KIESWIJZER
Windmolens Kies-wijzer

De plannen voor de Duurzame Polder moeten ‘on hold’ totdat het kabinet een
besluit heeft genomen over nieuwe (afstands)normen voor windturbines ten
opzichte van woningen
Windmolens zouden op minimaal 10 keer de tiphoogte van de bebouwde kom
moeten staan, zoals in veel buurlanden als regel geldt.
De bewoners van omliggende woonkernen krijgen (bijvoorbeeld vertegenwoordigd door GROEN inZICHT) een plek aan de tafel bij de verdere invulling van
de Duurzame Polder.
De gemeente Den Bosch moet in haar besluitvorming voldoen aan haar eigen
energie-opgave tot 2030. Niet meer en niet minder.
De uitkomst van de Europese rechtspraak vanuit het Nevelen arrest zou voor
de gemeente Den Bosch aanleiding moeten zijn om extra waakzaam te zijn
ten aanzien van de mogelijke impact van windmolens op de omgeving (o.a.
gezondheidsrisico’s)
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GROEN inZICHT heeft de politieke partijen in de gemeente ’s-Hertogenbosch gevraagd of ze het ‘eens’ of ‘oneens’ zijn met onderstaande stellingen. Van D66 en PvdA hebben we geen reactie op de stellingen ontvangen.

gewoon ge-DREVEN

14, 15 en 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. We hebben de standpunten van de Bossche politieke partijen, inzake windmolens, in kaart gebracht.
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Het probleem en belang van de woningnood is minimaal net zo groot als de
energietransitie. Het is daarom beter om zo min mogelijk windturbines in de
polder te plaatsen om daarmee de grond ten oosten van de Groote Wielen
beschikbaar te houden voor toekomstige woningbouw (ook na 2030)
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Het feit dat er steeds meer signalen zijn dat windturbines een negatieve impact
op de nachtrust en gezondheid van omwonenden hebben, betekent dat de gemeente in de basis geen grote aantallen windturbines in de Duurzame Polder
zou moeten willen plaatsen.
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De gemeente Den Bosch dient de beoogde extra 100 hectare zonnevelden
sowieso van de opgave van de Duurzame Polder afhalen (onafhankelijk van de
initiatieven die aangemeld zijn) en vervolgens faciliteren dat deze 100 hectare
ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt
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De mogelijkheid om zonnevelden langs de A59 tussen Oss en Den Bosch te
realiseren dient op korte termijn uitgewerkt te worden, zodat ook deze opbrengst van de opgave in de Duurzame Polder afgetrokken kan worden.
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Inmiddels ligt er een landelijk RES-bod van 55 TWh, hetgeen de doelstelling
van 35 TWh ruimschoots overtreft. Door dit overschot dient de ontwikkeling
van grootschalige Windturbine parken in de nabijheid van woonkernen (zoals
de Duurzame Polder) als eerste stopgezet te worden.
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De gemeente moet jaarlijks de restopgave voor opwekking van duurzame elektriciteit herijken (zoals ook recent in Oss gebeurde). Als de restopgave lager
uitvalt dan moet dit direct een effect hebben op de opwekking in de Duurzame
polder (restopgave omlaag dan ook opwekking in Duurzame Polder omlaag).
De gemeente zou meer regie moeten voeren om zonnepanelen op bestaande
(industriële) daken te stimuleren
De primaire taak van de gemeente is het beschermen van de leefomgeving van
haar inwoners. Ook als dit betekent dat hierdoor minder windmolens binnen
de gemeentegrenzen geplaatst kunnen worden wanneer deze schade aan de
gezondheid kunnen veroorzaken.
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Zeg JA tegen duurzame energie.
Zeg NEE tegen mega-windmolenpark!

