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1. Arjan opent de vergadering met een weemoedige terugblik op de vorige vergadering 

waarin we nog fysiek samen konden komen onder het genot van een hapje en een 
pilsje. Welkom aan Douwe die voor het eerst de vergadering bijwoont, dat geldt ook 
voor Wesley die zich verkiesbaar stelt op deze vergadering en al enige tijd de 
bestuursvergaderingen bijwoont. Mededelingen: vanavond wordt er niet gestemd, de 
aanwezigen krijgen een paar dagen na de vergadering een stemtool waarmee ze 
hun stem uit kunnen brengen.De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Inhoudelijk thema, energietransitie. Naar aanleiding van een door de fractie 
geschreven notitie wordt gediscussieerd over het onderwerp ”Energietransitie” In de 
notitie staan een aantal vragen die aan de orde komen. 
Er is een opwek verplichting, Nederland is verdeeld in een aantal regio’s die elk de 
taak hebben gekregen schone energie op te wekken. Dat kan door windmolens en of 
zonnepanelen. Beide hebben hun voor- en nadelen en bij de aanleg hiervan kunnen 
we op weerstand van de bevolking rekenen. En dat zien we ook gebeuren. 
GroenLinks staat achter de energietransitie en ziet de windmolens graag geplaatst 
op twee verschillende gebieden in de regio. In de raad ligt nu een voorstel om dat op 
één locatie te doen. Voor Groenlinks duurt de procedure te lang en moet er haast 
gemaakt worden met de energietransitie. Kanttekening hierbij is dat Nederland te 
klein is om deze opgave goed te hanteren, met de grote bevolkingsdichtheid is er 
nauwelijks ruimte om grote slagen te slaan die wel noodzakelijk zijn. Een vergelijking 
met Duitsland gaat dan ook niet op, al kunnen we wel leren van de ervaringen die 
daar zijn opgedaan. Ook het landelijk bureau zal wel data hebben en kennis over de 
aantasting van mens en dier door windmolens en zonnepanelen. GroenLinks wil zo 
veel mogelijk energie opwekken en dat op een goede en verantwoorde manier doen. 
Daarvoor zijn kaders vanuit het rijk aangegeven, de fractie heeft ingestemd om de 
normen voor geluidsoverlast te beperken. Te strenge kaders weerhouden 
initiatiefnemers en brengen de haalbaarheid van de opwek verplichting in gevaar. 
Participatie van initiatiefnemers is niet goed geregeld, er is geen beleid voor in de 
gemeente Oss, daardoor zijn de regels niet duidelijk en roept het extra weerstand op. 
De aanvaardbaarheid van ongemak kan worden vergroot door financiële 



compensatie om “de pil te verzoeten”. Er valt in Oss nog veel te leren om hierover 
helder te communiceren. Duidelijk is dat er voor GroenLinks veel aan gelegen is om 
de energietransitie daadkrachtig door te zetten en bereid is daar offers voor te 
brengen omdat het versloffen van de energietransitie veel grotere offers vraagt aan 
mens, dier en aarde. Dit is niet alleen een opgave voor Oss, de regio of Nederland, 
het vraagt om een Europese en zelfs mondiale aanpak. 
Energietransitie brengt heftige emoties boven en verscheurt de samenleving, de 
fractie wil oog en oor hebben, verbindend optreden en toch het belang van de 
energietransitie duidelijk aan de orde stellen en de urgentie hiervan uitdragen. 
De vraag van de fractie is dan ook of we de plaatsing van windmolens en 
zonnepanelen aan initiatiefnemers over moeten laten of dat de gemeente zelf 
initiatiefnemer moet zijn. Daarover zijn de meningen verdeeld en nog onvoldoende 
gevormd. Voor en tegen moeten beter tegen elkaar afgewogen worden en daar 
ontbreekt in deze vergadering de tijd voor. Ook moet uitgezocht worden hoe de 
verplichting is ten aanzien van de informatievoorziening aan omwonenden. Daar 
verschillen de juristen van het gemeentehuis in Oss van mening met andere 
gemeenten. Ewoud informeert de fractie met een whatsapp over de 
omgevingsvergunning, waarvoor dank. 
Besparen van energie is de andere vorm van de energietransitie en zo komt het dat 
zonnepanelen op het dak onder besparing vallen en niet onder opwek. Alleen als 
zonnepanelen een groot gebied of oppervlakte beslaan komt het in aanmerking om 
te voldoen aan de opwek verplichting. In de gemeenteraad  is een besparingsagenda 
aangenomen die GroenLinks niet ver genoeg gaat. Beschikbaar geld gaat naar 
communicatie. Er zijn ambitieuze ideeën nodig die we nu missen in het beleid. Er is 
ook te weinig aandacht voor andere gebieden waarop te besparen valt, zoals 
mobiliteit of de mogelijkheid om ons te richten op de bouwjaren van gebouwen 
waarvan aan te nemen valt dat er besparing mogelijk is. Bij particulieren is veel 
minder te bereiken in besparing dan bij bedrijven en we moeten niet de illusie 
hebben dat we door korter te douchen een omslag teweeg kunnen brengen. Doch de 
bewustwording bij particulieren kan grote gevolgen hebben voor de industrie. In 
gesprek met bedrijven is energiebesparing geen onderwerp voor gemeente Oss. 
GroenLinks blijft hier aandacht voor vragen. Bij industrieterrein  Heesch-West worden 
wel strengere milieueisen gesteld. 
Voordelen eigen energiebedrijf van gemeente: eigen regie, winst komt terug in 
gemeente. Nadelen: technische kennis moet ingehuurd worden, gemeente 
functioneert als bedrijf met de daaraan klevende risico’s. We moeten hiervoor een 
verantwoorde inschatting maken om dit serieus in overweging te nemen.  

3. Notulen ledenvergadering 1 juli 2020. 
Tekstueel, Ester schrijf je zonder H en Bos met een B. Ewoud ook met D, met 
excuses van de secretaris. Inhoudelijk geen opmerkingen. Notulen kunnen 
goedgekeurd worden met de stemtool die later gestuurd wordt. 

4. Arjan heeft nog deze begroting gemaakt, Nick heeft de begroting voor de campagne 
al ingediend en deze hebben we de vorige vergadering behandeld en goedgekeurd. 
Jade vraagt of we niet in het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen meer moeten 
sparen voor gemeenteraadsverkiezingen, maar er is voldoende beschikbaar volgens 
Arjan, bovendien krijgen we nog geld uit verkiezingsfonds. Er is geld uitgetrokken 
voor de barbeque die niet doorging. Ellen spreekt de wens uit dat volgende keer de 
barbeque vegetarisch zal zijn. 



Om de begroting goed te keuren, krijgen de aanwezigen een linkje toegestuurd. 
5. Verkiezing penningmeester bestuur Groenlinks afd. Oss. 

Wesley stelt zich voor. Hij is drie jaar geleden naar Oss gekomen omdat hij in 
Nijmegen studeerde, nu studeert hij aan de universiteit in Utrecht Interdisciplinaire 
Sociale Wetenschap om te verklaren hoe sociale problemen ontstaan.Hij zoekt het 
verband met politiek en machtsverhoudingen in de samenleving. Wesley is een 
idealist en wil zich graag politiek inzetten. Hij heeft geen specifieke financiële 
achtergrond maar heeft wel gefunctioneerd in diverse organisaties en is bereid deze 
vacature in te vullen. 

6. Campagnevoeren is nu heel lastig, er wordt volop ingezet op sociale media er 
worden veel flyers rondgebracht, maar we betreuren het dat we niet het individuele 
gesprek aan kunnen gaan.Veel campagne momenten gaan verloren in deze tijd. Bij 
de gemeentelijke herindeling is GroenLinks sterk uit de bus gekomen. Zetel in Vught 
is behouden, in Boxtel een tweede zetel, ook in Oisterwijk zetel behouden. 

7. Rondvraag. Douwe wil graag nader geïnformeerd worden over het reilen en zeilen 
van GroenLinks in Oss, Nick pakt dit op. Speerpunten zijn momenteel, noordelijke 
randweg, cultuur in Oss, afvalbeleid. Douwe vraagt zich af of inwoners zich veilig 
voelen in Oss.De vraag triggert en de fractie nodigt Douwe uit om zijn kennis en 
kunde in de fractie te delen. 
Lilian geeft twee suggesties om voor de energietransitie. Bij nieuwbouw- of 
renovatieprojecten zijn de daken in eigendom van bijvoorbeeld een 
energiecoöperatie. de stroom die opgewekt wordt komt dan niet ten goede van de 
gebruiker maar van de coöperatie, waar de gemeente deel van uitmaakt. Voorbeeld: 
recreatiepark “De Bronsbergen” in Zutphen.(mogelijk in Lithse Ham, Walkwartier) 
Olivijn is een mineraal dat cO2 uitstoot tegengaat, daarvan kunnen wandelpaden 
worden aangelegd.De gemeente Haarlem gaat inmiddels het derde pad aanleggen, 
tot grote tevredenheid van initiatiefnemers Maarten Hulsman en Jelle Brans.  
Ewoud vraagt om een snel tijdspad om een kandidatencommissie voor het 
verkiezingsprogramma in te stellen. Dit vraagt veel tijd en voorbereiding. Lilian zegt 
toe dit op de eerstvolgende bestuursvergadering op de agenda te zetten. Het 
tijdspad wordt meegestuurd als bijlage met deze notulen. 

8. Sluiting van de vergadering. 
.  
 
 
 

 


