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De lusten van Bossche windmolens lokaal verdelen 
 

De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch in vergadering bijeen op 31 januari 2023,  

gezien de discussienotitie Financiële participatie in de Duurzame Polder, gehoord de 

beraadslagingen, 

 

overwegende dat 

− Er in het bestuursakkoord 2022-2026 is afgesproken in te zetten op het realiseren van 16 
windmolens in de Duurzame Polder, binnen de bestaande randvoorwaarden van onder 
andere ruimtelijke inpassing en afstand tot woonkernen 

− Windmolens impact hebben op omwonenden en de omgeving  

− De initiatiefnemers en betrokken overheden aan de vooravond staan van een 

intentieovereenkomst over hoe de ontwikkeling opgezet wordt 

−  Het daarbij van belang is om de positie van omwonenden over het verdelen van de lusten 

goed te verankeren, zodat zij niet alleen de lasten van de windmolens ervaren  

− Participatie daarmee ook een diepere lading krijgt dan alleen mee mogen praten over een 

ontwikkeling 

− Lokaal eigendom een mooi streven is, waar lef voor nodig is om dit goed te realiseren voor 

omwonenden en andere geïnteresseerden in onze gemeente zoals maatschappelijke en 

culturele instellingen en ondernemers 

−  Het belangrijk is om financiële participatie zo vroeg mogelijk te organiseren, zodat de 

omwonenden weten wat hun opties zijn  

− De financiële mogelijkheden van veel huishoudens om in duurzame projecten te investeren 

beperkt is en toegankelijkheid van financiële participatie van midden-en lage inkomens van 

belang is 

 

spreekt uit dat  

− Het voor een goede samenwerking van belang is dat de verschillende partijen tijdig 

betrokken worden bij financiële participatie en dat het helder is waarover er wanneer 

afspraken worden gemaakt 

− Het daarom van belang is zo spoedig mogelijk duidelijkheid te bieden aan omwonenden, 
ondernemers en maatschappelijke en culturele partners over de mogelijkheden en 
voorwaarden van financiële participatie 

− De mogelijkheden van financiële participatie aanvullend zijn op het reeds overeengekomen 

gebiedsfonds 

 

verzoekt het college 

− Financiële participatie in de duurzame polder te organiseren waarin ten minste invulling 

gegeven wordt aan: 
a) Een substantieel aandeel lokaal eigendom door middel van financiële participatie van 

Bossche omwonenden en indien haalbaar inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

en culturele partners van de gemeente ’s-Hertogenbosch, waarbij een eventuele lokale 

initiatiefnemer van de windmolens niet volstaat als zijnde lokaal eigendom;  
b) Als omwonenden die met voorrang de mogelijkheid moeten hebben om financieel te 

kunnen participeren aan te merken: de direct omwonenden en bewoners van 



naastgelegen woonkernen, waarbij minstens een gebied van 10 maal de tiphoogte wordt 

gehanteerd (de Raad van State-norm); 
c) Indien haalbaar daarna de financiële participatie gemeente breed aan te bieden aan 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners van de gemeente ‘s-

Hertogenbosch; 
d) Financiële participatie voor iedereen toegankelijk en inclusief te maken door middel van 

een vorm van voorfinanciering voor midden- en lage inkomens;  
e) Een tijdspad op hoofdlijnen met daarin de communicatiestrategie naar inwoners; 
f) Het informeren van Bossche omwonenden over de verschillende varianten en het peilen 

van de voorkeursoptie tijdens bewonersbijeenkomsten uiterlijk in het tweede kwartaal 

van 2023; 
g) De raad actief over de voortgang te informeren en keuzes en afwegingen toe te lichten.  
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