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• … dat de brief een onjuiste weergave is van het gesprek. Daarbij doelen 
we vooral op de verwoording van wat GROEN inZICHT zou vinden

• … dat de gemeente schets dat ‘het verslag de lading dekt van het 
gesprek’. Dit is niet juist, daarom ook dat GROEN inZICHT met haar 
eigen ‘verslag’ is gekomen. De gemeente was waarschijnlijk niet van plan 
veel aanpassingen te maken.

In dit document geven we op hoofdlijnen in de kantlijn onze reactie op de 
brief van de wethouder.

GROEN inZICHT heeft kennisgenomen van de brief van
wethouder Van der Geld aan de gemeenteraad en constateert…



‘Laat zien wat je kunt’ betekent niet 
automatisch dat je het eigen verwacht 
elektriciteitsverbruik opwekt binnen de eigen 
gemeente.
‘Laat zien wat je kunt’ betekent ook dat je 
kijkt naar de (harde) beperkingen (zie 
GEODAN), die er gelden voor de polder 
tussen (bijv. laagvliegen Defensie, 
aardgasleidingen in de grond, 
hoogspanningsmasten, etc.)
Het betekent ook dat je inziet dat de
gemeente, bijvoorbeeld in vergelijking met 
Oss een stedelijk gebied betreft met relatief 
weinig ruimte, ruimte die ook beschikbaar 
moet zijn voor woningbouw na 2030.

(…)

GROEN inZICHT vindt 30% verschil erg veel 
en geeft aan dat dit komt door de 
uitgangspunten van de gemeente. Het is dus 
geen logische bandbreedte.

Dat is pertinent onjuist. Voor de verhouding 
tussen de hoeveelheid opwek middels wind 
en zon, heeft GROEN inZICHT meerdere 
scenario’s geschetst. De verdeling wind of 
zon is uiteindelijk een politieke keuze. 
GROEN inZICHT vindt het logisch om in 
gebieden waar het in Nederland relatief het 
minst hard waait, zoals ‘s-Hertogenbosch, te 
kiezen voor meer zon dan wind.



GROEN inZICHT vindt dat er onvoldoende 
sprake is van een integrale benadering. De 
Visie Energielandschap is te eenzijdig en 
doet tekort aan andere maatschappelijk 
opgaven, zoals natuur, recreatie, circulaire 
landbouw, woningbouw en 
watermanagement. Als antwoord op de Visie 
heeft GROEN inZICHT het plan de “De 
Leefbare polder” gepresenteerd. 

GROEN inZICHT en de gemeente verschillen 
van mening als het gaat om de grootte van 
de opgave m.b.t. de opwek van duurzame 
elektriciteit. Volgens GROEN inZICHT is de 
opgave kleiner. We hebben met de gemeente 
ook besproken dat ook ‘zon op dak’ 
meegenomen genomen moet worden en 
derhalve de opgave voor wind en zon in het 
buitengebied lager is (0,83 PJ i.p.v. 1,04 PJ).

Zoals in december al door GROEN inZICHT
aangegeven in het rapport 
Energietransitieprogramma ‘s-Hertogenbosch 
2020-2030 (een onderdeel van onze 
zienswijze) kloppen de berekeningen in het 
Energietransitieprogramma niet. Acteer niet 
op oude data, maar wacht het nieuwe 
Energietransitieprogramma van de gemeente 
af.

https://www.groen-inzicht.nl/wp-content/uploads/2019/12/20191215-Bijlage-B_GROEN-inZICHT-Energietransitie-Programma-2020-2030-v1.0.pdf

