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Geachte raadsleden,
Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over
de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.
Motie “Beloning afvoer hemelwater op eigen terrein”
Ingediend door: D66, CDA, PvdA, GroenLinks, Bossche Groenen
In uw motie verzoekt u ons:
 verschillende mogelijkheden te onderzoeken, bijvoorbeeld om via de gemeentelijke heffingen te
zorgen voor een tegemoetkoming aan bewoners en bedrijven die regenwater op eigen terrein
opvangen en afvoeren;
 de uitkomsten van dit onderzoek te presenteren bij de voorjaarsnota 2018.
Onze reactie:
Het opvangen van regenwater op eigen terrein door bewoners en bedrijven willen wij stimuleren. In
het Waterplan 2016 en het GRP 2016-2021 zetten wij juist daarom in op het verhogen van het
Waterbewustzijn en het stimuleren van waterbewust handelen door burgers, bedrijven en
woningbouwcorporaties.
Wij zullen onderzoeken op welke wijze bewoners en bedrijven die regenwater op eigen terrein
opvangen financieel tegemoet gekomen kunnen worden. In het onderzoek betrekken wij ook de
wettelijke mogelijkheden en financieel-juridische aspecten, alsmede landelijke onderzoeken en de
effectiviteit van de mogelijkheden. Mede vanwege deze aspecten verwachten wij u in de raad van
september dit onderzoek te kunnen aanbieden.
Motie “Aanvalsplan groene daken”
Ingediend door: D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Bossche Groenen
In uw motie verzoekt u ons:
 om voor september 2017 een Aanvalsplan Groene Daken op te stellen;
 de financiële consequenties hiervan in beeld te brengen bij de voorjaarsnota 2018;
 de raad medio juli 2017 over de voortgang van het aanvalsplan te informeren.

Onze reactie:
Het stimuleren van de aanleg van groene daken willen wij voortzetten en intensiveren. Hiervoor zetten
wij gedurende 2017 de huidige inspanning voor communicatie voort.
Het aanvalsplan groene daken en de financiële consequenties bieden wij u ter besluitvorming aan in
de raad van september 2017. Waar mogelijk zullen wij de financiële consequenties bij de
voorjaarsnota 2018 in beeld brengen. Over de voortgang zullen wij u voor het zomerreces informeren.
Motie “Onderzoek windturbines”
Ingediend door: Bosch Belang, VVD, Bossche Volkspartij
In uw motie verzoekt u ons om:
 voorafgaand aan de planologische besluitvorming over de plaatsing van windmolens op de
Rietvelden/Treurenburg een onderzoek uit te voeren naar:
 de gezondheidseffecten door laagfrequent geluid van dergelijke hoge windmolens;
 het draagvlak in de omringende wijken in beeld te brengen m.b.t. windmolens;
 alternatieve locaties elders in beeld te brengen;
 de resultaten van het onderzoek mee te nemen in de planvorming voor andere windmolens.
Onze reactie:
Een onderzoek wordt uitgevoerd naar de gezondheidseffecten van windmolens. Resultaten zullen
worden meegenomen in het raadsvoorstel Windpark De Rietvelden.
Draagvlak wordt gezocht in een uitgebreide reactie op de ingebrachte zienswijzen in het kader van
inspraak, verdere communicatie, het uitwerken van de kansen voor participatie en compensatie en het
monitoren van de ontwikkeling van draagvlak voor windmolens in algemene zin en voor dit park in het
bijzonder. Dit krijgt een plek in het raadsvoorstel.
Wij zullen locaties voor windmolens binnen de gemeente in beeld brengen, zoals in het
Energietransitie-programma is vermeld. Dit zijn geen alternatieve locaties, maar aanvullende
potentiële locaties. Wij accommoderen nu particulier initiatief, met particuliere locaties. Ook dit zal een
plek krijgen in het raadsvoorstel.
Motie “Bestrijd energiearmoede met duurzame energie”
Ingediend door: GroenLinks, PvdA, D66, SP
In uw motie verzoekt u ons:
 te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een Energiebank in onze gemeente te realiseren;
 de raad hiervoor voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 te informeren.
Onze reactie:
In het najaar 2017 zal een voorstel aan uw raad worden aangeboden over “Armoede en Schulden”
waarin een mogelijke uitwerking van het voorstel Energiebank zal worden meegenomen. Onderzocht
zal worden, binnen de brede scope van maatregelen gericht op armoede, schulden en
woonlastenaanpak, of de Energiebank van toegevoegde waarde kan zijn.

Motie “Einde gasaansluitingen in Den Bosch’
Ingediend door: GroenLinks, PvdA, D66, SP
In uw motie verzoekt u ons om:
 bij de uitwerking van nieuwe plannen in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling daar waar
mogelijk in te zetten op andere energievormen dan gas en dientengevolge geen gasdistributieinfrastructuur meer te ontwikkelen;
 in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn om bestaande wijken gasvrij te maken en de raad
hierover voor juli 2017 te informeren.
Onze reactie:
De ontwikkeling naar gasloos wordt met dit Energietransitie-programma ingezet o.a. door:
 onderzoek te doen naar alle beschikbare duurzame warmtebronnen en restenergie;
 gebiedsgerichte energievisies op te stellen, in samenwerking met alle betrokkenen
Het in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn wordt dit jaar in gang gezet maar kost meer tijd dan tot
juli 2017, en hangt mede af van de snelheid van nieuwe wetgeving.
Wij zullen uw raad voor juli 2017 informeren over de laatste ontwikkelingen en inzichten voor
’s-Hertogenbosch.
Motie “Duurzaamheidslening”
Ingediend door: CDA, VVD, D66, Rosmalens Belang, Bosch Belang, GroenLinks, Gewoon geDREVEN
In uw motie verzoekt u ons om:
 in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting de duurzaamheidslening ook voor
de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch mogelijk te maken;
 aan de raad zo spoedig mogelijk een voorstel hiervoor voor te leggen waarin de financiering via
een revolverend fonds en de wijze van communicatie naar de burger (bijvoorbeeld via een apart
loket of (pop-up) winkel in samenwerking met marktpartijen) zijn opgenomen.
Onze reactie:
Wij hebben in het Energietransitie-programma aangekondigd onderzoek te gaan doen naar hoe wij
een impuls kunnen geven aan de ontwikkeling en realisatie van duurzame energie en
energiebesparingsprojecten. Hierin wordt o.a. onderzocht de kansen die een lokaal duurzaam
ontwikkelbedrijf en een revolving fund bieden.
Wij zullen het plan van de raad voor een revolving fond hierin meenemen en laten onderzoeken. Op
basis van de uitkomsten van het onderzoek zullen wij een voorstel doen.
Motie “Duurzame innovaties faciliteren”
Ingediend door: Rosmalens Belang, GroenLinks, Gewoon ge-DREVEN, PvdA, Bosch Belang, CDA
In uw motie verzoekt u ons om:
 de mogelijkheden van nieuwe, innovatieve vormen van duurzame energiewinning actief te toetsen
op grootschalige inzetbaarheid in onze gemeente en de Raad zo spoedig mogelijk van
terugkoppeling te voorzien;
 bij het opstellen van nieuwe (ruimtelijke) beleidskaders die een faciliterende rol kunnen hebben bij
het toestaan van energiebesparende en energie-winnende maatregelen/voorzieningen
nadrukkelijk rekening te houden met het éénvoudig mogelijk maken van die
maatregelen/voorzieningen.

Onze reactie:
Wij hebben in het Energietransitie-programma aangekondigd onderzoek te gaan doen naar hoe wij
een impuls kunnen geven aan de ontwikkeling en realisatie van duurzame energie en
energiebesparingsprojecten. Hierin wordt o.a. onderzocht de kansen die een lokaal duurzaam
ontwikkelbedrijf en een revolving fund bieden.
Wij zullen nieuwe, innovatieve vormen van duurzame energiewinning die grootschalig inzetbaar zijn
hierin meenemen en laten onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zullen wij een
voorstel doen. Het voorstel zal ook de eventuele vertaling in ruimtelijke kaders omvatten.
Motie “Draagvlak windturbines”
Ingediend door: Rosmalens Belang, CDA
In uw motie verzoekt u ons om voorafgaande aan de planologische besluitvorming over de plaatsing
van windmolens;
 de Raad te informeren over het niveau van draagvlak van bewoners in omliggende wijken of
dorpen;
 en aan te geven welke initiatieven zij heeft ontplooid om het juiste niveau van draagvlak te
realiseren.
Onze reactie:
Wij zullen uw raad bij besluitvorming over windmolens informeren over de inspanningen die wij
hebben gedaan en gaan doen om het draagvlak voor het plan te vergroten. Voor Windpark De
Rietvelden doen wij dit bij het in voorbereiding zijnde raadsvoorstel, waarin wij een reactie geven op
gevoerde inspraak.
Voor Windpark de Rietvelden hebben wij de inspraak breed aangepakt met o.a. meerdere
inloopbijeenkomsten. Wij hebben conform de motie van uw raad energie coöperaties betrokken bij het
plan t.b.v. het bevorderen van draagvlak. Wij beogen dat een van de windmolens coöperatief
ontwikkeld wordt met mogelijkheid tot financiële participatie door Bossche burgers. Dit wordt nog
nader uitgewerkt.
Motie “Waterkrachtenergie”
Ingediend door: VVD, Bosch Belang, CDA
In uw motie verzoekt u ons:
 een onderzoek uit te voeren naar de (planologische) mogelijkheden gebruik te maken van
waterkrachtenergie in ’s-Hertogenbosch;
 daarbij de voor- en nadelen en impact in beeld te brengen;
 in het onderzoek te betrekken wat de mogelijkheden zijn de inwoners van Den Bosch en
ondernemingen financieel te laten participeren bij de realisering.
Onze reactie:
De mogelijkheden voor waterkracht zijn in enkele verkenningen al in beeld gebracht. Wij zullen uw
raad hierover informeren.
Wij hebben in het Energietransitie-programma aangekondigd onderzoek te gaan doen naar hoe wij
een impuls kunnen geven aan de ontwikkeling en realisatie van duurzame energie en
energiebesparingsprojecten. Hierin wordt o.a. onderzocht de kansen die een lokaal duurzaam
ontwikkelbedrijf en een revolving fund bieden.
Wij zullen de mogelijkheden van waterkracht hierin meenemen en laten toetsen op haalbaarheid en
impact. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zullen wij een voorstel doen.
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