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Pelitie
voor hel plon von de Energiecoöperotie Oss over het geplonde
windpork Elzenburg - de Geer met bijbehorende duuzoomheidsfonds
Ondertekenoor roept de gemeenterood op om op 14 december de voorkeur te geven vóór het plon
von ECO boven een tender omdot:
l. ln ploots von enkel dividend uit te keren oon een beperkfe groep eigenoren, de hele
gemeenschop von de gemeente Oss profiteeri von het project vio een Duuzoomheidsfonds.
Een fonds dot gevuld wordt uit het dividend von het project {noor schotting 2 ton per joor) en
dot b'rjdroogt oon het beholen von de doelen in Oss; energieneulroolin 2050.
2. Het Duuzoomheidsfonds wordf bestuurd door ofgevoordigden von ECO, de gemeente Oss,
scholen en lokole werkgevers. Per joor worden er investeringen gedoon die de
duuzoomheidsdoelen dichterbij brengen. Geld dus dot door de exploitotie von het windpork
verdiend is in Oss en rechtstreeks bijdroogt oon de lokole economie en de leefboorheid binnen
de gemeente op longe termijn.
3. Het Duuzoqmheidsfonds initiotieven ondersteunt die bijdrogen oon een verdere verduuzoming
von de somenleving in de gemeente. Bijvoorbeeld verduuzoming von verenigingen,
dorpshuizen of scholen en energie-ondersteuning voor finonciële minimo;
4. Alle inwoners von Oss, of ze nu welof niet finoncieel porticiperen en welof niet elektriciteit uit
het project ofnemen. profiteren von een verdere verduuzoming von de lokole
energievooziening in Oss.
5. Het plon porticipotie voor een breed publiek mogel'rjk mooki. Ook inwoners met minder
finonciele ruimte, kunnen vonof €250 porticiperen.
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Energ¡ecoðpÊrätie Oss {ECo} heeft een uniek parricipåtíeplan voor een

normaalwindmofenpro¡ect. ECO en anderen r¡jn o\¡eftuigd vãn de
ha¿fb¡arheid en læeft her l€f het plan uk re vûeren. Ze waagr van de
gemeente ?ertrourBen en lef om dk plan een kans te geven.
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Letler of supporl
voor hel plon von de Energiecoöperolie Oss over hel geplonde
windpork Elzenburg - de Geer met bijbehorende duurzoqmheidsfonds

Onderstoonde portijen roepen de gemeenterood op om op l4 december de voorkeur te geven vóór
het plon von ECO boven een tender.
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Lefter of support

voor her plon von de Energiecoöpcratie oss ovcr het gepronde
windpork Elzenburg - dc Geer met biibehorende duurzsc,mheidsfond¡
Onderstoonde roept de gemeenlerood op om op l4 december de voorkeur
ie geven vóór het plon von ECO
boven een lender omdol:
I ' ln ploots von enkel d¡vidend uit le keren oon een beperkte
groep eigenoren, de hele gemeenschop von
de gemeenle oss profiteert von het proiect vio een Duurzoomheidrfonds.
Een fonds dãr gevuld wordl uit
het dividend von het proiect (noor schoüing 2 lon per
ioor) en dot biidroogt oqn hel behälen von de
doelen in Oss; energieneutrool ¡n 20S0.
2' Hel Duurzoomheidsfonds wordl bestuurd door ofgevoordigden vqn ECo, de gemeenle oss, scholen en
lokole werkgevers' Per ioor worden er investeringen gedoon
die de duurzoomheidsdoelen dichterbi¡
brengen' Geld dus dot door de exploifotie von het windpork verdiend
is in oss en rechtstreeks biidroogl
oon de lokole economie en de leefboorheid binnen de gemeente op
longe termijn.
3' Hel Duurzoomheidsfonds iniliolieven ondersteunl di" bi¡Jrog"n oon een verdere verduurzoming von de
somenleving in de gemeente. Biivoorbeeld verduurzoming uon verenigingen,
dorpshuizen

4'
5'

of scholen en
energie-ondersteuning voor finonciële minimo;
Alle inwoners von oss, of ze nu wel of niet finoncieel porliciperen en wel
of niet elektriciteit uit het project
ofnemen, profiteren von een verdere verduurzoming von de ìokole
energievoorziening in Oss.
Hel plon porticipotie voor een breed publiek mogeli¡k mookt.
Ook inwoners met minder finonciële ruimle,

kunnen vonof €250 porliciperen.
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Letter of support
voor hel plon von de Energiccoöpcrotie Os¡ over het geplonde
windpork Elzenburg - de Geer met biibehorende duurzoomheidsfonds
Ondersloonde roept de gemeenlerood op om op I4 december de voorkeur te geven vóór her plon von ECO
boven een tender omdol:
ì . ln plools von enkel d¡v¡dend uii te keren oon een beperkte groep eigenoren. de hele gemeenschop von
de gemeente Oss profiteerl von hel proiecl vio een Duurzqomheidsfonds. Een fonds dot gevuld wordl uit
het dividend von het proiecl (noor schotiing 2 ton per joor) en dot bi¡droogt oon het beholen von de
doelen in Oss; energieneutrool in 2050.
2. Hel Duurzoomheidsfonds wordl besiuurd door ofgevoordigden von ÊCO, de gemeente Oss, scholen en
lokole werkgevers. Per ioor worden er invesleringen gedoon die de duurzoomheidsdoelen dichterbi¡
brengen. Geld dus dot door de exploitotie von hel windpork verdiend is in Oss en rechlstreeks biidroogt
oon de lokole economie en de leefboorheid binnen de gemeente op longe termiin.
3. Het Duurzoomheidsfonds iniliotieven ondersteunt die bi¡drogen oon een verdere verduurzoming von de
somenleving in de gemeente. Biivoorbeeld verduurzoming von verenigingen, dorpshuizen of scholen en
energieondersleuning voor finqnciêile minimo;
4. Alle inwoners von Oss, of ze nu wel of niet finoncieel porticiperen en wel of niet eleklricileit uil het proiect
ofnemen, profiteren von een verdere verduurzoming von de lokole energievoorziening in Oss5. Het plon porticipolie voor een breed publiek mogeli¡k mookt. Ook inwoners met minder finonciële ruimte.
kunnen vonof €250 porticiperen.
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Leffer of support
voor het plon von de Energiecoöperotie Oss over het geplonde
windpcrk Elzenburg - de Geer mer biibehorende duurzqqmheidsfonds
Ondersloonde roept de gemeenlerood op om op l4 december de voorkeur te geven vóór het plon von ECO
boven een tender omdot:
l. ln ploots von enkel dividend uil te keren oon een beperkle groep eigenoren, de hele gemeenschop von
de gemeente Oss profileerl von hel project vio een Duurzoomheidsfonds. Een fonds dol gevuld wordl u¡t
hel dividend von hel proiect (noor schofiing 2 ton per joor| en dot biidroogt oon het beholen von de
doelen in Oss; energieneutrool in 2050.
2' Hel Duurzoomheidsfonds wordt besluurd door oþevoordigden von ECO, de gemeenle Oss, scholen en
lokole werkgevers. Per joor worden er investeringen gedoon die de duurzoomheidsdoelen dichterbi¡
brengen. Geld dus dot door de exploilolie von het windpork verdiend is in Oss en rechtslreeks biidroogr
oon de lokole economie en de leefboorheid binnen de gemeenle op longe lermiin.
3. Hel Duurzoomheidsfonds iniliolieven ondersleunt die bi¡drogen oon een verdere verduurzoming von de
somenleving in de gemeente. Biivoorbeeld verduurzoming von verenigingen, dorpshuizen of scholen en
energie-ondersleuning voor finonciële minimo;
4. Alle inwoners von Oss, of ze nu wel of niet finoncieel porliciperen en wel of niet elektriciteil uit het projecl
ofnemen, profiteren von een verdere verduurzoming von de lokole energievoorziening in Oss.
5. Het plon porticipotie voor een breed publiek mogeli¡k mookt. Ook inwoners met minder finonciële ruimle,
kunnen vonof €250 porliciperen.
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Letter of supporf
voor het plon von de Energiecoöpercrtie Os¡ over het geplande
windpork Elzenburg - de Geer mef biibehorende duurzoqmheid¡fonds
Ondersloonde roept de gemeenlerood op om op l4 december de voorkeur te geven vóór hel plon vcn ECO
boven een tender omdot:
l. ln ploots von enkel d¡v¡dend uit le keren oon een beperkte groep eigenoren, de hele gemeerrschcip van
de gemeente Oss profiteeri von het proiect viq een Duurzoqmheidsfonds. Een fonds doi gevulcl rvordt uit
het dividend von het proiect (noor schotting 2 ton per joor) en dot biidroogt oorr het beholen van Ce
doelen in Oss; energieneutrool in 2050.
2. Het Duurzoomheidslonds wordt bestuurd door ofgevoordigden vqn ËCO, de gern+errte Uss, s,rlioir','i e,n
lokole werkgevers. Per ioor worden er invesleringen gedoon die de duurzoqmheidsdoeien <iichterbii
brengen. Geld dus dol door de exploitotie von het windpork verdiend is in Oss en rechtslreeks biidrccrgT
oon de lokole economie en de leefboorheid binnen de gemeente op longe terrniin.
3. Hel Duurzoomheidsfonds initiotieven ondersteunt die biidrogen qan een verdere verduurzoming vcn de
somenleving in de gemeente. Biivoorbeeld verduurzoming von verenigingen, dorpshuizen of scholen en
energie-ondersleun in g voor fino n ciêle minimo ;
4. Alle inwoners von Oss, of ze nu wel of niet finqncieel porliciperen en wel of niet elektriciteit uit het proiecÌ
ofnemen, profileren von een verdere verduurzoming von de lokole energievoorziening in Oss.
5. Het plon porticipotie voor een breed publiek mogeliik mookt. Ook inwoners met minder finonciêle ruimte,
kunnen vonof €250 porticiperen.
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Letter of supporf

voor hct plon von dc Energiecoöpercrie ocr over
het gepronde
windpork Elzcnburg - de Gcei met úi¡behorende

duurzoomheidsfond¡

ondersloonde roept de gemeenlerood
op om op

l4 december de voorkeur te geven vóór het plon van ECO
boven een tender omdot:
l ' ln plools von enkel dividend uit te
keren oon een beperkte groep eigenoren, de hele gemeenschop
von
de gemeente oss profifeerl von het proiect
vio een Duurzoomheidsfànds. Een fonds dot gevuld worclt uit
hel dividend von het proiect (noor schotting
2 ton p"r i".rl en dot biidroogt oon hei beholen von de
doelen in Oss; energieneutrool ¡n 2050.
2' Hel Duurzoomheidsfonds wordt bestuurd door ofgevoordigden von ECo,
de gemeenie oss, sc6olen en
lokole werkgevers' Per
ioor worden.er invesleringen g"doon die de durrzoom-l,"idsdoelen dichterbij
brengen' Geld dus dot door de exploitoti" uon hät
*iJporl verdiend is in oss en rechrstreeks biidroogt
oon de lokole economie en de leefboorheid binnen
de gemeente
longe termiin.
3' Het Duurzoomheidsfonds initiotieven ondersteunt di" bi¡ãrog"n oonopeen
verdere verduurzoming von de
somenleving in de gemeenfe. Biivoorbeeld verduurroring
von verenigingen, dorpshuizen of scholen en
energieondersleuning voor ftnonciële minimo;
4' Alle inwoners von oss, of ze nu wel of niet finoncieel porticíperen en wel of niet elektr¡citeit
uil het proiect
ofnemen, profiteren von een verdere verduurzoming uon
de lokole energievoorziening in Oss.
5' Het plon porticipotie voor een breed publiek mogril¡k mookt. ook ¡nwoners mer minder finonciële
ruimre,
kunnen vonof €250 porticiperen.
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letter of supporf

voor het plon von de Energiecoöperofie O¡s over her geplonde
windpork Elzenburg - de Geer mer biibehorende duurzoqmheid¡fonds
Onderstoonde roept de gemeenterood op om op l4 december de voorkeur te geven vóór het plon von ECO
boven een tender omdot:
¡. ln ploots von enkel d¡vidend uit le keren oon een beperkte groep eigenoren, de hele gemeenschop von
de gemeente Oss profileerl von het proiecl vio een Duurzoomheidsfonds. Een fonds doi gevuld wordl uit
het dividend von het proiect (noor schoüing 2 ton per
ioor) en dot biidroogt oon het beholen von de
doelen in Oss; energieneutrool in 2050.
2. Het Duurzoomheidsfonds wordl bestuurd door ofgevoordigden von ECO, de gemeente Oss, schoien en
lokole werkgevers. Per joor worden er investeringen gedoon die de duurzoomheidsdoelen dichterbi¡
brengen. Geld dus dot door de exploilotie von het windpork verdiend ìs in Oss en rechtstreeks bi]diocrgt
oon de lokole economie en de leefboorheid binnen de gemeente op longe lermiin.
3. Hel Duurzoomheidsfonds initiotieven ondersieunt die bi¡drogen oon een verdere verduurzonrinç¡ von de
somenleving in de gemeente. Biivoorbeeld verduurzoming von velenigìngen. dorpshurzen of scholen en
energie-ondersteuning voor finonciële min imc;
4. Alle inwoners von Oss, of ze nu wel of niel flnoncieel porliciperen en wel of niet elektriciteit uit het proiect
ofnemen, profiteren von een verdere verduurzqming von de lokole energievoorziening in Oss.
5. Het plon porficipotie voor een breed publiek mogeli¡k mookt. Ook inwoners met mincier financiële ruimte,
kunnen vonof €250 porticiperen.
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Letter of support
voor het plon von de Energiecoöperotie Oss over het geplonde
windpork Elzenburg - de Geer met biibehorende duurzoomheidsfond¡
te geven vóór hel plon von ECO
Onderstoonde roept de gemeenlerood op om oP 1 4 december de voorkeur
boven een tender omdot:
von
l. ln plools von enkel <JivicJend uil le keren oon een beperkte groep eigenoren, de hele gemeenschop
wordt
uil
gevuld
Een fonds dot
de gemeente Oss profiteert von het proiecl vio een Duurzoomheidsfonds.
von
de
biidroogt oon het beholen
het dividend uon h"t prolecl (noor schofiing 2 ton per ioor) en dot
2050'
doelen in Oss; energieneutrool in
scholen en
2. Hel Duurzoomheidsfonds wordl besluurd door ofgevoordigden von ECO, de gemeenle Oss'dichterbi¡
duurzoomheidsdoelen
lokole werkgevers. per ioor worden er investeringen gedoon die de
is in oss en rechlstreeks biidroogt
verdiend
*indpork
brengen. Geld dus dot door de exploitotie uon h"r
lermiin'
longe
op
gemeenle
oon de lokole economie en de leefboqrheid binnen de
verduurzoming von de
verdere
een
oon
3. Hel Duurzoomheidsfonds initiolieven ondersteunl die biidrogen
of scholen en
dorpshuizen
verenigingen'
von
somenleving in de gemeenle. Bilvoorbeeld verduurzoming

4.

5.

energie'ondersleuning voor finonciële minimo;
wel o{ niet elektriciteit uit het proiect
Alle inwoners uon oJr, of ze nu wel of niet finoncieel porliciperen en
lokole energievoorziening in Oss'
ofnemen, profiteren von een verdere verduurzoming von de
inwoners mel minder finonciële ruimle'
Het plon porlicipotie voor een breed publiek rnoguli¡k mookt' Ook
kunnen vonof €250 PorliciPeren'
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Letter of support
voorhetplonvondeEnergiecoöperotieossoverhetgeplonde
windpork Elzenburg - de Geer mel biibehorende duurzoomheidsfonds
vóór het plon von ECO
Onderstoqnde roept de gemeenlerood op om op l4 december de voorkeur te geven
boven een tender omdot:
l. ln ploots von enkel d¡vidend uif te keren oon een beperkte groep eigenoren, de hele gemeenschop von
dol gevuld wordt uil
de gemeente Oss profileerl von het proiect vio een Duurzoomheidsfonds. Een fonds
het behqlen von de
het dividend uon h"t proiect (noor schotting 2 ton per ioor) en dot biidroogt oon
doelen in Oss; energieneutrool in 2050.
2. Het Duurzqomheidsfonds wordt bestuurd door ofgevoordigden von ECO, de gemeente Oss, scholen en
dichterbii
lokole werkgevers. Per ioor worden er investeringen gedoon die de duurzoomheidsdoelen
biidroogt
brengen. Oãld du, dot door de exploitotie von het windpork verdiend is in Oss en rechlstreeks
termiin.
longe
op
gemeente
oon de lokole economie en de leefboorheid binnen de
3. Hel Duurzoomheidsfonds initiotieven ondersleunt die biidrogen oon een verdere verduurzoming von de
of scholen en
somenleving in de gemeente. Biivoorbeeld verduurzoming von verenigingen, dorpshuizen
energieondersteuning voor finonciële minimo;
4. Alle inwonerc uon Orr, of ze nu wel of niel finqncieel porticiperen en wel of niet elektriciteit uit hel proiecl
ofnemen, profiteren vqn een verdere verduurzoming vqn de lokole energievoorziening in Oss.
i. Het plon porticipotie voor een breed publiek mogeli¡k mookt. Ook inwoners met minder finqnciële ruimte,
kunnen vonof €250 porticiPeren'
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Leffer of support
voor het plcn von de Energiecoöperotie oss over het geplonde
windpork Elzenburg - de Geer met biibehorende duurzqqmheidsfonds
Ondersloonde roepl de gemeenterood op om op

l4 december

de voorkeur te geven vóór hel plon von ECO

boven een lender omdot:
L ln ploots von enkel dividend uit te keren oon een beperkte groep eigenoren, de hele gemeenschop von
uit
de gemeente Oss profiteert von het proiect vio een Duurzoomheidsfonds. Een fonds dot gevuld wordt
de
von
behqlen
het
oon
het dividend von het proiect (noor schotting 2 ton per ioor) en dot biidroogt
doelen in Oss; energieneulrqql in 2050'
2. Het Duurzoomheidsfonds wordt bestuurd door ofgevoordigden von ECO, de gemeente Oss, scholen en
lokole werkgevers. Per ioor worden er investeringen gedoon die de duurzoomheidsdoelen dichterbii
brengen. Cåld dus dot door de exploilotie von het windpork verdiend is in Oss en rechlstreeks biidroogt
qon de lokole economie en de leefboorheid binnen de gemeente op longe termiin.
3. Het Duurzoomheidsfonds initiolieven ondersteunt die biidrogen qqn een verdere verduurzoming von de
somenleving in de gemeente. Biivoorbeeld verduurzoming von verenigingen, dorpshuizen of scholen en

4.
S.

energie-ondersteuning voor finonciële minimo;
AIle inwoners von Oss, of ze nu wel of niet finqncieel porticiperen en wel of niet elektriciteit uit het proiect
ofnemen, profiteren von een verdere verduurzoming von de lokole energievoorziening in Oss.
Het plon porticipotie voor een breed publiek mogeliik mqokt. Ook inwoners met minder finonciële ruimte,
kunnen vonof €250 porticiPeren.
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of support
voor het plan vcn de Energiecoöperotie Os¡ over het geplondc
windpork Elzcnburg - de Geer mct biibehorendc duurzoomhcidsfonds
Onderstoonde roept de gemeenlorood op om op l4 december de voorkeur te geven vóór het plon von ECO
boven een lender omdot:
1. ln ploots von enkel dividend uil te keren oon een beperkte groep eigenoren, de hele gemeenschop von
de gemeenlo Oss profileert von het proiect viq een Duurzoqmheidsfonds. Een fonds dol gevuld wordt uif
het dividend von het proiect {noor schotting 2 ton per ioor} en dot biidroogl oon het beholen von de
doelen in Oss; energieneutrool ¡n 2050.
2. Het Duurzoomheidsfonds wordt bestuurd door ofgevoordigden von ECO, de gemeente Oss, scholen en
lokole werkgevers. Per ioor worden er investeringen gedoon die de duurzoomheidsdoelen dichterbii
brengen. Geld dus dot door de exploirofie von het windpork verdiend is in Oss en rechtstreeks biidroogt
oon de lokole economie en de leefboorheid binnen de gemeente op longe termiin.
3. Het Duurzoomheidsfonds initiotieven ondersteunt die biidrogen oon een verdere verduurzqming von de
somenleving in de gemeenle. Biivoorbeeld verduurzoming von verenigingen, dorpshuizen of scholen en
energie-ondersteuning voor finonciële minimo;
4- Alle inwoners von Oss, of ze nu wel of niet finqncieel porticiperen en wel of niet elektriciteit uit het proiect
ofnemen, profiteren von een verdere verduurzoming von de lokole energievoorziening in Oss.
5. Het plon porlicipotie voor een breed publiek mogeli¡k mookt. Ook inwoners met minder finonciële ruimte,
kunnen vonof €250 porliciperen.
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Letter of support

vooc hrl ¡*err vcn d. Èü'g¡,.coõpcrctic O¡¡ cvor her gcplcndc
rråldpc* É¡.ahrûg - d. Gc.r wrct biibchcrondc d¡¡urzcorrrhaid¡f,ond¡

l4 december de voorkeur te geven vóór het plon von ECO
roven elÊn tendcr omdst
t - ln plocrr von enkel diviiend uit te keren oon een beperkte groep eigenoren, de hele gemeenschop von
de gemeenle Oss profËeerf von hel proiect vío een Duurzoomheidsfonds. Ecn fonds dol gevuld wordt u¡t
há óv¡død wn her pno¡ed {nær sdronirg 2 ton per ioor} cn dcf bqdroog oon het beholcn von dc

)ndargoonda roepl de gçrneênÞræd op om op

2.

3.

4.

5.

do€rcû in Ors; energieocutsod in 2050.

Dr¡urzs¡l¡cidtond¡ rcrd bc{ùrrrrd door cfoewordtgdcn rrcn ECO, de gemccnte Osr, scholcn en
btdc wcrþcwa" Pcr irc *ondcn ct invastcringcn gcdnon die de duurzoqmhaid¡doalsn dichtcrbi¡
bû,ãrgcrr. GCd &¡r dd door dc cxpbÐotb vc¡r h¡l windpork vcndicnd is in Oss on rcchtshcqkr biidr<lcgt
Hc*

s¡

dc lo&dc ccooornb cn de lcc&oqrlroid binnen dc gomecnlc op longc tcrmiin.

Ha Drnr¡æú¡s*lúorxL hücúor¡qr ondc¡clÊunt drc biidrogcn qcrn eèn verdcru vcnduurzoming vgn dc
h dc gprcG.e- Bnoûrtæld rç¡duur¿oming von vurcnigingen, doçshuïzcn of ¡chobn cn
crr.rrg¡Ê'ordcr*tnring ç¡or Ê¡noc¡dc minimo;
Ab inror¡ vn Os, of æ a*r wl oil nÍ* fir¡oncbcl portcip:run sn wol of nia elcktríciteit ufr
úrn€q, pnoffErlo wr æo vc¡dcrGvcrdurrr¿arnkrg wn de loksh
llcþt ec¡¿eo¡r þorc.ar brucd ptÅË*ßogdiit srooh Ook

hñærrrndfz5O pc*ipørn-

-

f

Leiler of support

voor hct pron von dc Energiccoöpcroriå¡'
ovcr het geprcndc
windpork Elzcnburg - de Gcer
-"1Ëi¡u"horcrrdc duurzqamhcid¡fond¡
onderstoonde roept de gemeonterood op om
op l4 december de voorkeur te geven vóór het plon von ECo
boven een lender omdot:
l ' ln ploots von enkel d¡v¡dend uit te keren
oqn een beperkte groep eigenoren, de hele gemeenschop von
de gemeente Oss. profiteert von het proiect vio een Duurzqomheidsfonds.
Een fonds dot gevuld wordt uit
het div¡dend von het proiect (noor schotting 2 ton per
ioor) en dot biidroogt oon het beholen von de
doelen in Oss; energieneutrool ¡n 2050.
2' Hel Duurzoomheidsfonds wordt bestuurd door ofgevoordigden von ECO, de gemeente Oss, scholen en
lokole werkgevers' Per ioor worden er investeringen gedoãn d¡e de duurzoomhe¡dsdoelen dichterbi¡
brengen. Geld dus dot door de exploitotie von hel windpork verdiend is in Oss en rechtstreeks biidroogt
oon de lokole economie en de leefboorheid binnen de gemeente op longe termiin.
3. Hel Duurzqomheidsfonds iniliolieven ondersteunl die bi¡drogen oqn een verdere verduurzoming von de
somenleving iñ de gemeente. Biivoorbeeld verduurzoming von verenigingen, dorpshuizen of scholen en
energieondersleuning voor ff nqnciële minimo;
uil het proiect
4. .Alfe inwoners von Oss, of ze nu wel of niet finoncieel porliciperen en wel of nief
øfnemen, proffteren von een verdere verduurzoming von de lokole
5, Hot plon porticipotie voor een breed publiek mogeli¡k mookt.
k¡¡nncn vonqf 4,258 porticiPeren
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Lelter of supporl

rur dr Êrrnür.otpe¡odo Os o*rr hr ¡oelq¡dr
lt¡r¡*¡rr¡
wkrdpo*
- d. O.." mrr blÞohoo¡dr 4rrr¡anhdddoûdr
voor hrr plcr

d¡rrfoûd. ¡q h gañìr.átüood op dr op l¡ dacaüh dr vost¡r¡r tr gerr¡ vódr hd gloa rur E(O
barrn.oo þ.d.r o¡da:
L lc alootr rqr ottd dñ'rd.nd * ¡ trçr oon ..{r b.p.d¡ g¡o.p }erûsf{t da hala ¡rrrr*uchop voo
dr gcnrrr¡ O¡r ¡æfrrort ron h¡ pËþd $o .in ùrr¡grheürlo¡dr, É¡r food¡ do{ eûlr¡d Ërt u¡
rsr hrr p.oþtr lnoa rhAag ? ¡. pc iæl m dot b¡td,æSt oor hrr b.å{¡o ron dr
h ?O5O.
do.h..r O¡u
2. Xe Durr¡oanhr*foad¡ rç0 br¡tr¡r¡d aoor ofprooeaþrdra ror tCO. d. !ñlr..rrr O¡r, rcfoba ¡n
bfôh *.rùpro n r þor Ëdart ., hy.ú.ri.ìfta o.doon h ða diÐ'Þoriàc¡ûdo.¡aô d¿t .rüi
brra¡ro. Grld du¡ dof dôor dr r¡ploì¡ór r'o tr¡ wtnd0ort vrd..ìd b h O$ ra rrclâ¡rrfu bldrsot
æn dr beob
m dr boôooárc¡J b¡räüì dr gtlrrn¡ op lo'.gÐ hrtlåþ,
rnn dr
3. lf¡ Durr¡qomtr¡drlondr nlrt¡.trrr oíd."úrlrtt e. baldrosJr oon len vo?d.r'r
rr Õ grrnærrr. Aircoltortd rlc*r¡or¡U rcrì trí.i{irìgalì, dorp${i¡aâ of rñolrn ¡n
.û.fgro€fidcñ¡{ñE rcry ñææilr nl¡rn;
a. Atrr;worrrr ron Or¡, ol ¡r ñ,r ilal o, áil fi.Ë.ìc¡.a¡ ÞoúJc¡pa+tn ro çll of nï.latâ{ê}til rr äa prc¡ro
ofn¡nr.r. g.e¡aññ rcrì rfrì çd.r. vraAurcvri¡ wr dr lo¡ola meqrroorr*úg h O$.
$" Hd ploñ gor*êt roo, i.n hc.d p{b|lrf rr'oo.lr\t ãælú. Oot rltoaø m¡ *d; ßaoçfb ñiaút,
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Letter of support
voo¡ hct plon von dc Energiccoöperalic O¡¡ ovcr hcr geplonde
windpork Elzenburg - dc Grcr mrr biibchorcnde duurzosmhcid¡fond¡
Ondersloonde roept de gemeenterood op om op l4 december de voorkeur te geven vóór het plon von ECO
boven een lender omdot:
l. ln plooh von enkel d¡v¡dend uit te keren oc¡n een beperkto groep eigenoren, de hele gemeenschop von
de gemeente Oss profiteert von hel proiocl vio oen Duurzoomheidsfonds. Een fonds dot gevuld wordt uit
het dividend von het proiect (noor schotting 2 ton per ioor) en dot bijdroogl oon het beholen von de
doelen in Oss; €nergisneutrool in 2050.
2. Hel Duurzqomheidsfonds wordt bestuurd door ofgevoordigden von ECO, de gemeenle Oss, scholen en
lokole werkgevers. Per ioor worden er invesleringen gedoon d¡e do duu¡zqqmheidsdoelen dichterbi¡
brengen. Gold dus dot door de exploitotie von het windpork verdiend is in Oss en rechtsreeks biidroogt
oon de lokole economie en de leefboorheid binnen de gemeenle op longe termiin.
3. Hol Duurzoomheidsfonds iniliolieven ondersleunl die bi¡drogen oon son verdere venduurz<¡¡,¡i¡rg von de
somenleving in de gemeenle. Biivoorbeeld verduurzoming von verenigingen, dorpshuizen of scholen en
energieondersteuning voor finonciëlo minimo;
4. Alle inwoners von Oss, oJ ze nu wel of niel finoncieel porliciperen en wel of niet elekhicileit uít hel proiecl
ofnemen, profiteren yon een verdere verduurzoming von de lokole energievoorziening in Oss.
5. Het plon porticipotie voor €en breed publiek mogeliik mqoh. Ook inwoners mel minder ftnoncië,le ruimte,
kunnen vonof €250 porliciperen.
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Letter of supporf
voor het plon von dc Energiecoöperotie Oss over het geplondc
windpork Elzenburg - de Geer mer biibehorcnde duurzo¡¡mheid¡fonds
Onderstoonde roepl de gemeenlerood op om op 14 december de voorkeur le geven vóór het plon von ECO
boven een lender omdol:
L ln ploots von enkel divrdend uil le keren oon een beperkte groep eigenoren, de hele gemeenschop von
de gemeenle Oss profileerl von hel proiecl vio een Duurzoomheidsfonds. Een fonds dol gevuld wordt uil
het dividend von hel proiecl {noor schoíing 2 lon per ioor) en dol bijdroogt oon het beholen von de
doelen in Oss; energieneulrool in 2050.
2, Hel Duurzoomheidsfonds wordt besluurd door ofgevoordigden von ECO, de gemeente Oss, scholen en
lokole werkgevers. Per joor worden er invesleringen gedoon die de duurzoomheidsdoelen dichterbi¡
brengen. Geld dus dol door de exploilotie von hel windpork verdiend is in Oss en rechlslreeks bijdroogt
oon de lokole economie en de leefboorheid binnen de gemeenle op longe termiin.
3. Hel Duurzoomheidsfonds iniliotieven ondersleunl die bi¡drogen oon een verdere verduurzoming von de
somenleving in de gomeente. Biivoorbeeld verduurzoming von verenigingen, dorpshuizen of scholen en
energie-ondersteuning voor finonciële minimo;
4. Alle inwoners von Oss, of ze nu wel of niel finoncieel porliciperen en wel of niet elektriciteil uiÌ het project
ofnemen, profileren von een verdere verduurzoming von de lokole energievoorziening in Oss.
5. Het plon porlicipolie voor een breed publiek mogeli¡k mookl. Ook inwoners mei minder finonciële ruimle,
kunnen vonof €250 porliciperen.
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Letter of support

wcr hrt plcn rur dr hr¡¡fro¡fant¡r er* *rr h* ¡r¡lldç
wlndpck ßrenbur¡ - dr Omr nrrt Hþrhorond¡ durrr¡smhdddendt
Onderstosnde raep{ do çmcanlcrood op om ap ld decembar ds voorftrur tË grvan r¡oór hat plon von ÊCQ
bqvqn eon lande¡ omdqt
l. ln plootr von ankol d¡vtdend uil ta lsrÊn qûn Êõn bryerkla grorp aigenorcn. d* hCc gernaanschnp wn
d+ gcmæntu Os prcftt:ort vsn hat proicct vin e*n Ouurrqamhcid¡fqndo. E¡n fpnd¡ dd gcwH rrrordt uit
hçt d¡vtdand wn haf proiccl {noor sc{raffing ? tor per ioor} rn dol biidruogl oon hd bahalæ vun dc
doelen in Qtr; cncrgicnculrool in ?OSt2. Hel Duurzqqmhcid¡fondr wordl bcrîuurd door ofg*wordigden ran ECü. de gemecnh ft¡, rchohrn elr
lokola wcrkgcvp¡*. Fcr ioor worden cr krveslcringcn gadoon dic dr duur¿comhaid¡dqclçEr dichtarbi¡
brengen. Gcld dus dqt door da arplollalia von hct windpcrk verdiçnd ls in Os¡ e¡ æchbheçl¡¡ bildr$ogt
oqn dc lokole econor{e en dq l¡atqqrhcid binncr da gamenntc ap longe termiin.

3.
4.
5.

Hel Duurzosmh*ddond¡ iniltslÌarnn nnderslaunt die hi¡drcgran qsn rån wdrcç vc¡dusrzoming vun da
somenleving in da gcmacnta. Biiwåarld v'crduur¡aming van verenÌgingcn. dorpshuizen of rcholen en
energb.ondersleuning veor ft'noncr:ålc minimcr;
Alle inwa¡cn vãn Orl, of zc nu wel of nir¡t finonciçel porticiprrcn cn wd of hiet rlclftidtr¡t uit hel proi*{
cfncmcn, p,rofrterro ynn ern verdore vsrduuraqmlng wn dc lokolc cnrrgbyoorzianíng in Or¡.
Het $on portlcipotic voor ccn brÊËd publick mageliik maah. Oqk in\yoner$ met minder finsnciËle ruimle,
kunncn vsnqf {25O porlicipcrun.
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letter of supporf
voor hct plcn von dr lncrgiocoöpolutic O¡¡ ovcr hcr grplcndc
windpork Elzenburg - de Geer mer biibehorundr duurzoomhcid¡fond¡
Onderstoonde roept de gemeenlerood op om op l4 december de voorkeur le geven vóór hel plon von ECO
boven sen lender omdot:
L ln ploots von enkel dividend uil le keren oqn een beperkte groep eigenoren, de hele gemeenschop von
de gemeenle Oss profitoert von hd project viq een Duurzoomheidsfonds. Een fonds dot gevuld wordt uit
het dividend von hel proiecl Inoor schoüing 2 ton per ioorl en dot biidroogl oon hel beholen von de
doelen in Oss; energieneuhool ¡n 2050.
2. Hef Duurzoomheidsfonds wordl bestuurd door ofgeroordigden von ECO, de gemeento Oss, scholen en
lokola werkgevers. Per ioor worden or investoringon gedoon d¡e de duu¡zoomheidsdoelen dichterbii
brengen. Geld dus dot door de exploitotie von hot windpork verdiend is in Oss en rechbheeks biidroogt
oon de lokole economie en de leefboorheid binnen de g€meente op longe termiin.
3. Hel Duurzoomheidsfonds initioliewn ondersteunl die biidrogen oon €en verdere verduurzqming von de
somenleving in de gemeenle. Biivoorbeeld verduurzoming von verenigingen, dorpshuizen of scholen en
energieonderslouning voor ftnonciële minimo;
4. Alle inwoners von Oss, of ze nu wel of niet finoncieel porliciperen en wel of niet elektriciteit uit het proiecl
ofnemen, proftteren von eon verdere verduurzoming von de lokole energievoorziening in Oss.
5. Het plon porticipolie voor een breed publiek mogeli¡k mookt. Ook inwoners met minder finonciële ruimte,
kunnen vqnof €250 porticiperen.

Hocn

)^,

lcdrilf of lo¡o

VÙ(

i^l s,t¡1Lra1^

$r,Ç;.

Woonploctr

0ss

Hcnrdrckonin¡

Leffer=F-F
of support
voor hrt plon vcn de Enorgiccoöpcrcric O¡¡ ovcr her gcplonde
windpork Elzcnburg - dc Gccr mer bilbehorende duurzaomh¡id¡fonds
Onderstoonde roept de gemeenlerood op om op l4 december de voorkeur te geven vóór het plon von ECO
boven eon tender omdot:
L ln plools von enkel dividend uit te keren oon een beperkte groep oigenoren, de hele gemeenschop von
de gemeente Oss profiteert von hel proiecl viq een Duurzoqmheidsfonds. Een fonds dol gevuld wordt uil
het dividend von het proiect Inoor schoüing 2 ton per joor| en dot biidroogt oon het behqlen von de
doolen in Oss; energíeneuhool in 2050.
2. Hel Duurzoomheidsfonds wordt bestuurd door ofgevoordigden von ECO, de gemeenb Oss, scholen en
lokole werkgevers. Per ioor worden er inverteringen gedoon die do duurzoomhEidsdoelen dichterbi¡
brengen. Gdd dus dot door de exploilolie von hel windpork verdiend is in Oss en rechhheeks biidroogl
oon de lokole economie en de leeboorheid binnen de gemeenle op longe lermiin.
3. Het Duurzoomheidsfonds iniliolieven ondersleunt die bi¡drogen oon een verdere verduurzoming von de
somenleving in de gemeenlo. Biivoorbeeld verduurzoming von verenigingen, dorpshuizen of scholen en
energieondersleuníng voor ftnonciële minimo,'
4. Alle inwoners von Oss, of ze nu wel of niet ftnoncieel porliciperen en wel of niet elektriciteil uit het proiect
ofnemen, proftteren von €en verdere verduurzqming von de lokole energievoorziening in Oss.
5. Hel plon porticipotie voor sen breed publiek mogeliik mookt. Ook inwoners mel mínder finonciële ruimle,
kunnen vonof (250 porticiperen.
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Tussenstand t/ rn 12 december 2A1.7 t
Voor-i nsch rijvi ngen I 48
Totaal Participatie bedrag: € 125.75O
Ga direct naer voor-intekenlþt

voor-intekenen voor deelname in wincrpark Elzenburg - De Geer
is gestart !
Energiecoöperatie Oss wilfiryee windmolens exploiteren ín het geplande windpark EÞenburg - de
Geer. Een plan hiervoor is eerder aangeboden aan de gemeente Qss. {Zie dit artikel ffiet meer
informatie en eÊn link naar het volledige plan.) Onder voorbehsud dat rve hiermee aan de slag
mogÈn saan van de raad kunt u nu al intekenên op een aandeel in dit vrindpark.

Du urzaa

mheidsfonds en par,tici pat ie doo r be'¡,¡oners

Het bijzondere in het plan is het een maximale bijdrage levert aan een ûp te richten
Duureaamheidsfonds. te hesteding van dit fonds komt volledig len goede aan instellingen en
burgers in de gemeente Ûss. Naar schstling is de jaarlijkse iniectie in dit for¡ds 2 ton, dit bedrag is
zo åroog omdat ECt ¿elf afziet yan enige udnst uit het project,
Een ander belangriilt onderdeel in het plan is de financiering uan de nnolens door direete
omr,vonenden en andere inwoners. Zijkunnen finsnciee! invesleren en profiteren van een mosi
rendement op hun spaargeld. ECO mikt met deze participaties op een aandeel van minimaal 15%
in de totale koslen: 1,5 rniljoen euro.

1

Geachte leden van de gemeenteraad,
U gaat spreken en besluiten nemen over het windpark Elzenburg

- de Geer en over het plan

ontwikkelplan voor twee te plaatsen turbines op grond van de gemeente.
U wilt daarbij vanzelfsprekend zekerheid dat het hele proces tot een goed einde wordt
gebracht en dat de opbrengsten goed worden besteed.
Het plan om een tender uit te schrijven voor de twee bewuste turbines zou die zekerheid
bieden. Over welke zekerheid spreken we dan?

Niet over de volgende. Die vormen de kern van het plan dat ECO eerder indiende:
de opbrengsten blijven in Oss
de snelheid van het proces
mogelijkheid voor Ossenaren om deelte nemen door koop van obligaties
de mogelijkheid om als gemeente stroom af te nemen
de steun en draagvlak die dit teweegbrengt uit de samenleving
een injectie in een Duurzaamheidsfonds van 195.000 euro/jaar
Het Duurzaamheidsfond maakt weer nieuwe duurzame (energie-)projecten mogelijk. Goed
voor klimaat, instellingen, inwoners en duurzame bedrijven in de gemeente.

-

Dat zijn de zekerheden die ons plan biedt. Als u ons daar de gelegenheid voor geeft.
Het geld komt er!
Momenteel, zonder toestemming voor het plan, zonder vergunningen en zonder een groot
opgezette wervingscampagne, beschikken we over 49 voor-inschrijvingen voor een bedrag
van 135.000,- euro (9%van het beoogde bedrag).
Het draagvlak is er!
Naast deze voor-inschrijvingen ontvingen we een min of meer constante stroom van ca. 10
steunbetuigingen per dag sinds we twee weken geleden een petitieactie startten.
De ondertekenaars vragen u als gemeenteraad vanavond de voorkeur uit te spreken voor

het ECO-plan, boven een tender.
De windturbines komen er vast wel, ook zonder ons plan.

Waar het ons als energiecoöperatie om gaat is dat niet alleen de lasten, maar ook de hele
opbrengst (de lusten) in onze gemeente blijven en optimaalten goede komen aan de eigen
duurzame ontwikkeling. Dat zijn we onze inwoners en zeker de direct omwonenden
verplicht.
Geachte raadsleden, stem niet voor het tender-model maar geeft burgerparticipatie een
kans. Wij als ECO durven het aan. U ook?
lk overhandig u, voorzitter, graag de getekende exemplaren van de petitie.
Dank u wel.
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Pelilie
voor het plon von de Energiecoöperotie Oss over het geplonde
windpork Elzenburg - de Geer mel bijbehorende duurzocrmheidsfonds
Ondertekenoor roepi de gemeenterood op om op 14 december de voorkeur te geven vóór het plon
von ECO boven een tender omdot:
'1. ln ploots von enkel dividend uif te keren oon een beperkte groep eigenoren. de hele
gemeenschop von de gemeente Oss profiteert von het project vio een Duuzoomheidsfonds.
Een fonds dot gevuld wordt uit het dividend von het project (noor schotting 2 ton per joor) en
dot bijdroogt oon het beholen von de doelen in Oss; energíeneutrool in 2050.
2. Het Duuzoomheidsfonds wordt besiuurd door ofgevoordigden von ECO, de gemeenle Oss,
scholen en lokole werkgevers. Per joor worden er investeringen gedoon die de
duuzoomheidsdoelen dichterbij brengen. Geld dus dot door de exploitotie von het windpork
verdiend is in Oss en rechtstreeks bijdroogt oon de lokole economie en de leefboorheid binnen
de gemeente op longe term'tjn.
3. Het Duuzoomheidsfonds initiotieven ondersTeunt die bijdrogen oon een verdere verduuzoming
von de somenleving in de gemeente. Bijvoorbeeld verduuzoming von verenigingen,
dorpshuizen of scholen en energie-ondersteuning voor finonciële minimo;
4. Alle inwoners von Oss, of ze nu wel of niet finoncieel porticiperen en wel of niet elektriciteit uit
het project ofnemen, profiteren von een verdere verduuaoming von de lokole
energievooziening in Oss.
5. Het plon porticipotie voor een breed publiek mogel'rjk mookt. Ook inwoners mef minder
finonciële ruimte. kunnen vonof €250 porticiperen.

Tussenstand tlm 12 december 2OLlz
Voor-inschriJvingen: 48
Totaal Participatie bedrag: € 12S.ZSO
Ga direct naar vsor-intekanliist

voor-intekenen voor deelname in windpark El¿enburg - De Geer
is gestart I
Energiecoäperatie Oss wil tv¡ee vrindmolans exploiteren in het geptarde rvindpark EÞenburg de
6eer Een plan hienoor is eerder aangeboden aan de gÊmeent€ Oss. q'Zþ dit ertikel met meer
ínformatie en een ünk na¡r het voïledige plan.! ûnder yoorbehoud dat r,r¡e ftiennee aan de slag
¡.¡ nu alintekenen op een aandeel in dit l*indpark.

mogen gaan van de raad kunt

Duurzaa mheidsfoncls en ¡rarticipat ie door ber¡¡oners
Het biþ**dcre in het plan iç het een maxlmaþ bijdrage levert aan een ûp te ridrten
Fuur¿aarntleidsfonds. De best€ding van üfonds komt vo$edQ t€û gs€dã aen insteilkrgen en
burgers in de gemeente Oss. illaar schatling is de jaarldkse ínjectie in dit fond* ? ton. dii bedrag is
zo hcog CImdaf ECû aelf aftiet van eníge wínstuit fret proþc!.
Een ander b,*langriik onderdeef in hel phn ís de financiering van de moter¡s door directe
ornu¡onenden en andere invroners. Ziikunnen fnancieel hresler€n en profteren l.en een nnooi
rendement op hu* spaaryeld. ECü rnikt met deze participatíes op e€n a¡ndeet van minimaal 1596
in de totale kosle¡. î.5 miþen euro.

