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De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt plannen voor windmolens langs het Maximakanaal. Ook zal 
het bedrijventerrein De Brand worden uitgebreid. Voor de windmolens heeft het college van B en W  in 
maart 2014 twee varianten vastgesteld: een lijnopstelling langs het kanaal en een clusteropstelling 
rond de Steenenkamerplas. Omwonenden en belangstellenden hebben hierop kunnen reageren. Op 1 
april was er een informatiebijeenkomst over de plannen. 
 
Lijnopstelling van 3 of 4 vier windmolens 
Er is gekozen voor een lijnopstelling van 3 en onder voorwaarden 4 windmolens langs het 
Máximakanaal.  
 
Er is gekozen voor de lijnopstelling omdat: 
• deze lijnopstelling een grotere afstand heeft tot de grote hoeveelheid woningen in Hintham;  
• de lijnopstelling meer groene stroom levert (ongeveer 14%) dan de clusteropstelling, omdat de 

lijnopstelling meer wind vangt; 
• bij een lijnopstelling twee windmolens op of vlak bij het bedrijventerrein liggen. Dit kan kansen 

bieden voor bedrijven om zelf een van deze windmolens te bouwen; 
• een lijnopstelling over het algemeen rustiger en overzichtelijker overkomt; 
• de lijnopstelling herkenbaar zal zijn vanaf de brug over het Máximakanaal. De lijnopstelling volgt 

een bestaande infrastructurele lijn, namelijk het Máximakanaal en de hoogspanningsleiding.  
 
Meer informatie over de keuze tussen de lijn- en de clusteropstelling is te vinden in het voorontwerp-
bestemmingsplan, zie de link onderaan dit bericht.   
 
Ashoogte en wieklengte 
De ashoogte wordt maximaal 120 meter en rotordiameter wordt maximaal 101 meter (wieklengte 50 
meter). Ter vergelijking: de windmolen op Treurenburg heeft een ashoogte van 98 meter en een 
rotordiameter van 80 meter. De gemeente heeft voor De Brand gekozen voor een hogere windmolen, 
omdat dat meer groene stroom oplevert. Doordat de windmolen 20 meter hoger kan worden, levert 
deze 14% meer groene stroom op.  
 
Voorontwerpbestemmingsplan 
Alle hinder- en risicoaspecten en gevolgen voor de natuur zijn hiervoor nader onderzocht. De 
resultaten en afweging daarover vindt u terug in het voorontwerpbestemmingsplan. Ook de keuze voor 
de lijnopstelling, de ashoogte en de wieklengte staan hierin uitgebreid beschreven. Het 
voorontwerpbestemmingsplan vindt u de gemeentelijke website, zie de link onder aan dit bericht.  
 
Reacties op de cluster en lijnopstelling 
In maart en april van dit jaar hebben we omwonenden en belangstellenden gevraagd om een voorkeur 
uit te spreken voor de lijn of de clusteropstelling. Er zijn 59 reacties ontvangen. Men maakt zich 
zorgen over veel (hinder) aspecten. Genoemd zijn zichthinder, geluid, slagschaduw, gevolgen voor 
natuur (m.n. rond plas) en gezondheid in het algemeen.  
 
Lijn of cluster 
Het merendeel heeft een voorkeur voor de lijnopstelling, maar slechts iets meer dan de helft een 
voorkeur aangegeven voor lijn of cluster. Iets minder dan de helft geeft geen voorkeur aan voor een 
van beide opstellingen. Het algemene beeld is dat de windmolens bij voorkeur op locaties komen die 
zo ver mogelijk weg liggen van de eigen woonplek. Een aantal personen spreekt uit dat ze niet de 
keus voorgelegd willen krijgen tussen twee opstellingen, maar de keus tussen wel of geen windmolens 
op deze locatie. De keus voor de locatie De Brand voor windmolens is echter al eerder door de 
gemeenteraad gemaakt. 
 
Meedoen 



Een aantal personen heeft laten weten dat ze willen meedoen in het windpark. Door mee te investeren 
of door groene stroom af te nemen. Of door te kunnen delen in de opbrengst. 
De gemeente en de grondeigenaren bespreken de komende maanden hoe het windpark gerealiseerd 
kan worden. Ook wordt besproken of en hoe personen en organisatie in de omgeving mee kunnen 
doen.  
 
Inloopbijeenkomst 
Op 9 oktober 2014 is er een inloopavond over dit plan, van 18.30 tot 21.00 uur. De inloopavond vindt 
plaats in de BBS Nieuw Zuid, Jac. van Looystraat 5 in ’s-Hertogenbosch. Op deze avond zijn 
medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.  
 
Inspraak 
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening met ingang 
van maandag 29 september 2014 gedurende zes weken ter inzage. In de periode dat het plan ter 
inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op dit 
voorontwerpbestemmingsplan? 
- Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-

Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.  
- Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. Bel naar het 

secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 56 04. 
De resultaten van de inspraak worden, tegelijkertijd met de resultaten van het vooroverleg, verwerkt in 
het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de daarop volgende formele procedure tot vaststelling 
van het bestemmingsplan. 
 
Windenergie op andere plaatsen in ’s-Hertogenbosch 
De gemeenteraad heeft besloten om plannen uit te werken om ook op bedrijventerrein De Rietvelden 
en op bedrijventerrein Treurenburg windmolens mogelijk te maken. Zie voor meer informatie het 
raadsbesluit op www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/milieu/klimaatneutraal/windturbines-rietvelden-en-
treurenburg/. 
 
Meer informatie 
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan vinden op de internetsite www.s-
hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen. Hebt u geen internet? In de hal van het stadskantoor van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch kunt u gebruikmaken van computers met internet. Vanaf maandag 29 
september 2014 kunt u daadwerkelijk reageren. De stukken zijn vanaf die dag ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ze liggen dan ook ter inzage in het stadskantoor van de gemeente ’s-
Hertogenbosch en in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel. 
 
Voor vragen kunt u naar de inloopavond komen of contact opnemen met Gemeente ’s-
Hertogenbosch, afdeling Milieu, Erwin Bosch. Tel. 073 615 9530. 
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