning zijn de direct belanghebbenden, namelijk de 
bewoners van de Groote Wielen, Kruisstraat en Nu-
land niet geraadpleegd. Wel is er bijvoorbeeld ge-
sproken met de Wijkraden Hintham, West en Zuid 
en de Wijkvereniging Binnenstad (Tekortkoming 1). 
Ondanks een WOB-verzoek hebben wij geen inzicht 
gekregen in de interviews die ten grondslag lagen 
aan de eerste verkenning (Tekortkoming 2). We vin-
den dat de gemeente in deze onzorgvuldig heeft ge-
handeld.

Belanghebbenden onvoldoende betrokken
Bij het opstellen van de Visie Energielandschap heeft 
de gemeente gekozen voor een participatieve werk-
wijze, waarbij het participatietraject in een drietal ron-
des (informeren-meedenken-meeschetsen over de 
opgave) is uitgevoerd. De participatieavonden wer-
den slecht bezocht, hetgeen geheel te wijten is aan 
de slechte communicatie naar belanghebbenden. 
Gelet op de impact van de Visie had de gemeen-
te meer moeite moeten doen om de bewoners van 
’s-Hertogenbosch en de direct (juridisch) belangheb-
benden te betrekken. Iedere bewoner tot circa twee 
kilometer afstand van de Rosmalense en Nulandse 
polder had persoonlijke uitgenodigd moeten worden 
voor deze bijeenkomsten (Tekortkoming 3). Tot ver 
in 2019 waren heel veel mensen niet op de hoogte 
van de mogelijke komst van een grootschalig wind-
turbinepark in de Rosmalense en Nulandse polder. 
De uitkomsten van het participatietraject zijn gebruikt 
voor het opstellen van de Visie Energielandschap. 
Onduidelijk is hoe de inbreng van die bijeenkomsten 
tot de Ontwerpvisie hebben geleid. Tijdens de in-
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spraakavond voor de Ontwerpvisie - die overigens te 
laat in de inspraakperiode was georganiseerd - wa-
ren er veel vragen van bewoners die de gemeente 
niet kon of wilde beantwoorden. Alles lijkt erop ge-
richt om tot een besluit te komen dat de polder ge-
schikt is voor een grootschalig windturbinepark. We-
derom sprake van tunnelvisie en doelredenering 
(Tekortkoming 4).

Sturende rol gemeente
Bewoners zijn in de participatieve werkwijze bij de 
totstandkoming van de Ontwerpvisie Energieland-
schap, door de destijds verkeerd (berekende) opga-
ve van 2,2 PJ op het verkeerde been gezet. Er werd 
hen gevraagd deze opgave in te vullen met 50-60 
windturbines in het buitengebied, terwijl de daad-
werkelijke opgave voor opwekking met wind in het 
Energietransitie Programma van de gemeente be-
duidend lager lag (Tekortkoming 5). Overigens bere-
kende GROEN inZICHT eind 2019 dat vanuit twee 
verschillende perspectieven ‘slechts’ acht tot negen 
windturbines nodig zijn. 

Gemeente neemt de tijd, 
belanghebbenden krijgen geen tijd
Voortdurend krijgen belanghebbenden te weinig tijd 
om te reageren op de lijvige stukken die door de ge-
meente worden opgeleverd. Allereerst was er - los 

van wat wettelijk mag - eind vorig jaar een te kor-
te periode om met een zienswijze te reageren op de 
Ontwerpvisie. De periode is op ons verzoek welis-
waar met twee weken verlengd, maar met alle ande-
re relevante ‘projecten’, zoals de ‘Duurzame polder’, 
de opstelling van de RES, de Oostelijke Landweg en 
de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught, had de gemeen-
te de belanghebbenden meer tijd moeten geven. 

Inmiddels is de definitieve Visie Energielandschap 
gepubliceerd en hebben de belanghebbenden 
slechts één week (!) om zich voor te bereiden op de 
Informeren & Ontmoeten-bijeenkomsten. We begrij-
pen dat de gemeente voortgang wil maken, maar 
stellen dat snelheid ondergeschikt is aan zorgvul-
digheid van besluitvorming bij dergelijke ingrijpende 
plannen (Tekortkoming 6).

Onzorgvuldigheid
Uit het voorgaande komt op diverse plaatsen naar 
voren dat de gemeente in strijd heeft gehandeld met 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Te 
noemen zijn het zorgvuldigheidsbeginsel en het fair-
play beginsel. Formeel voldoet de gemeente moge-
lijk nog aan de beginselen van het Verdrag van Aar-
hus, materieel is dit niet het geval. Het is tegen deze 
achtergrond dat GROEN inZICHT de gemeente tun-
nelvisie en onbehoorlijk bestuur verwijt.
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2.4 GEMEENTEBELEID 
VS. RIJKSVISIE

Het Gemeente beleid is niet 
in lijn met de Rijksvisie voor 
landschapsinrichting. 

Foto: Bas Heuveling
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Uitzicht verstoord
De vergezichten in het Rosmalense polderlanschap 
zouden wreed worden verstoord door een eventueel 
windturbinepark. Tientallen wieken die al draaiend 
continu de aandacht opeisen doen overdag ernstig 
afbreuk aan het uitzicht over de landerijen. Wanneer 
de zon onder is zal het beeld zo mogelijk nog ernsti-
ger worden verstoord. Zover het zicht reikt zullen fel-
rode lampen een welhaast psychedelisch effect heb-
ben. Een ware nachtmerrie in vergelijking met de 
sterren die nu aan de hemel zichtbaar zijn.

Plaatsing windturbines
Het Rijk heeft samen met de provincies in de ‘Struc-
tuurvisie Wind op land’ elf gebieden in Nederland 
aangewezen voor grootschalige windturbineparken, 
omdat het daar relatief hard en vaak waait2. 

Het kabinet heeft zijn visie gegeven op de principes 
volgens welke ruimte voor windenergie moet worden 
gevonden. De principes zijn: bundeling in gebieden 
die geschikt zijn voor plaatsing van grote turbines 
en bij het ruimtelijk ontwerp van windturbineprojec-
ten aansluiten bij de hoofdkenmerken van het land-
schap. 

De polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch hoort 
niet bij deze aangewezen gebieden en is niet in over-
eenstemming met het provinciebeleid. RijksLand-
schapsarchitecten geven aan dat windmolens in lin-
ten langs bestaande structuren moeten worden 
geplaatst, zoals dijken, snelwegen en waterwegen. 
Dit geeft visueel het rustigste beeld. De provincie 
Noord-Brabant kiest overigens alleen voor windener-
gie op of aansluitend op grootschalige bedrijventer-
reinen in stedelijk concentratiegebied3.

Geodan 
Er gelden tal van additionele restricties voor het ge-
bied, onder andere uit de interim omgevingsverorde-
ning en Geodan, waar de Ontwerpvisie geen rekening 
mee houdt4,5. Geodan is het instrument voor regiona-
le en plaatselijke energiestrategie waarmee inzichte-
lijk wordt welke gebieden technische potentie hebben 
voor duurzame energie5. Deze kaarten zijn gebaseerd 
op windmolens van 150 - 175 m. De afwegingscri-
teria in de visie zijn niet meegenomen in het bepalen 
van het gebied dat geschikt is voor windturbines! De 
volgende beperkingen horen in de visie meegenomen 
te zijn in het bepalen welk gebied geschikt is, o.a.:
- beperking rondom woonkernen
- beperking door hoogspanning
- afstand van huizen / boerderijen in de polder
- beperkingen rondom de buisleidingen
- beperkingen rondom kwetsbare gebouwen
- beperkingen bij een laagvlieggebied 

Afstanden plaatsing hoge molens
Bij 250 meter hoge molens is de afstand die moet 
worden aangehouden t.o.v. de afwegingscriteria nog 
groter. In het bepalen van de grenzen voor potentieel 
in de polder moet hier rekening mee gehouden wor-
den. Dit betekent dat de kaarten anders ingetekend 
horen te worden, omdat er in de polder beperkingen 
zijn waar nu geen rekening mee gehouden is. 

Negatieve ontwikkelingen op vogelpopulaties
Nederland heeft onderzoek laten doen naar het be-
palen van de gebieden waar belangrijke negatieve 
ontwikkelingen op vogelpopulaties kunnen optreden 
als gevolg van windenergie6. Een van de resultaten is 
een Nationale Windmolenrisicokaart voor vogels. 

Het gebied vanaf de Groote Wielen tot aan Geffen 
en Lith valt in de hoogste risico categorie voor wei-
devogels en deels voor akkervogels. Dit is het eni-
ge gebied in Noord-Brabant. Circa eenderde van 
alle weidevogels van Noord-Brabant zitten in het ge-
bied rondom het moeras van de Groote Wielen en 
de polder.

Leefgebied agrarisch landschap
Tevens heeft de Provincie Noord-Brabant een Uitwer-
kingsplan leefgebied agrarisch landschap laten op-
stellen7. Een van de doelstellingen van de provincie is 
om het soortenbeleid via extra maatregelen op korte 
termijn de meest bedreigde soorten voor uitsterven te 
behoeden. 

Op lange termijn streeft de provincie ernaar om alle 
bedreigde soorten dieren en planten weer een ge-
schikte leefomgeving te bieden. Vanwege de sterk 
negatief neergaande trend van veel weidevogels (gele 
kwikstaart, graspieper, grutto, kerkuil, kievit, slobeend, 
veldleeuwerik, watersnip en wulp) is het advies om de 
grote open ruimtes te creëren of te behouden (Oos-
terveld et al. 2004). En deze ruimte dient nagenoeg 
vrij te zijn van opgaande elementen zoals bomen en/
of drukke wegen. Elk element dat verstoring of ver-
minderde openheid tot gevolg heeft, wordt gezien 
als verstoringsbron. Dat betekent dat windturbines in 
deze polders een veel groter negatief effect hebben 
op de al sterk neergaande trend.

Vanuit dit onderzoek heeft Brabantslandschap een 
projectplan Stimulering soorten van het agrarisch 
landschap 2017-2019 Optimaliseren van leefbaarheid 
opgesteld. De polder is hierbij een van de deelprojec-
ten8. De gemeente zal dit mee moeten nemen in de 
visie.
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2.5 LUSTEN 
‘WINDBOEREN’ VS. 
LASTEN BEWONERS

In plaats van zelf de leiding te 
nemen laat de gemeente zich 
voor de duurzaamheidsplannen 
volledig leiden door een, louter 
op winst gebaseerd, particulier 
initiatief. Het is prima om 
verschillende ideeën te gebruiken 
als inspiratie, maar de gemeente 
moet de leiding nemen met als 
doel om tot een plan voor de héle 
gemeenschap te komen.
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Lusten
Het particuliere initiatief is in oorsprong zeer eenzij-
dig. Het is hen niet aan te rekenen dat zij een wind-
park voorstellen dat voldoet aan slechts één enkele 
voorwaarde: winstmaximalisatie voor henzelf. Door 
een maximaal aantal molens in te passen in de pol-
der, kan zoveel mogelijk van de subsidies gebruikt 
worden. 

Zo is er voor de grondeigenaren een stevige be-
loning voor het plaatsen van windmolens op hun 
grond. Wel is het zo dat er een (heel klein) deel van 
de opbrengsten in een Omgevingsfonds wordt ge-
stort waarmee verdere omgevingsinitiatieven op het 
gebied van duurzaamheid worden ontwikkeld. De 
lusten zijn dus zeer groot voor de boeren en project-
ontwikkelaars (gewoon in keiharde euro’s) en ook 
voor de gemeente is het een lust om hiermee van de 
druk van klimaatdoelstellingen af te zijn. Deze lusten 
zouden ten goede van de gemeenschap moeten ko-
men en niet grotendeels ten goede van de op finan-
cieel gewin gerichte boeren en ontwikkelaars.

Om een en ander toch in een financieel perspectief 
te zetten kijken we even naar de business case voor 
een windpark bestaande uit 25 molens van 4 MW 
(het plan van Windpark Den Bosch B.V.)

Voor de investering gaan we uit van 80% vreemd 
vermogen (lening van de bank) en 20% eigen ver-
mogen (geld van investeerders). Met een technische 
levensduur van 20 jaar, 15 jaar subsidie en alle kos-
ten voor bediening en onderhoud en verwijdering na 
20 jaar, maken de investeerders een rendement op 
hun vermogen van circa 14%! 

De grondeigenaren die de molens op hun land heb-
ben staan, hebben dan al een vergoeding van 
30.000 euro per jaar per molen ontvangen en er is 
ook een jaarlijks bedrag voor het omgevingsfonds 
van 170.000 euro uitgekeerd (0,5 euro/MWh). Ieder-
een blij zou je zeggen, totdat je ziet wat er zou ge-
beuren indien de investeerders “slechts” een ren-
dement van bijvoorbeeld 7,5% op hun geld zouden 
verlangen. Dan stijgt de afdracht aan het omge-
vingsfonds naar circa 1,7 miljoen euro per jaar!

Deze getallen geven aan dat voor investeerders een 
investering in windmolens zeer lucratief is (tegen mi-
nimale risicos). 

Het maatschappelijk belang van windmolens is dan 
ook gebaat met initiatiefnemers die veel lagere ei-
sen aan de rentabiliteit stellen waardoor de netto op-
brengsten van een dergelijk park ook maatschappe-
lijk besteed kan worden. 

Lasten
De lasten die tegenover deze lusten staan zijn erg 
groot en slechts gedeeltelijk in geld uit te drukken. 
Denk hierbij aan
- Waardedaling van bestaande huizen en nog te 

realiseren projecten
- Onherstelbare schade aan het unieke polderland-

schap
- Verlies cultuurhistorische waarde van het ge-

bied (de polder heeft een hoge cultuurhistorische 
waarde!)

- Gezondheidseffecten
- Horizonvervuiling
- Lichtvervuiling
- Slagschaduw
- Geluidsoverlast

Al deze lasten komen voor rekening van de bewo-
ners van de gemeente ’s-Hertogenbosch en om-
liggende dorpen. Het kan niet zo zijn dat deze be-
langen door de gemeente niet serieus genomen 
worden. Een (kleine) compensatie in de vorm van 
een buurtmolen, omgevingsfonds of iets dergelijks 
is slechts een pleister op de grote gapende wonde. 
Het is duidelijk dat deze verdeling volledig scheef en 
disproportioneel is. 

De website van de Groote Wielen promoot een aan-
trekkelijke leefomgeving voor de inwoners van de 
gemeente Den Bosch. Het woongenot in De Groo-
te Wielen zou ernstig en onherstelbaar worden ver-
stoord door deze eenzijdige plannen.
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2.6 DE GEMEENTE 
ACTEERT OP NIET 
BESTAAND KLIMAAT 
RIJKSBELEID VOOR DE 
PERIODE NA 2030.

Rijksoverheid heeft nog geen 
concreet beleid voor de periode 
tussen 2030 en 2050.



17

Niet in lijn met Rijksbeleid
Met het Energietransitieprogramma 2016-2020 als 
basis voor de Ontwerpvisie acteert gemeente ’s- 
Hertogenbosch deels op niet bestaand beleid. 

Hoewel het beleid van de landelijke overheid ten 
aanzien van de klimaatdoelstellingen niet verder gaat 
dan 2030, meent de gemeente ’s- Hertogenbosch 
nu al rekening te moeten houden met de periode na 
2030. We pleiten ervoor dat de gemeente zich richt 
op de periode tot 2030 en pas richting 2030 nieuw 
beleid opstelt met inachtneming van de dan gelden-
de technologieën op het vlak van opwekking van 
duurzame energie. 

Laat de gemeente en haar inwoners niet het slacht-
offer worden van de wet van de remmende voor-
sprong. De Rijksoverheid heeft nog geen concreet 
beleid voor de periode tussen 2030 en 2050. Het is 
dan totaal onlogisch en onnodig dat de lokale over-
heden wel in staat zouden zijn beleid te maken voor 
de periode tussen 2030 en 2050.

Nieuwe technologieën in de toekomst
Veelal gelooft men niet dat de techniek een enorme 
sprong kan maken op korte termijn, maar de ont-
wikkelingen in wind en zon zijn spectaculair te noe-
men qua efficiency en rendement. Als voorbeeld zie 
hiervoor de onderstaande figuur. Hier wordt door de 
Bossche politiek op geen enkele wijze rekening mee 
gehouden. Laten we dus beleid voor na 2030 bepa-
len aan de hand van nieuwe technologische ontwik-
kelingen en de structurele besluiten van de centrale 
overheid die we vandaag nog niet kennen. Vooruit-
lopen is niet zinvol en betekent ook dat de flexibiliteit 
om aan te passen wordt opgeofferd. 

Regionale energiestrategie (RES)
De in de Klimaatwet vastgelegde klimaatdoelstellin-
gen voor Nederland zijn: 
-  een hoofddoel van 95% broeikasgasreductie in 

2050 ten opzichte van 1990
-  een tussendoel met als streefwaarde 49% broei-

kasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990 
- een nevendoel van volledige C02-neutrale elektri-

citeitsproductie in 2050. 

De 49%-reductie past in een geleidelijk emissiere-
ductiepad om in 2050 op 95% emissiereductie te 
komen. De gemeenten zijn van groot belang in de 
klimaat- en energietransitie. Zij moeten deelnemen 
aan de RES, warmteplannen maken en vormgeven 
aan de wijkgerichte aanpak van het Klimaatakkoord. 
Dat vereist een forse inzet op onder meer kennis en 
capaciteit. 

GROEN inZICHT is van mening dat we deze discus-
sie met provincie en het Rijk eerst zorgvuldig moeten 
aangaan, alvorens allerlei besluiten te nemen over 
de ruimtelijke invulling in onze eigen regio. Zoals het 
nu gaat, worden de zaken omgekeerd: de ruimtelijke 
invulling is al verricht voordat zaken zijn afgestemd 
met het Rijk, terwijl de bevoegdheid in casu volgens 
de Rijkscoördinatieregeling bij het Rijk berust.
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DE CIJFERS IN DE 
UITGANGSPUNTEN VAN 
DE GEMEENTE ZIJN 
ONJUIST

Bij een verdeling van 50/50 
tussen wind en zon, zijn zes 
windmolens in ’s-Hertogenbosch 
genoeg om aan de landelijke 
RES-eisen te voldoen.

Volgens de Klimaatmonitor heeft 
’s-Hertogenbosch een aandeel 
van 22% in het energieverbruik 
van Noord-Oost Brabant. 
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VAN KLIMAATAKKOORD NAAR 
DUURZAAM ’S-HERTOGENBOSCH

VERHOUDING ZON/WIND

35 TWh

0,21 TWh  - 

1,23 TWh

0,06 TWh =

0,21 TWh

0,15 TWh

5,6 windturbines
35ha zonnepanelen

3,4 windturbines
49ha zonnepanelen

1,1 windturbines
71ha zonnepanelen

Nederland

Opgave conform 
Klimaatakkoord 2030

Noordoost-Brabant

Zonnepanelen op 
grote daken

’s-Hertogenbosch

Nog te realiseren
met zon en wind

Dertig regio’s hebben de opdracht om, in-
zake het Klimaatakkoord, duurzame 
energie aan te bieden. Met zon en wind 
moet in totaal 35 TWh op land worden op-
gewekt.

De RES-regio Noordoost-Brabant.
gebruikt 3,5% van de landelijke elektrici-
teit. Daarom dient deze regio 1,23 TWh 
duurzame elektriciteit opwekken.

22% van de regio-opgave komt voor 
rekening van ’s-Hertogenbosch. Na aftrek 
van bestaande en geplande projecten 
moet de gemeente nog 0,21 TWh 
duurzame elektriciteit op wekken met zon 
en wind. Gepland is bijv: ‘de Rietvelden’.

* 5 MW* Windturbine levert 0,01325 TWh - 2.650 vollasturen, bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

ZON 
50%

ZON 
70%

ZON 
90%

WIND 
50%

WIND 
30%

WIND 
10%
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VIER TOEKOMSTSCENARIO’S...
Klimaatakkoord
(wind 50% - zon 50%)

Te realiseren:
6 windturbines + 50% zon
totaal: 0,15 TWh (0,54 PJ)

Klimaatakkoord 
(wind 25% - zon 75%) 

Te realiseren:
3 windturbines + 75% zon
totaal: 0,15 TWh (0,54 PJ)

Gemeente RES-bod
(wind 50% - zon 50%)

Te realiseren: 
9 windturbines + 50% zon
totaal: 0,23 TWh (0,83 PJ)

Windpark Den Bosch BV
(wind 100% - zon 0%)

Te realiseren:
26 windturbines + 0% zon
totaal: 0,34 TWh (1,24 PJ)

NEW YORK CITY - 22 APRIL 2016: Franse president Francois Hollande houdt een persconferentie 
samen met UN secretaris-generaal Ban Ki-Moon na het tekenen van het Parijse Klimaatakkoord.
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De weg naar klimaatneutraal in 2050 is door 
de gemeente uitgewerkt in het Energietransitie 
Programma ’s-Hertogenbosch 2016-2020. In dit 
Programma is een opgave voor het opwekken van 
duurzame energie opgenomen.  

In totaal wil de gemeente in 2050 3 PJ duurzame ener-
gie opwekken, waarvan 0,8 PJ in de stad (alle geschik-
te daken vol met zonnepanelen) en 2,2 PJ in het bui-
tengebied en op ongebruikte bedrijventerreinen en 
parkeerterreinen. Voor deze opgave is eind 2019 de 
Ontwerpvisie Energielandschap geschreven. De ba-
sis voor deze visie was de opgave van 2,2 PJ. In de nu 
beschikbare Visie Energielandschap, waarover de ge-

meenteraad op 9 juni beslist, is de opgave gewijzigd 
van 2,2, PJ in 1,04 PJ. De opgave van 1,04 PJ is in lijn 
met de lokale opgave zoals benoemd in de Concept 
Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant. 

Met de gewijzigde opgave lijkt de gemeente het ad-
vies te volgen van GROEN inZICHT dat de Visie Ener-
gielandschap landelijk beleid moet volgen ten aanzien 
van de opgave (lees: opgave RES). Tegelijkertijd schrijft 
de gemeente in de Visie Energielandschap ook dat dit 
de bijdrage is aan de regionale opgave voor opwek 
duurzame energie, met een planhorizon van 2030, die 
alleen betrekking heeft op de gebouwde omgeving. De 
planhorizon van de Visie Energielandschap is langer. 
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Dit betekent dat het regionale bod volgens de gemeen-
te een minimum is en dat ze, gelet op de gemeentelijke 
doelstellingen van klimaatneutraal in 2050, waar mo-
gelijk meer kansen willen en moeten pakken. Voor de 
opgave tot 2050 blijft het Energietransitie Programma 
’s-Hertogenbosch 2016-2020 en daarmee de opgave 
van 2,2 PJ van toepassing.

GROEN inZICHT stelt dat de 2,2 PJ uit het Energie-
transitie Programma ’s-Hertogenbosch 2016-20209 
op onjuiste gronden en onjuiste gegevens is bepaald. 
Omdat GROEN inZICHT de energietransitie belang-
rijk vindt, presenteerden we in december 2019 een ei-
gen zienswijze op de energietransitie: Energie-transi-
tie Programma ’s-Hertogenbosch 2020-20301. In dit 
document concludeerden we dat de opgave van de 
gemeente richting 2050 veel te hoog, niet actueel en 
onrealistisch is. Tevens concludeerden we dat er mo-
gelijk maar 8 tot 9 windturbines nodig zijn om tot 2030 
een invulling te geven aan de opgave voor opwekking 
duurzame energie. De onderbouwing kwam tot stand 
door uitgebreid onderzoek, waarbij we rekenen met en 
verwijzen naar actuele cijfers op basis van objectieve 
bronnen (o.a. Klimaatmonitor en CBS).

Gemeente ’s-Hertogenbosch berekent een 
onjuist energieverbruik voor 2050
Volgens de berekeningen van GROEN inZICHT des-
tijds, komt het verwachte energieverbruik in de ge-
meente ’s-Hertogenbosch in 2050 niet uit op 18 PJ, 
maar op 13,2 PJ. 

Uitgebreid onderzoek van GROEN inZICHT toonde aan 
dat de berekeningen van het betrokken onderzoeksbu-
reau POSAD, met het inzicht van vandaag, onjuist wa-
ren. POSAD hanteerde onverklaarbare aannames in 
haar berekeningen. GROEN inZICHT heeft de gemeen-
te gewezen op de noodzaak van het opnieuw bereke-
nen van het energieverbruik en de opgave opwekking 
duurzame energie. Inmiddels heeft de gemeente nieu-
we berekeningen gemaakt. Deze zijn nog niet defini-
tief. Zodra deze definitief zijn zullen ze input zijn voor de 
herijking van het Energietransitie Programma ’s-Herto-
genbosch 2020-2024. GROEN inZICHT zal te zijner tijd 
de berekeningen aandachtig bestuderen. 

Er zijn niet 50 tot 60 windturbines in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch nodig, maar in 
beginsel maximaal twaalf tot 2030
Bewoners zijn in de participatieve werkwijze bij de tot-
standkoming van de Ontwerpvisie Energielandschap, 
door de verkeerd berekende opgave van 2,2 PJ op het 
verkeerde been gezet. Er werd hen gevraagd deze op-
gave in te vullen met 50-60 windturbines in het bui-
tengebied. GROEN inZICHT berekende in december 
2019 vanuit twee perspectieven het aantal windturbi-
nes dat mogelijk nodig is voor de opwekking van duur-
zame energie1. Eén perspectief ging uit van het door 
GROEN inZICHT berekende verwacht energieverbruik 
in 2030. 

Het andere perspectief ging uit van de destijds ver-
onderstelde (rest)opgave van de RES. Het eer-
ste perspectief leidde tot 8 windturbines in 2030. 
Het tweede perspectief leidde tot 9 windturbines in 
2030.

GROEN inZICHT heeft, rekening houdend met de 
huidige concept bijdrage aan de RES, ‘Perspec-
tief 2’ nogmaals tegen het licht gehouden en hieron-
der berekend hoeveel windturbines naar verwach-
ting nodig zijn. We hebben een update gemaakt van 
het aantal draaiuren van een windturbine. (2.650 uur 
per jaar)

Eisen aan de Gemeente ’s-Hertogenbosch 
vanuit het klimaatakkoord
In de infographic op de vorige pagina staat uitgelegd 
welke eisen het klimaatakkoord oplegt aan de ge-
meente. De doelstelling uit het Klimaatakkoord is om 
in 2030 35 TWh ‘wind en zon op land’ te realiseren. 
Dit betekent voor de regio Noord-Oost Brabant een 
elektrische opwek van 1,23 TWh met zon en wind. 
Het aandeel van de regio in het totale Nederlandse 
elektriciteitsverbruik is 3,5%. Echter de regio Noord 
Oost Brabant is overambitieus en biedt 1,6 TWh in 
de concept RES. Hoewel de verschillen klein lijken 
is het verschil tussen wat gevraagd wordt en wat de 
regio biedt circa 30%!

Voor de gemeente Den Bosch is het aandeel in de 
regionale opgave gerelateerd naar elektriciteitsver-
bruik 22%. De benodigde opwek elektriciteit met 
zon en wind in 2030 bedraagt dan 0,27 TWh. Er is 
reeds voor 0,011 TWh gerealiseerd. In de concept 
RES staat vermeld dat er al voor 0,05 TWh in de 
pijplijn zit en dat er 0,06 TWh voor ‘zon op grote da-
ken’ wordt voorzien. Het resterende deel moet door 
wind en zon worden ingevuld. Dit is 0,15 TWh.

Bij een gelijke verdeling van wind en zon (50%) zijn 
zes windturbines nodig van 5 MW met een tiphoogte 
van 200 meter. Een andere verdeling tussen wind en 
zon verandert het aantal turbines, zoals ook aange-
geven op de vorige pagina. Ook is duidelijk dat het 
hogere bod van de gemeente leidt tot een onnodig 
aantal windturbines. Hierdoor wordt of teveel stroom 
gemaakt of een andere gemeente uit de wind ge-
houden.

Blijf kritisch!
GROEN inZICHT heeft aangetoond dat het essen-
tieel is om de gemeente kritisch te blijven bevragen 
als het gaat om berekeningen, vastgestelde opga-
ves, et cetera. 

Wij vragen belanghebbenden en de politiek ook zeer 
kritisch te blijven en niet alle informatie direct voor 
waarheid aan te nemen.
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‘Moeras-gebied’ ten oosten van de Groote Wielen
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DE LEEFBARE
POLDER
GROEN inZICHT wil een integraal 
plan voor de gebiedsontwikkeling 
ten oosten van ’s-Hertogenbosch. 

Duurzaam, Gezond en Eerlijk.
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4.1 CREËER EEN 
PRETTIGE EN GEZONDE 
LEEFOMGEVING MET 
NATUUR EN RECREATIE

‘Groote Wielen-plas’
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Extra waterplassen
Extra waterplassen maken voor 
recreatie (wandelen, zwemmen, 
vissen, watersport). 

Deze kunnen ook gebruikt wor-
den voor combineren met duur-
zame energiewinning uit opper-
vlaktewater. 

Een uitbreiding van watergebie-
den, tussen De Groote Wielen 
en de Maas, past bij de cultuur-
historische functie (o.a. de Wa-
terlinie en overstromingsgebie-
den) (zie 4.8)

Kleine bossen
Kleine bossen aanleggen in de 
polder, zoals ze er in de 18e 
eeuw ook waren.

Dit zal ideaal zijn voor wande-
lingen en voor een diversiteit in 
flora en fauna. 

Creëren van extra bos leidt tot 
opname van CO2. De opslag van 
CO2 in hout voor woningbouw is 
ecologisch verantwoord. Recent 
is gebleken dat kleinere bossen 
tot veel CO2 opslag leiden.

Vogelgebieden
Vogelgebieden uitbreiden in de 
polder. Aanleg van wandelpaden 
op afstand kan recreatiemoge-
lijkheden geven. 

Fijn landschap om in te leven
Mensen hebben behoefte aan recreatie in de 
natuur. In en om de polder is het prettig wonen. 
De weidsheid van het poldergebied geeft een 
heel eigen karakter aan de omliggende woon-
kernen. De polder biedt prachtige vergezichten, 
rust, ruimte en natuur. 

‘De Groote Wielen, heerlijk wonen midden in het 
mooie poldergebied. Architectuur met respect voor 
ruimte en natuur.’ Met deze woorden wordt de 
nieuwbouwwijk aangeprezen. Ruimte en rust zijn be-
langrijke motieven om te wonen in het buitengebied. 
Vooralsnog voldoet de Rosmalende polder daar 

goed aan. Zacht ruisend riet en gras, kwetterende 
watervogels en zwiepende zwanenvleugels zijn pret-
tige omgevingsgeluiden. 

De polder biedt volop ruimte voor een goede in-
richting en kan met de juiste aandacht en experti-
se transformeren in een prettig leefbare polder voor 
mens en dier. Recreatiemogelijkheden, net als de 
vestingwerken van ’s-Hertogenbosch, de Dieze 
tochten en het meer recente kanaalpark. Dit kan een 
consistent planologisch geheel worden met de his-
torie van de stad ’s-Hertogenbosch en de omliggen-
de gebieden. We stellen voor:
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4.2 DE POLDER 
ALS VOOROPLOPER 
IN ECOLOGISCHE 
KRINGLANDBOUW
Visie-landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden RVO



29

Minister Schouten: 
‘Niet langer zoveel mogelijk, zo goedkoop 
produceren, maar produceren met zo min 
mogelijk verlies aan grondstoffen en een 
zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur. 
Dat is de kern van kringlooplandbouw, waar 
we met elkaar aan werken. Dit is niet iets van 
overheden alleen. Onze agrarische sector staat 
er wereldwijd al decennialang goed op, daar 
ben ik trots op. Met kringlooplandbouw en 
de daarmee gepaard gaande innovaties is het 
onze ambitie deze positie te bestendigen.’ 

Ambitie
Om kringlooplandbouw te realiseren, gaat een deel 
van de LNV-begroting (135 miljoen euro in 2019) 
naar activiteiten die bijdragen aan de doelen van 
deze visie. Geld voor innovaties wordt hierop gericht. 
Ook is er geld beschikbaar voor het verbeteren van 
natuur- en waterkwaliteit (40 miljoen euro). Voor in-
novaties die aansluiten op de kringlooplandbouw en 
klimaatbestendige landbouw is in 2020 al 25 miljoen 
euro beschikbaar. Het realisatieplan helpt om de am-
bitie van de sectortafel Landbouw en Landgebruik 
om in het kader van het Klimaatakkoord een CO2-re-
ductie van 6 Mton te realiseren in plaats van 3,5 
Mton. Het kabinet zal hiervoor binnenkort middelen 
beschikbaar stellen.

Kringlooplandbouw is een gezamenlijke zoektocht 
van overheid, boeren, betrokken burgers, bedrij-
ven en onderzoekers naar het optimaal combineren 
van ecologische principes en moderne technologie, 
met nieuwe partnerschappen, nieuwe verdienmodel-
len en maatschappelijke diensten. Niet alleen gericht 
op een goede opbrengst en een zuinig gebruik van 
grondstoffen en energie, maar ook op zo min moge-
lijk belasten van klimaat, milieu en natuur. 

Een voorbeeld voor ’s-Hertogenbosch is de Agro-
Proeftuin de Peel. Deze komt voort uit de samen-
werking van overheden, bedrijfsleven en ken-
nisinstellingen in AgriFood Capital. De regio 
Noordoost-Brabant wil zich met AgroProeftuin de 
Peel ontwikkelen als het voorbeeldgebied voor de de 
ontwikkeling van kringlooplandbouw, dat zowel pro-
vinciaal als (inter)nationaal toonaangevend is.

De LEEFBARE polder kan ook in dit opzicht een 
nieuw economisch elan en perspectief voor de re-
gio bieden. Burgers worden betrokken door lo-
cal-for-local voedsel aan te bieden van kwalitatief 
hoogstaande gewassen, vlees, melk en kaas. Ook 
bio-afvalstromen kunnen gebruikt worden voor het 
opwekken van energie met kleine lokale bio-cen-
trales. Eiwit plant gebaseerde alternatieven kunnen 
verder ontwikkeld worden om de eiwittransitie van 
dierlijke eiwitten naar plantgebaseerde voedsel te sti-
muleren10.

https://www.agroproeftuindepeel.nl/verhalen/de-kracht-van-het-netwerk
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Visie-landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden RVO

4.3 DE ZUINIGE POLDER 
MET BETAALBARE EN 
KWALITATIEF GOEDE 
WONINGBOUW
De polder is een kansrijk gebied met veel mogelijkheden.
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Het gebied is in het verleden door de provincie aange-
wezen als zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. De 
Rosmalense en Nulandse polder is bovendien één van 
de weinige locaties binnen de gemeente waar woning-
bouw buiten het bestaand stedelijk gebied zal kunnen 
plaatsvinden. Dat geldt temeer, nu woningbouw aan de 
zuidwestzijde van ’s-Hertogenbosch wordt belemmerd 
door het Natura 2000-gebied Vlijmens Ven, Moerput-
ten & Bossche Broek. 

Het ligt daarom in de rede om de Rosmalense en Nu-
landse polder als groeigebied te reserveren voor wo-
ningbouw. Uit de gemeentelijke structuurvisie ‘Stad 
tussen Stromen’ blijkt dat die ruimte in de toekomst 
nodig is. 

Zo wordt op opgemerkt: 
- Vanwege een (latente) behoefte aan grondgebon-

den woningen op langere termijn is er de opga-
ve om te zoeken naar een locatie voor zo’n 1.000-
2.000 woningen.’ 

- ‘Aandacht voor de bestaande woningvoorraad 
wordt de komende jaren de belangrijkste opgave. 
Aanvulling van de bestaande voorraad blijft ech-
ter noodzakelijk als gevolg van bevolkingsgroei, 
gezinsverdunning en veranderende behoeften.’

De Polder is een groeigebied voor 
woningbouw. De Rosmalense en 
Nulandse polder is, gezien de 
ligging van de gronden direct ten 
oosten van de De Groote Wielen 
en ten westen van de Grintweg, 
zeer geschikt als locatie om in 
de toekomstige woningbehoefte 
binnen de gemeente te voorzien.
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Klimaatneutrale woonwijk, zelfvoorzienend 
in energie
De polder tussen Rosmalen en Nuland biedt de 
ruimte om een nieuwe, duurzame, klimaatneutrale 
woonwijk te ontwerpen en te bouwen. Door het 
energieverbruik tot een minimum te beperken en 
verspilling tegen te gaan (o.a. hoge isolatiewaarde 
van gevels en daken) en gebruik te maken van 
duurzame energieopwekking (zonne-energie, 
aard warmte, wko, biomassa en of water-energie) op 
woon-en wijkniveau. 

Zet allereerst in op ‘minder belastende’ oplossingen, 
die ook voor meer draagvlak voor de energietransitie 
kunnen zorgen in plaats van mensen tot tegenstan-
ders te maken. Stimuleer ‘minder belastende’ maat-
regelen zoals:

Nul-op-de-meter-woningen 
voorzien van geïntegreerde 
zonnepanelendaken

Hoge isolatiewaarden voor 
gevel en dak en kierdich-
ting voor elke woning

Grondgebonden 
water-warmtepomp-instal-
laties met individuele of 
gezamenlijke bronnen

LEDverlichting in de wo-
ning maar ook in de wijk 
(straatverlichting met LED)

Opslagsystemen ‘over-
schot’ zonne-energie 
voor avond en nacht (bijv. 
wijkaccu’s/waterstofcel-
len)
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Bouwgrond
Starters en jonge gezinnen met modale inkomens 
kunnen geen betaalbare huizen meer kopen. Een 
van de problemen zijn de hoge bouwkosten voor 
het verduurzamen van huizen en de prijs van bouw-
grond. Bouwgrond in de gemeente ’s-Hertogen-
bosch kost dermate veel door het huidige grond-
quote systeem van de gemeente, dat nieuwbouw 
niet meer te betalen is voor starters. 

Een goed beleid voor het uitgeven van nieuwbouw-
grond kan een oplossing bieden. Aan de oostkant 
van ’s-Hertogenbosch is voldoende grond beschik-
baar. Hier kunnen volledig energieneutrale en betaal-
bare huizen gebouwd worden in een klimaatneutra-
le woonwijk. Dit kan gefinancierd worden door een 
verlaging van de grondprijzen en door de huidige 
grondquote-systematiek af te schaffen.

Als de gemeente zelf de gronden verwerft bij de ei-
genaren (veelal boeren die door de stikstofcrisis ge-
stimuleerd worden om te stoppen) en bouwrijpe 
gronden levert aan CPO/coöperaties/duurzame ont-
wikkelaars, dan is dit mogelijk. 

Circulair bouwen en CO2 neutraal bouwen
Door in houtskeletbouw en/of CLT te bouwen i.p.v. 
betonbouw, kan de stikstofuitstoot zelf tot een mini-
mum worden beperkt, zeker als er elektrisch wordt 
gebouwd. Door het stellen van eisen aan het ge-
bruikte bouwmaterieel kan de gemeente duurzaam 
bouwen stimuleren. Tevens wordt de CO2 in de wo-
ning ‘opgeslagen’. Eventueel circulair bouwen met 
hergebruikte materialen maakt de wijk nog duurza-
mer. Ook daar kan de gemeente beleid over ontwik-
kelen en deze voorwaarden in haar aanbestedingen 
opnemen. (bijvoorbeeld door een CO2 prestatielad-
der, zoals ProRail al jaren gebruikt).
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4.4 ZONNE-ENERGIE, 
INGEPAST IN DE 
OMGEVING

Zonne-energie in samenspel met veeteelt
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Het uitgangspunt van GROEN inZICHT is dat we 
eerst de bestaande structuren gebruiken (randen 
van wegen en snelwegen, daken van huizen, daken 
van bedrijven, scholen, sporthallen, industrieterrei-
nen) en dan pas natuur en agrarische gronden willen 
opgegeven. 

Zonneparken behoren tot de mogelijkheid indien ze 
voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
- Lage opstellingen in Oost-west verband zodat de 

elektriciteitopwekking beter verdeeld wordt over 
de dag.

- Zonnepanelen met een beperkte hoogte opbou-
wen. Hierdoor wordt het zicht niet belemmerd en 
blijft ook veel groen in zicht. 

- Percelen niet meer dan 75% bedekken met zon-
nepanelen en afgeschermen met dijken en strui-
ken.

- Panelen vangen licht weg dat eerst op de bodem 
viel, waardoor er minder ‘energie’ in het ecosys-
teem komt. De verwachting is dat dit leidt tot een 
minder bloemrijke vegetatie, minder biomassa en 
minder organische koolstof in de bodem. Met de 
juiste begroeiing bovengronds kan het negatieve 
effect gemitigeerd worden12.

Op percelen met oorspronkelijk weinig natuurwaar-
de, zoals bouwpercelen, sommige percelen langs in-
frastructuur of intensief beheerde landbouwgrond 
zijn er goede mogelijkheden om met een zonnepark 
een meerwaarde voor de natuur te realiseren, dus 
meer natuurwaarde dan er oorspronkelijk aanwezig 
was5.

Zonnepanelen met een beperkte schaalgrootte

Zonnepanelen met een beperkte hoogte

Combineren met ongerepte natuur

Combineren met geplande natuur

Inbedden in beplanting
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4.5 WINDENERGIE 
TE GAST IN HET 
LANDSCHAP

Windmolens eerst plaatsen langs wegen, dijken, kanalen, etc.
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De Duitse staat Beieren heeft wettelijk bepaald 
naar aanleiding van voortschrijdende inzichten 
dat windturbines op een minimale afstand van 
10 keer de tiphoogte dienen te worden gere-
aliseerd13,14. Dit vanwege het hoorbaar geluid 
uitgedrukt in decibels en het laagfrequent 
geluid (ultrasoon). Hoewel dit de problematiek 
van het laagfrequente geluid niet op lijkt te 
lossen, lijkt de hoorbare overlast hiermee in 
ieder geval voor een groot deel te worden 
beperkt. 

Het risico dat aan de huidige opzet van de gemeen-
teplannen kleeft is, dat “gezondheid” in een latere 
uitwerking van het plan rondom duurzame energie 
onvoldoende aandacht krijgt. De gemeente kan zich 
dan te makkelijk verschuilen achter de eerder vast-
gestelde opgave. Dit is ook precies hetgeen waar-
voor de GGD’s in haar brief aan de overheid in ok-
tober 2019 waarschuwden15. De windturbines zijn 
gesitueerd in een polderlandschap dat wat betreft 
schaal en maat wellicht geschikt lijkt. Echter zijn de 
windturbines niet gelegen aan een infrastructureel 
werk waardoor ze geen infrastructurele lijn volgen. 
Dit voldoet niet aan de structuurvisie Windmolens op 
Land. 

Vanuit de rijksstructuurvisie wordt mede daar-
om aandacht gevraagd voor de plaatsing van zo’n 
beeldbepalende elementen als windmolens. Deze 
enorme gevaartes dienen volgens deze visie met 
zorg te worden ingepast in het landschap. Het an-
nexeren van een compleet gebied lijkt niet de be-
doeling. Men spreekt van ‘rekening houden met be-
staande structuren, zoals snelwegen en rivieren’. 
GROEN inZICHT ziet graag eventuele energiepro-
ductie in de polder ingepast in het landschap. Dat 
kan prima. Bijvoorbeeld door eventuele windmolens 
op een gepaste afstand van woningen te situeren 
(op minimaal tien keer tip hoogte) en door zichtlijnen 
te ontwerpen die de overlast minimaliseren (lintvorm, 
langs bestaande infra structuren, zoals aan- gege-
ven door de rijks architecten). Stukken bos kunnen 
het landschap verbeteren en de windturbines ca-
moufleren en tevens bijdragen aan CO2 opname. 

Vanuit de rijksstructuurvisie 
wordt aandacht gevraagd voor 
de plaatsing van zo’n beeldbepa-
lende elementen als windmolens. 
Deze enorme gevaartes dienen 
met zorg te worden ingepast in 
het landschap.
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DRAAGVLAK BIJ BEVOLKING 
CREËREN MET DE WINDLADDER

EERST...
windturbines nabij industriegebieden, 
grootschalige hoofdinfrastructuren
Afstand tot woonkernen: 
niet in directe nabijheid

DRAAGVLAK

WEERSTAND

VERVOLGENS...
windturbines in het buitengebied op 
veilige afstand van woonkernen 
Afstand tot woonkernen: 
minimaal tien keer tiphoogte

ALS LAATSTE...
windturbines in de nabijheid 
van woonkernen 
Afstand tot woonkernen: 
minimaal één kilometer3

2
1

Al langer maken overheidsinstellingen gebruik 
van de zonne-ladder. Een stappenplan dat helpt 
bij het efficiënt omgaan met de ruimte die 
zonnepanelen innemen. 

Omdat dit hulpmiddel eenvoudig te begrijpen is en in 
de praktijk veel wordt toegepast, is het idee ontstaan 
om ook een windladder te ontwikkelen. 

Deze windladder bepaalt de volgorde van de te ge-
bruiken ruimte voor windturbines. Het gebruik van 
de windladder zorgt voor draagvlak. Tevens is het 
spreiden van windturbines gewenst om de lasten 
gelijk te verdelen. Een eerlijke verdeling van de even-
tuele overlast vermindert de weerstand en verlaagt 
de gezondheidsrisico’s.



39



40

Visie-landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden RVO

4.6 AARD- EN 
BODEMWARMTE 
ALS GROENE 
ENERGIEBRONNEN
Nul-op-de-meter-woningen aan de Zonkade in Rosmalen.
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Aardwarmte (geothermie) en 
bodemwarmte (warmtekoudeop-
slag) zijn milieuvriendelijke alter-
natieven voor het verbranden van 
fossiele brandstoffen. 

Het gebruik van aard- en bodemwarmte 
zorgt niet voor uitstoot van CO2 en klimaat-
verandering21 en is bij juist gebruik oneindig 
toepasbaar. Er zijn wel risico’s bij dergelijke 
systemen. In geval van toepassing in het 
gebied dienen de mogelijkheden nader zorgvul-
dig te worden onderzocht.

Geothermie 
(aardwarmte)
De Provincie-Noord Brabant heeft een Uitvoerings-
programma Energie16. Dit is mede tot stand geko-
men door de Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma 
Energie - CE Delft17. Dat betekent met andere woor-
den dat er een warmteplan aanwezig is. De ener-
gievisie maakt hierover geen enkele opmerking en is 
daarmee ronduit gebrekkig. Verduurzaming van de 
woningen en de industrie kan gerealiseerd worden 
met stadsverwarming, waarbij de bronwarmte inge-
vuld wordt met geothermie. 

Volgens de WarmteAtlas van het RVO is er binnen 
de gemeente ’s-Hertogenbosch een zeer geschikt 
gebied voor geothermie18.

Warmtekoudeopslag m.b.v. aquifers 
(bodemwarmte) 
In de warmteAtlas wordt ook de potentie van 
warmte koudeopslag weergegeven. De gemeente 
’s-Hertogenbosch valt in de hoogste categorie van 
beschikbare ondergrondse warmte. 

GROEN inZICHT pleit ervoor dat de gemeente start 
met verduurzaming van de bestaande gebouwen en 
de industrie, zodat nul-op-de-meter woningen bij-
voorbeeld sneller worden gerealiseerd. Dit kan onder 
andere door: 
- Efficiënte water/water warmtepompen vanuit op-

pervlaktewater (plassen) 
- Stadsverwarming in nieuwe en bestaande wijken 
- Warmtekoudeopslagsystemen in nieuwe en 

eventueel bestaande woonwijken met centrale of 
decentrale warmtepompen. 

- Water/Water-bronnen voor centrale, grote warm-
tepompen stimuleren 

- Water/Water bronnen (kleine bronnen) voor indivi-
duele huizen stimuleren.

Een combinatie van zonnepanelen met bovenstaan-
de systemen maakt een ideale oplossing.
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4.7 BIOMASSA ALS 
CO2 NEUTRALE 
ENERGIEBRON

Grasland ook geschikt als teelgebied voor biomassa
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In de landbouw is biomassa belangrijk voor de 
bodemvruchtbaarheid en de koolstofvoorraad 
in de bodem. Op termijn zal biomassa daar-
naast ook in toenemende mate als materiaal en 
grondstof kunnen gaan dienen. 

Aan de sectortafels is vooralsnog vooral gesproken 
over de inzet van biomassa ter vervanging van fos-
siele brandstoffen met als doel CO2 emissies terug 
te dringen. Uitgangspunt is dat alleen duurzame bio-
massa werkelijk bijdraagt aan verduurzaming van de 
economie en dat duurzame biomassa op mondiaal 
niveau op termijn schaars zal zijn. 

Biomassa in de gemeente ’s-Hertogenbosch kan 
een structurele bijdrage leveren door houtige afval-
stromen en reststoffen uit de landbouw te gebruiken 
voor kleine biomassacentrales in de wijken. Dit past 
bij het thema circulaire economie.

Het kabinet zet in op biomassa 
richting 2030 en 2050 als 
onderdeel van de verduur-
zaming van onze economie en 
het realiseren van de klimaat-
opgave. Biomassa wordt in alle 
klimaat sectoren gebruikt als 
energiebron.
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4.8 WATER -
MANAGE MENT: 
DROOGTE EN WATER-
OVERLAST
‘Moeras-gebied’ ten oosten van de Groote Wielen
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Toegang tot voldoende schoon drinkwater wordt ge-
zien als een groot probleem voor de toekomst. Hoe-
wel Nederland in het algemeen voldoende water 
heeft, zijn er zelfs nu al fluctuaties: momenten van 
grote droogte en tijden van wateroverlast. Om beide 
redenen is opslag van water belangrijk. Traditioneel 
heeft de polder hier een belangrijke rol in gespeeld. 
Overstromingen werden vroeger opgevangen in de 
polder (‘Overlaet’). 

De Beerse Overlaat
In de loop der eeuwen is een stroomgebied ontstaan 
dat door mens en natuur is gevormd. Het was een 
van de meest grootschalige noodoverloopgebieden 
van Nederland. Vroeger zette de Beerse Maas 
bijna jaarlijks een gebied onder water van Cuijk 
tot ’s-Hertogenbosch en vaak nog verder, tot aan 
Waalwijk19. Er ontstond een langgerekte dijk die 
evenwijdig langs de hele rivieren liep en die de 
dorpen met elkaar verbond. Pas in 1942 werd de 
overlaat definitief gesloten en kwam er een eind aan 
de wateroverlast. Er werden afwateringskanalen 
gegraven, zoals de Hertogswetering. Zo kon het 
teveel aan water in de zomer en winter gemakkelijk 
uit de polders stromen. Het noodoverloopgebied 
zorgde voor een en uniek landschap, dat nog 
steeds zichtbaar is.  Met de energietransitie icm de 
zeer droge en zeer natte perioden in de regio biedt 
de transitie kansen om delen van het gebied te 
gebruiken als natuurlijkgevormde opvangbekkens 
om de periodes te kunnen overbruggen. Daarbij zijn 
er koppelkansen met verdere natuurontwikkeling 
voor o.a. weide en trekvogels.

Hoewel Nederland in het 
algemeen voldoende water heeft, 
zijn er opvallende fluctuaties: 
momenten van droogte en tijden 
van wateroverlast. Daarom 
is opslag van water nu extra 
belangrijk. 
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4.9  PARTICIPATIE 
VAN DE OMGEVING 
EN DE OVERHEID IN 
GEBIEDSPROJECTEN
Groen-Inzicht betrekt leden bij het maken van de plannen



47

In het Klimaatakkoord is daarom afgesproken in te 
zetten op een grotere mate van participatie van de 
lokale omgeving bij duurzame energie. De gemeen-
te moet dit opnieuw opzetten en de bestaande uit-
gangspunten verbeteren met de ideeën uit de deze 
brochure.

Een aantal initiatieven leent zich voor een samenwer-
king tussen overheid, burger en bedrijfsleven:
- Participatie van burgers in een biocentrale voor 

restafvalstromen
- Voedselcoöperatie van burgers en boeren: lokale 

voedselketen
- Energiecoöperatie voor zonne-energie en geo-

thermie20

Door de energietransitie zal 
het Nederlandse landschap de 
komende jaren veranderen. In de 
voorgaande paragrafen hebben 
we beschreven hoe dat er uit kan 
zien. Draagvlak en acceptatie 
onder omwonenden, burgers en 
bedrijven uit de omgeving zijn 
daarbij van cruciaal belang.
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1. DE REGIONALE ENERGIE STRATEGIE  (RES)
De RES-bieding van de gemeente is 30% hoger dan door het Rijk voorgesteld. 
We vragen deze bieding te verlagen zodat Den Bosch het klimaatakkoord naleeft 
en niet meer elektriciteit levert dan nodig is in Nederland. Met slechts zes 
windmolens verspreid over ’s-Hertogenbosch kan de RES-opgave al gerealiseerd 
worden bij 50% zon en 50% wind. Zelfs een 100%-zon-scenario is mogelijk op 
gemeentegronden.

2. LASTEN EERLIJK VERDELEN
Concentreren van overlast van energieopwekking in slechts één gebied (de 
polder) is niet gewenst. Spreiding is eerlijker, zorgt voor meer draagvlak en 
lagere gezondheidsrisico’s. De Windladder geeft richting voor het plaatsen van 
windenergie.

3. PROCES VANUIT EEN VISIE
Er is geen draagvlak voor de energievisie en onrust dreigt in onze maatschappij. 
Het participatieproces is niet correct verlopen. De gemeente moet terug naar 
de tekentafel en werken vanuit een visie i.p.v. meteen naar een vooringenomen 
besluit te gaan met grootschalige geconcentreerde energieopwekking.

4. EEN INTEGRALE VISIE VOOR DE POLDER 
De noodzaak ontbreekt om de polder als één groot energietransformatiegebied 
aan te duiden.  De gemeente moet vanuit een bredere visie ook kijken naar 
andere bestemmingen zoals natuur, recreatie, circulaire landbouw, woningbouw 
en watermanagement. Het GROEN inZICHT-plan ‘De LEEFBARE polder’ geeft 
specifieke richtingen voor het ontwikkelen. Dit negeren zet de deur open voor 
allerlei oncontroleerbare commerciële initiatieven.

WAT WIL 
GROEN inZICHT?
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Foto: Bas Heuveling
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