
VERKENNING GROOTSCHALIGE DUURZAME 
ENERGIEOPWEKKING GEFFENSE, LITHSE EN 

ROSMALENSE POLDER

Overleg wijk- en dorpsraden 3 juni 2019



Welkom en voorstelronde

Kernteam
• Renier Koenraadt  overall projectleider
• Johan van Heumen projectleider gemeente ‘s-Hertogenbosch
• Anneth van Bruchem  projectleider Provincie Noord-Brabant
• Sjuul Ketelaars projectleider gemeente Oss
• Karijn Kees  communicatieadviseur
• Jeroen Kessels omgevingsmanager



Te beantwoorden vragen

1. Wat is er besloten door de gemeenteraden in oktober 2018?
2. Hoe ziet het open plan proces eruit van de fasen van verkenning tot beheer?
3. Hoe komen we tot het resultaat van een voorkeurontwikkellingsperspectief?
4. Hoe ziet het participatieproces eruit?

Welke rol wilt u als wijk- en dorpsraden innemen?
Hoe wilt u vertegenwoordigd zijn in de Klankbordgroep?



Raadsbesluiten 2018
Gemeenteraad Oss: 

1. Een verdergaande verkenning uit te voeren naar hoe 

in de Geffense, Lithse en Rosmalense polders te 

voorzien is in het opwekken van duurzame energie 

(met de focus op wind en zon).

2. Daarbij ook te onderzoeken of bredere 

gebiedsopgaven (meekoppelkansen) voor een 

verduurzaming van het poldergebied haalbaar zijn.

3. Dit te doen door een open planproces, waarin 

interactie met alle belanghebbenden vanaf het 

begin plaats vindt.

4. Dit samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en 

provincie Noord-Brabant op te pakken. 

Gemeenteraad ’s-Hertogenbosch:

1. Dat de Rosmalense polder een gebied is waar in beginsel ruimte is voor een 

grootschalige plaatsing van windmolens en zonnepanelen, en dat de polder 

daarmee een belangrijke plaats in kan nemen bij het realiseren van de doelstelling 

'Klimaatneutraal in 2050'.

2. Tot het uitvoeren van de tweede fase van de verkenning (tweede helft 2018) om 

de ontwikkelingsmogelijkheden in het poldergebied nader te verkennen waarbij 

aandacht wordt geschonken aan:  De mogelijkheden om windturbines en 

zonneparken te plaatsen;  De mogelijkheden om gelijktijdig kwaliteits-

verbeteringen binnen de agrarische sector, natuur en recreatie, landschap en 

ruimtelijke kwaliteit te bereiken die passen bij een  duurzame toekomst.

3. In te stemmen met een open en participatieve werkwijze in de verkenning rond het 

poldergebied en de opstelling van de visie energielandschap voor heel het 

buitengebied van 's-Hertogenbosch, waarin bewoners en andere stakeholders 

vanaf het eerste moment nauw worden betrokken bij de uitwerking van de visie en 

verkenning.
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Start: Notitie reikwijdte en detailniveau

Analyse: Notitie kansrijke alternatieven 
voor het milieueffectrapport (zeef 1)

---- Maakbare, betaalbare, vergunbare 
alternatieven ---

Beoordeling: Milieueffectrapport en 
voorstel voorkeursalternatief (zeef 2)

Besluitvorming: Voorkeursalternatief
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Definitief ontwerp en conditionerende 
onderzoeken

Sluitende businesscase met financieringsplan

Planologische verankering in een 
Omgevingsplan (herziene 
bestemmingsplannen) of een Projectbesluit 
(inpassingsplan)

Verlening vergunningen en ontheffingen

Formele inspraak met mogelijkheid tot 
beroep



PERSPECTIEVEN

I. Markt- en burgerinitiatieven van geval tot geval 
toetsen.

II. Inzetten op maximale energiewinning (windturbines en 
zonneparken). Andere opgaven ondergeschikt aan 
energieopwekking.

III. Optimale energieopwekking, passend in één integrale 
ontwikkeling van de polder (gemeentegrenzen zijn niet 
heilig) met andere opgaven. 



TECHNISCHE ONDERZOEKSVRAGEN
1. Wat zijn de ambities van de gemeenten Oss en Den Bosch ten 

aanzien van het opwekken van hernieuwbare energie op hun 
grondgebied (nut en noodzaak)?

2. Wat is het (maximale en optimaal) potentieel van de Geffense, 
Lithse en Rosmalense (Nulandse) polder voor een bijdrage aan 
deze ambitie? En hoeveel % van de RES wordt daarmee 
opgelost?

3. Hoe ziet het verdienmodel van zonne- en windenergie eruit en 
hoe kan de lokale gemeenschap hierin een rol hebben?

4. Wat betekent, of kan grootschalige energie opwekking in de 
Geffense, Lithse en Rosmalens polder betekenen voor, 
netaansluiting en energieopslag? 



MAATSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSVRAGEN

1. Welke beleidsopgaven (gebiedsatlas) en gebiedsopgaven
(initiatieven) zijn er? 

2. Hoe urgent zijn deze opgaven en hebben die draagvlak en/of 
financiering? 

3. Welke kansen voor synergie doen zich voor?



BESTUURLIJKE ONDERZOEKSVRAGEN
Voorkeursperspectief:

1. Welke rol (regie, (mede)initiatiefnemer of bevoegd gezag) willen 
de overheden en hoe verhoudt zich dat tot de RES? Is 
voorfinanciering van plankosten mogelijk?

2. Welke personele capaciteit en middelen zijn nodig t.b.v. ruimtelijk 
plan)?

3. Welke stappen en procedures (m.e.r., ruimtelijk plan, 
vergunningen etc.) moeten we doorlopen?

4. Welke kaders (afspraken) geven we initiatiefnemers mee?

5. Parallel onderzoek: Welke leidende principes zijn mogelijk voor 
financiële participatie door derden?



BESTUURLIJK OVERLEG OVER COMMUNICATIE

1. Initiatiefnemers aanhaken via 8-wekelijks overleg 
(niet in de klankbordgroep).

2. Bewoners aanhaken via brede sessies en via een 
omgevingsmanager.

3. 1 à 2 afgevaardigden vanuit de wijk- en dorpsraden 
in een klankbordgroep.



KLANKBORDGROEP

1. Meedenken over het proces

2. Checken of ingebrachte belangen een goede plek 
hebben gekregen in het advies met betrekking tot 
de drie ontwikkelperspectieven aan de 
gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch en Oss en 
Gedeputeerde staten van Noord-Brabant

3. Begrip krijgen voor de belangen van andere 
organisaties en stakeholders

4. Advies geven over het proces aan het bestuurlijk 
overleg, waarbij klankbordgroepleden van mening 
mogen verschillen (hoeft niet unaniem te zijn)

5. Inbrengen gebiedskennis



BEWONERSVERTEGENWOORDIGING

1. In evenwicht met andere belangen, zoals landbouw, 
natuur, recreatie etc.

2. Bij voorkeur 1 à 2 afgevaardigden in 
klankbordgroep, aangedragen door de wijk- en 
dorpsraden zelf

3. Geen standpunt namens bewoners innemen, wel 
informatie doorgeven aan en ophalen bij achterban

4. Waar (door hen) gewenst ondersteuning door nog 
aan te stellen omgevingsmanager



MOGELIJKE OPTIES
1. Wijk- en dorpsraden vaardigen zelf 1 à 2 personen 

af uit eigen gelederen en daarnaast regulier, 
gezamenlijk overleg met wijk- en dorpsraden.

2. Onafhankelijk persoon inhuren door gemeenten 
voor regulier gezamenlijk overleg en deze persoon 
laten deelnemen aan de klankbordgroep.

3. Rob Rietveld van NLVOW (Nederlandse Vereniging 
voor Omwonende Windturbines) in klankbordgroep 
als afgevaardigden van bewoners 

4. ………………….

Het moet voor jullie én voor ons werkbaar zijn.



Initiatiefnemers

1. In de 2e fase verkenning communicatie en 
participatie overlaten aan de gemeenten en 
provincie

2. Achtwekelijks overleg met Sjuul Ketelaars (Oss) en 
Johan van Heumen (‘s-Hertogenbosch)

3. Belangrijke zaken uit dit overleg brengen Sjuul en 
Johan in tijdens kernteamoverleggen en de 
wethouders van beide gemeenten tijdens 
bestuurlijke overleggen

4. Focus initiatiefnemers op mogelijkheden om tijdig 
een passende aansluiting te krijgen in het gebied




