
12 Windmolens voor Oss is voldoende 
 
Op de informatieavond van 12 juni in het gemeentehuis van Oss deed wethouder van 
der Schoot het voorkomen alsof er in Oss 80 windmolens nodig zijn. In het nationaal 
klimaatakkoord is de doelstelling voor windenergie bepaald voor 2030. Die komt er 
volgens Minister Wiebes op neer dat er ruim 2000 grote windmolens (4 MW) in ons land 
moeten bijkomen. Als je dat omrekent naar het aantal inwoners dan kan Oss volstaan 
met 12 windmolens.  
 
Het gemeentebestuur heeft koers al bepaald 
 
Op de avond werd de indruk gewekt dat er nog niets besloten is over de plaatsing van 
windmolens in de Osse (en Bossche) polders. Het gemeentebestuur van Oss heeft al op 6 
juli vorig jaar besloten om initiatieven  voor de opwekking van duurzame energie te 
toetsen aan een aantal onderzoeken.  In een van die onderzoeken zijn op Oss 
grondgebied 65 windmolens ingetekend, samen met Den Bosch zijn het er 100.  
 
De SP wil een klimaatrechtvaardige aanpak 
 
De SP vindt dat er andere mogelijkheden voor duurzame energie  moeten worden 
onderzocht en dat de opbrengsten van duurzame energie ten goede moeten komen aan 
alle inwoners van de gemeente Oss. Een klimaatrechtvaardige aanpak dus. Wij vinden 
dat energieopwekking een nutsvoorziening is. We zien nu een wildgroei van particuliere 
initiatieven waarbij het eigen gewin voorop staat. Degenen die de grond bezitten en het 
geld hebben om te investeren in windmolens zijn koopman. De opbrengst van een 
windmolen kan oplopen tot wel 10 keer de opbrengst van agrarische grond. 
 
Windmolens worden door veel mensen als negatief ervaren 
 
Dat is niet alleen een constatering van de SP, ook in het energieakkoord van het Rijk 
wordt dat betoogd.  Er wordt door het gemeentebestuur kennelijk weinig waarde 
gehecht aan de belangrijke cultuurhistorische waarden van de Beerse Overlaat en 
Zuiderwaterlinie, waartoe de polders horen. Aanvankelijk waren de polders leeg. Nu er 
een aantal boerderijen in staan kunnen die windmolens er ook wel bij lijkt de 
redenering.  
Over de natuurwaarden van de polders wordt niet gerept. Vogelbescherming Nederland 
vindt dat meer dan de helft van de ingetekend windmolens in de westelijke polders 
ronduit ongewenst is en aan de overigen een relatief hoog risico zit, zo lezen we op de 
windmolenrisicokaart. En ook zijn er gezondheidsrisico’s door bijvoorbeeld 
geluidsoverlast.  
 
Hogere prioriteit voor zonnedaken en geluidsschermen met zonnepanelen  
 
Energie kun je het beste opwekken op of nabij de plek waar de energie nodig is. Er is nog 
een zee van ruimte op de daken van bedrijven, woningen, winkels en openbare 
gebouwen. Prima plekken om zonnepanelen te plaatsen. Ook kunnen met zonnepanelen 
geluidwerende voorzieningen langs snelwegen gerealiseerd worden.  



Nu het om een beperkt aantal windmolens gaat, pleiten wij er daarnaast voor de 
mogelijkheden van windmolens op en aansluiten aan industrieterreinen en langs de 
autosnelwegen A50 en A59 te onderzoeken. 
 
Natuurontwikkeling en recreatieve maatregelen als doekje voor het bloeden 
 
Gesteld wordt dat door extra natuur en wandelpaden in de kom aan te leggen de 
kwaliteit van natuur en landschap verbeterd kunnen worden. Ja dat klopt, maar dat kan 
ook zonder windmolens. Er wordt gedaan alsof het gratis is in het geval er windmolens 
worden geplaatst. De kosten zijn van invloed op de prijs van energie en die rekening 
krijgen we allemaal gepresenteerd.  
 
Zonneparken horen niet op agrarische grond 
 
Wij zijn het met de boeren eens dat zonneparken niet op agrarische grond horen. 
Zonneparken zijn korte termijn gewin. Snel te realiseren, wie van het agrarisch gebruik 
af wil, maar met grote effecten op de beleving van het landschap. Daarnaast is er, ook in 
Oss, een groot mestoverschot. Een mestfabriek wil Oss niet, dus het probleem om de 
mest kwijt te raken wordt met het onttrekken van agrarische grond alleen maar groter. 
Wij kiezen voor echt duurzame alternatieven op daken en langs snelwegen. 
 
Een echt duurzame toekomst met gemeentelijk energiebedrijf 
 
Nutsvoorzieningen dienen in handen te zijn van de overheid. Dat is de beste garantie dat 
er naar de lange termijn gekeken wordt, alle belangen goed afgewogen worden en de 
lusten en lasten eerlijk verdeeld worden. Een extra argument voor een gemeentelijk 
energiebedrijf is ook dat investeerders afhankelijk zijn van subsidies (de SDE+) die 
gefinancierd worden uit de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE). Ons belastinggeld 
dus.  Het gemeentebestuur heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen de 
mogelijkheden daarvoor te onderzoeken. Maar het is daarover oorverdovend stil. En het 
is zo eenvoudig. De gemeente Midden-Drenthe heeft een gemeentelijk energiebedrijf 
opgericht. Het raadsvoorstel is beschreven in minder dan 10 bladzijden. Belangrijkste 
redenen: de gemeente houdt alle zeggenschap, de uitvoering is eenvoudiger, de 
flexibiliteit is groter en de financiële opbrengst is hoger.  
Waar een wil is, is een weg. Waar geen wil is, loopt de weg dood. 
 
De SP kiest voor 
 
1. Prioriteit op zonne-energie op de daken  in steden en dorpen,  bedrijfsterreinen 
 en zonneschermen langs A50/A59. Onderzoek naar de mogelijkheden van 12 
 windmolens op/nabij industrieterreinen en langs A50/A59. 
 
2. Een gemeentelijk energiebedrijf voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten. 
 
3. Grootschalige betrokkenheid van alle inwoners van Oss. 
 
 
Voor reacties en informatie:  oss@sp.nl    Tel: 06-18305838 
 


