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Geachte projectgroep leden windenergie,
Naar aanleiding van uw verzoek om advies over het voorgenomen raadsvoorstel voor een windpark
ten noorden van bedrijventerrein Elzenburg-de Geer, stuurt Energiecoöperatie Oss (kortweg ECO) u
hierbij een reactie.
Deze reactie richt zich met name op het proces dat door Gemeente Oss is ingezet en voorgesteld,
deelnota 3.1 Duurzaamheid en alternatieven en deelnota 3.5 Participatie bewoners en bedrijven.
Proces
Het ontwikkelproces wordt in het raadsvoorstel uitgezet in twee deelprocessen, het 1e deelproces
met betrekking tot de vooronderzoeken en concept voorontwerpbestemmingsplan en het 2e
deelproces met daarin de voorbereidingsprocedure en beroepsprocedure en een voorstel voor het
scenario voor realisatie en exploitatie van het windpark. Hierbij is in het raadsvoorstel aangegeven
dat Gemeente Oss tijdens dit ontwikkelproces de regie in eigen hand wil houden. ECO is van mening
dat dit een goede keuze is. Op deze manier creëert Gemeente Oss een projectwaarde en daarmee
ook een goede onderhandelingspositie ten opzichte van een externe partij Deze onderhandelingspositie zal zeker van belang zijn indien er voor het scenario “markt” gekozen gaat worden..
Voor ECO is het belangrijk om in een vroegtijdig stadium betrokken te worden bij het project. ECO
zou dus niet willen wachten tot deelfase 2, waarin de keuze van het scenario wordt voorbereid.
Daarnaast wil ECO voor het ontwikkelen van het participatiemodel een samenwerking aangaan met
een professionele externe partij (vooralsnog in een adviserende rol). Het is belangrijk om direct na
de beslissing van de raad om door te gaan met het windpark, te starten met het ontwikkelen van het
participatiemodel, zodat ECO geruime tijd heeft om het plan met de Gemeente Oss, de inwoners en
ondernemers van de Gemeente Oss en alle belanghebbende voor te bereiden en te delen, en in een
later stadium deze partijen te betrekken en over te halen deel te nemen aan het project. Dit alles
middels een goed communicatieplan en een goede samenwerking met Gemeente Oss.
Duurzaamheid en alternatieven
ECO is het eens met de stelling dat langer wachten met windenergie geen optie is. Er wordt al jaren
gesproken over windmolens binnen de Gemeente Oss, nu moeten de volgende stappen gezet
worden.
Volgens ECO is het inderdaad geen kwestie van of/of maar van en/en. Wachten op nieuwe
ontwikkelingen zorgt er voor dat de doelstellingen van de Gemeente Oss op het gebied van
duurzaamheid niet gehaald gaan worden.
Naast de ontwikkeling van het windpark is het ook zaak om meteen (te blijven) in te zetten op
nieuwe projecten en mogelijkheden hiertoe te blijven onderzoeken. Zodat ook andere energie

projecten op korte termijn gestart worden. Uitbreiding van het windpark naar een energiepark wordt
daarom zeker door ECO gesteund. We zijn hier zelfs groot voorstander van, gezien de inspirerende
en educatieve mogelijkheden van een energiepark.
In het raadsvoorstel wordt gesproken over mogelijke wijziging van het provinciale beleid. Met
wachten op deze mogelijke wijziging gaat weer veel tijd verloren. ECO is daarom van mening dat
Gemeente Oss hier dus niet op moet wachten. Mocht er een aanpassing komen van het provinciaal
beleid, dan biedt dat op dat moment nieuwe kansen voor nieuwe projecten.
Participatiemodel
Bij de ontwikkeling van het participatiemodel gaat ECO uit van de meest ideale situatie en dat
betekent voor ECO 100% burgerparticipatie, met een duurzaamheidsfonds, omgevingsfonds en een
educatieprogramma. Het participatiemodel richt zich op deze vier pijlers.
Bij burgerparticipatie vindt ECO het van belang dat zoveel mogelijk inwoners van Gemeente Oss
kunnen meeprofiteren van het windpark. Dit kan in een aantal vormen: aandelen, obligaties,
leningen of certificaten. De deelnemers krijgen een winstaandeel of rente uitgekeerd, afhankelijk van
voor welke financieel model gekozen wordt.
Naast een financiële participatie moet er volgens ECO bij burgerparticipatie ook sprake zijn van
betrokkenheid bij het project. ECO wil dit onder andere bewerkstelligen door deelnemers stemrecht
te geven bij beslissingen over onder andere het duurzaamheidsfonds, omgevingsfonds en
educatieprogramma.
Tevens een onderdeel van burgerparticipatie is volgens ECO het betrekken van ondernemers in de
Gemeente Oss bij het project. Draagvlak creëer je onder andere door, daar waar mogelijk, het
inzetten van lokale ondernemers bij de bouw en tijdens de exploitatiefase van het project.
Gemeente Oss heeft tevens aangegeven te onderzoeken of het mogelijk is om ondernemers direct
aan te sluiten op het windpark. Hier zijn wij voorstander van, want op deze manier bindt je lokale
ondernemers aan het project en krijg je ook economische stimulans.
Het duurzaamheidsfonds is voor ECO een fonds dat kan worden ingezet voor nieuwe (duurzame)
projecten voor zo veel mogelijk inwoners van Gemeente Oss. De voorkeur van ECO gaat natuurlijk uit
naar projecten op het gebied van duurzame energie. ECO streeft er naar om samen met Gemeente
Oss randvoorwaarden op te stellen waaraan een project moet voldoen. Tevens moet er vooraf
besproken worden welk rendement van het windpark toe wordt gekend aan het
duurzaamheidsfonds.
Onze insteek is dat alle inwoners en ondernemers binnen de Gemeente Oss projecten voor het
duurzaamheidsfonds kunnen aandragen. Wij juichen dit toe en willen benadrukken dat het absoluut
niet onze bedoeling is dit fonds alleen in te zetten voor leden van ECO. Tevens willen we een divers
team, van raadsleden, ambtenaren, ondernemers en ECO die een gefundeerde keuze maken naar
welke projecten worden gehonoreerd en uitgevoerd kunnen worden met behulp van het
duurzaamheidsfonds.
Bij het omgevingsfonds moet een afweging gemaakt worden of de direct omwonende individueel
gecompenseerd worden of dat er een fonds komt dat de direct omwonende kunnen gebruiken voor
projecten in de buurt, of een combinatie van deze twee. De voorkeur van ECO gaat uit naar projecten
in de buurt, hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een glasvezelnetwerk of speeltuinen. Tegelijk
vinden we het van belang dat met name de omwonenden hierin een stem hebben. Hierbij zouden
dan ook de wijk- en dorpsraden betrokken moeten worden, evenals o.a. Flora en Fauna,

Landschapsbeheer en ZLTO. Maar ook de ondernemers in dit gebied zijn belangrijk. Deze kunnen een
actieve bijdrage leveren aan onder ander het educatiecentrum, waarmee ze betrokken raken bij het
windpark en Gemeente Oss bij deze ondernemers meteen een draagvlak creëert.
Ook hier is het weer noodzakelijk om vooraf duidelijke randvoorwaarden op te stellen en tevens te
kijken welk deel van het rendement van het windpark naar dit fonds gaat.
Bij de verdeling van het rendement van het windpark over het duurzaamheidsfonds en
omgevingsfonds zou ECO graag zien dat er een aanzienlijk deel naar het duurzaamheidsfonds gaat,
omdat alle inwoners van Gemeente Oss hiervan kunnen profiteren.
Voor ECO is educatie een belangrijk onderdeel van het participatiemodel. Daarbij valt te denken aan
het inrichten van één molen met een platform op de molen voor bezichtigingen en een
educatiecentrum nabij het windpark. De ontwikkeling van een energiepark is onze ideale situatie,
waarbij verschillende vormen van energiebesparing en –opwekking samen komen en alle leeftijden
hiervan kunnen leren. Daarnaast vindt ECO het belangrijk dat er ook een lesprogramma voor
basisscholen en middelbare scholen wordt ontwikkelt met betrekking tot duurzame energie, want
jong geleerd is oud gedaan.
Conclusie
ECO kan zich goed vinden in het advies wat op dit moment is opgesteld, maar wil daarbij wel
opmerken dat zij bij het participatiemodel streven naar 100% burgerparticipatie. Daarnaast stellen
we belang aan randvoorwaarden met betrekking tot het duurzaamheidsfonds, omgevingsfonds,
educatieprogramma en het betrekken van lokale ondernemers.
Met vriendelijke groet,
Energiecoöperatie Oss
Werkgroep productie

