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De restopgave kan verder omlaag!
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De restopgave voor de ‘s-Hertogenbosch is nog steeds te hoog!

Opgave

Concept RES 
(peildatum 2017)

RES 1.0 
(peildatum 2019)

0,35 TWh | 1,26 PJ 0,35 TWh | 1,26 PJ

Reeds gerealiseerd

In de pijplijn

0,011 TWh | 0,04 PJ 0,05 TWh |  0,18 PJ Veel meer gerealiseerd

0,05 TWh | 0,18 PJ 0,06 TWh |  0,22 PJ Veel meer in pijplijn

Restopgave 0,29 TWh | 1,04 PJ 0,24 TWh |  0,86 PJ

vv v v

vv v v

-/- 0,06 TWh |  0,22 PJ

-/-

-/-

-/- 0,09 TWh |  0,32 PJ

Zon op grote daken

100 ha, buiten 
Duurzame Polder

Werkelijke restopgave 0,09 TWh |  0,32 PJ



We hoeven maar 0,32 PJ aan duurzame elektriciteit op te wekken 
in de Duurzame Polder! 

Nog te realiseren met 
zon en wind in 

Duurzame Polder

0,09 TWh 4
Mogelijk te realiseren

windturbines***
Stel verdeling

en

40% zon

60% wind

60% x 0,09 TWh = 0,054 TWh 1 windturbine (4,2 MW, 3.500 vollast-uren) 
levert 0,01472 TWh

*** 0,054 TWh / 0,01472 TWh = 4

0,32 PJ



Zoekgebied Duurzame Polder 
rekening houdend met 1 km 
afstand Bossche deel en 2 km 
afstand Osse deel

Zoekgebied Duurzame Polder –
Bossche deel

Met ‘slechts’ 4 windturbines 
in het Bossche deel van de
Duurzame Polder kan net als
in Oss de afstand naar 2 km!



4 windturbines is niet grootschalig. Waarom niet kleinschalig
opwekken in de buurt van snelwegen en bedrijventerreinen?



Tot slot, nogmaals onze adviezen aan de raad

§ Trek zon op grote daken af van de opgave. En let op: zon op grote daken blijft 
groeien!

§ Maak de 100 ha zon, te realiseren binnen de gemeentegrenzen, maar niet in de 
Rosmalense polder, expliciet en trek ook deze af van de opgave

§ Maak de handreiking Overwegingskader en het 50% lokaal eigendom WEL 
bindend. 

§ Volg de gemeente Oss in haar beslissing om windturbines op minimaal 2 km 
afstand van de dorpsgrenzen te plaatsen.

§ Stel jaarlijks op basis van de RES monitor vast of de opgave naar beneden of –
en zo eerlijk zijn we ook – naar boven bijgesteld moet worden. Ook in Oss is 
besloten dat er over een jaar een herijkingsmoment komt om te zien of 
energiedoelen mogelijk aangepast kunnen worden. 


