’s-Hertogenbosch, 5 mei 2017,

Geachte leden van de Bossche gemeenteraad,

Aanstaande dinsdag 9 mei wacht u een moeilijke beslissing.
Stemt u in met een eerste concrete stap naar een klimaat neutrale stad – een stap waar u lang over
nagedacht heeft en waar een grote groep bevlogen mensen al jaren aan werkt? Of stelt u deze stap
uit wegens onrust in een deel van de stad over de ruimtelijke gevolgen van Windpark De Rietvelden?
Met het gevaar dat van uitstel afstel komt.
Als coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West spraken wij u verschillende malen over de
enorme kansen die er liggen om samen met Bossche burgers en bedrijven een eerste coöperatieve
windmolen te bouwen: samen lokaal groene energie opwekken en zo concrete actie ondernemen
tegen klimaatverandering.
Met een door Bossche burgers gebouwde windmolen willen we het ambitieuze klimaatakkoord van
Parijs en het Energietransitie Programma van onze eigen stad een breed gedragen steuntje in de rug
geven.
We spraken uitgebreid met u over de zeer beperkte risico’s van het windpark op bedrijventerrein De
Rietvelden en Treurenburg. Alle onderzoeken die aan het plan voor het windpark ten grondslag
liggen wijzen uit dat het kán.
Bewoners in de wijken rondom het windpark zullen niet tot nauwelijks hinder ondervinden.
Omwonenden worden zoveel mogelijk beschermd tegen geluidsoverlast; laagfrequent geluid vormt
geen gezondheidsrisico; slagschaduw op gevels moet voldoen aan een zeer strenge norm en wordt
dankzij een stilstandsregeling tot slechts enkele uren per jaar beperkt.
TNO heeft naar aanleiding van uw vragen alles nog eens uitgebreid getoetst en het College B&W
heeft in vervolg hierop de normen voor geluid en slagschaduw nog verder aangescherpt.
Bovendien melden zich de laatste tijd inwoners die nabij de bestaande windmolen Treurenburg
wonen, om te laten weten dat zij geen hinder ondervinden van deze windmolen.
Wind op zee is geen alternatief voor, maar een aanvulling op wind op land. Als alle landen rond de
Noordzee klimaat neutraal willen worden en samen de hele Noordzee volbouwen, dan komen zij in
2050 nog 35% van de totale energiebehoefte (na maximale energiebesparing) tekort.
In de energietransitie geldt een ‘en-en-en’ van maatregelen. Dat is helder uiteengezet in het
Energietransitie Programma ’s-Hertogenbosch dat u als gemeenteraad drie maanden geleden hebt
vastgesteld.
Energietransitie is een kwestie van dóén, van uítproberen en van begínnen: alleen zo kan technologie
zich ontwikkelen, zal het systeem veranderen en wordt in 2050 alle energie daadwerkelijk schoon en
decentraal opgewekt.
De hoogte van de windmolens op Windpark De Rietvelden is zoals uiteengezet door ontwikkelaar
Raedthuys het gevolg van deze technologische ontwikkeling. Ze zijn hoger, veel efficiënter en draaien

rustiger dan de zes jaar oude windmolen op Treurenburg. Qua geluid en slagschaduw voldoen ze aan
dezelfde eisen als lagere molens. Dus zes lagere molens bouwen in plaats van de vier geplande
molens in windpark De Rietvelden is geen goed idee.
Er is één grote maar: we gaan de windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden wel zíén. Het
aanzicht van onze stad zal veranderen. Net zoals het aanzicht verandert door de aanleg van wegen,
de bouw van nieuwe wijken of het plaatsen van GSM-masten.
De stad verandert de komende 35 jaar van aanzicht door de maatregelen die volgen uit het
Energietransitie Programma: daken komen vol te liggen met PV panelen en fotovoltaïsche
dakpannen, gebouwen worden ingepakt om ze ‘nul op de meter‘ te krijgen, iedereen schakelt om
naar elektrisch rijden, enzovoorts.
Als we ’s-Hertogenbosch enigszins schoon en duurzaam willen nalaten aan onze (klein)kinderen,
zullen we moeten accepteren dat onze leefomgeving er anders uit komt te zien.
Dat die veranderingen minder ingrijpend zijn dan door de tegenstanders van windpark De Rietvelden
wordt gesuggereerd, kunt u zien in de wetenschappelijk verantwoordde fotomontages
op windparkderietvelden.nl. Vanuit omringende woonwijken zijn de windmolens op industrieterrein
De Rietvelden en nabij Treurenburg op de achtergrond te zien. De Sint Jan blijft in alle gevallen trots
boven de stad uittorenen met rustig draaiende windmolens in de verte.
Wij willen heel graag samen met u en alle andere Bosschenaren werken aan de zo noodzakelijke
versnelling van de energietransitie in ’s-Hertogenbosch. Uiteraard moet daar de hele stad bij
betrokken worden.
Gezien de vele positieve reacties die wij kregen van vóórstanders van windpark De Rietvelden –
tijdens de vele informatieavonden die we organiseerden, bij inspraakavonden, tijdens het uitdelen
van duizenden folders over Bossche Windmolen Delen, in reactie op onze website en op
sociale media – zijn wij ervan overtuigd dat als we nut en noodzaak van de Bossche energietransitie
goed uitleggen, een ruime meerderheid van de inwoners van ’s-Hertogenbosch de energietransitie in
het algemeen en Windpark De Rietvelden in het bijzonder zal ondersteunen.
Het is aanstaande dinsdag aan u om te beoordelen of een referendum over dit specifieke project op
dit moment het juiste middel is om het draagvlak te toetsen.
Wij denken van niet.
Coöperatie BWW is van mening dat er beter een breed maatschappelijk debat georganiseerd kan
worden over de enorme opgave van de energietransitie in het algemeen. En dat we ondertussen met
Windpark De Rietvelden kunnen laten zien dat energietransitie weliswaar ingrijpend is, maar niet ten
koste gaat van gezondheid of de leefomgeving.
Wij verzoeken u om door te gaan op de ingeslagen weg en een eerste, concrete stap naar een
duurzaam ’s-Hertogenbosch mogelijk te maken.
Samen met alle burgers en bedrijven in onze mooie stad.
Met vriendelijke groet,
Jan-Albert Timmerman
Arno Uijlenhoet
Merijn Klaassen
Milko van Wegberg
Joep Mol
initiatiefnemers Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West.

