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Wij in de Wijk 3
Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken
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Woord vooraf

Hoe bereik je dat in wijken, buurten en streken mensen prettig 
samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in 
een kwetsbare positie? 

In het project Wij in de Wijk zoekt Movisie naar antwoorden op 
deze vraag. Onlangs publiceerden we een derde casusbundel, Wij 
in de Wijk 3, met een beschrijving van negen initiatieven, overal in 
het land. 

Nadruk op bonding
In de vorige twee bundels Wij in de Wijk 1 en 2 zetten we brid-
ging sociaal kapitaal centraal: het slaan van bruggen naar andere 
groepen en individuen. Dit jaar focusten we ons met Wij in de Wijk 
3 op initiatieven die zijn gericht op bonding: het samenbinden 
van mensen die zich in elkaar herkennen of een bepaald belang 
delen. De reden is dat wij in ons project Wij in de Wijk steeds vaker 
de positieve kanten van bonding ontdekten. Waar mensen elkaar 
kunnen opzoeken op basis van wat ze bindt, wordt het contact 
makkelijker, is er sneller begrip en herkenning. De beschutting van 
de eigen, herkenbare groep is voor menigeen zelfs noodzaak om 
staande te blijven. En het blijkt voor velen een basis voor persoon-
lijke groei en ontwikkeling, waardoor men beter zijn plek weet te 

vinden in buurt en wijk én overbruggende contacten met anderen 
kan maken. Anders gezegd: bonding is in veel gevallen zelfs een 
voorwaarde om te komen tot bridging, het slaan van bruggen naar 
andere groepen en individuen.

Aparte hoofdstukken
Naast de verzamelbundel Wij in de Wijk 3, met negen casussen, 
een inleiding en een reflectie, brengen we de casussen deze keer 
ook als losse hoofdstukken uit. Hiermee beantwoorden we aan de 
vraag die betrokkenen van enkele initiatieven ons hebben gesteld. 
Bovendien hopen we met een gerichte verspreiding in gemeente 
en regio waar ze worden uitgevoerd, extra aandacht te genereren 
voor deze waardevolle en leerzame initiatieven. Het voorliggende 
hoofdstuk beschrijft Stichting Tegenwind Stijbeemden in Oss.

In 2022 trekken we opnieuw het land in, op zoek naar initiatieven 
die linksom of rechtsom bijdragen aan het versterken van de soci-
ale cohesie in buurten en wijken. Het resultaat zullen we opnieuw 
samenbrengen in een bundel, waarmee we ons project Wij in de 
Wijk afsluiten.

Judith Jansen, projectleider van Wij in de Wijk 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-11/Wij%20in%20de%20wijk%20%28deel%203%29.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-11/Wij%20in%20de%20wijk%20%28deel%203%29.pdf
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Inleiding
Over het belang van zelforganisatie

de anderhalvemetersamenleving naar de achtergrond te verdwij-
nen en mogen er weer handen worden geschud. Tot opluchting 
van velen die afhankelijk waren van het buurthuis, de sportkantine 
of het zaaltje bij de kerk voor hun contacten. 

De coronamaatregelen om het virus in te dammen zorgden niet 
alleen voor fysieke scheidingen, maar legden ook scheidslijnen 
bloot tussen groepen voor- en tegenstanders van vaccinatie. 
We werden ons binnen Movisie bewust van scheidslijnen tussen 
groepen die zich niet of maar moeizaam met elkaar laten 
verbinden. We hoorden vorig jaar in de leersessies met actieve 
inwoners, sociaal professionals, gemeentelijke beleidsmakers 
en experts dat er veel lokaal ongemak is over groepen die zich 
afschotten in een wijk en dat ‘inclusie’ het nieuwe adagium is 
binnen gemeenten. Er is angst voor polarisatie en terugtrekgedrag. 
Inclusie - leerden we - drukt het ideaal uit dat iedereen voor 
iedereen moet openstaan en in principe bereid moet zijn zich met 
anderen te verbinden. Aan het einde van deze derde reeks Wij in 
de Wijk-casussen concluderen we dat deze invulling van inclusie 
niet aansluit bij de alledaagse realiteit van het samenleven in 
wijken en dorpen. 

De realiteit van alledag is dat gelijkgestemden of groepen die 
op elkaar lijken of iets delen zich graag met elkaar omringen. 
Die behoefte lijkt in tijden van superdiversiteit, globalisering en 
technologisering eerder versterkt dan afgezwakt te worden. In 

Het afgelopen jaar zijn we in het kader van het meerjarige pro-
gramma Wij in de Wijk voor de derde keer met ons Movisie-team 
door Nederland gereisd en hebben we opnieuw initiatieven bezocht 
en beschreven waarin mensen zich met elkaar verbinden. Heel uit-
eenlopende mensen en situaties zijn we weer tegengekomen.

Terwijl we de verschillende plekken bezochten, werden we 
door een aantal rapporten van adviesraden gesterkt in de 
overtuiging dat plekken van verbinding ertoe doen. Onlangs 
publiceerde de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) 
de studie Ruimte maken voor ontmoeting (2021), terwijl de 
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een jaar eerder 
het advies uitbracht Toegang tot de stad, waarin ze publieke 
voorzieningen ‘de sleutel’ noemden voor goed functioneren 
in een stedelijke omgeving. In hetzelfde jaar publiceerde de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) haar 
beleidsadvies Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de 
migratiesamenleving (2020), waarin opnieuw werd gewezen 
op het grote belang van een publieke sociale infrastructuur die 
mensen de kans geeft elkaar te ontmoeten. 

Maar ontmoeten was dit jaar net als vorig jaar geen vanzelfspre-
kendheid. De COVID-19-pandemie legde beperkingen op aan onze 
fysieke contacten met anderen, hoe vluchtig die soms ook zijn. 
Gelukkig ontdekten we de mogelijkheden van buitenruimten. Het 
bankje werd opeens een centraal ontmoetingspunt. Inmiddels lijkt 

Auteurs: Radboud Engbersen en Judith Jansen
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een complexe en voor velen onzekere wereld zoek je steun bij 
mensen die tot op zekere hoogte op jou lijken en waar je je veilig 
en vertrouwd bij voelt. Anders gezegd: in de casussen van onze 
derde reis staat de meerwaarde van ‘bonding’ centraal. Reis in 
deze derde bundeling met ons mee naar Groningen, Ede, Oss, 
Cranendonck, Delfgauw, Wageningen, Utrecht Zuilen, Den Haag 
en online ontmoetingsplek HolyBe. 

We berichten over initiatieven die juíst bijdragen aan een inclusieve 
wijk door een plek te bieden aan (kwetsbare) inwoners die op 
elkaar lijken. Het is iets diepmenselijks om gelijken op te zoeken, 
zoals stadssocioloog Beate Volker zegt. Het Engelse spreekwoord 
‘birds of a feather flock together’ drukt dat mooi uit. Met 
name kwetsbare inwonersgroepen hebben deze plekken nodig 
waar ze veiligheid en herkenning ervaren in een omgeving die 
hen vaak stigmatiseert. Zonder deze plekken lopen zij mensen 
met soortgelijke kenmerken of achtergrond niet tegen het lijf, 
waardoor iets noodzakelijks als een ‘thuis’ waar je saamhorigheid 
ervaart buiten bereik is. Een inzicht dat we ook al opdeden bij 
eerdere casusbundels, maar waar we nu voluit de spotlight op 
zetten in een tijd van een groeiende kloof tussen kansarme en 
kansrijke wijken. Iets waar 15 burgemeesters van grote steden 
recent aandacht voor vroegen in hun manifest Dicht de kloof. Wil 
een gemeente inclusieve wijken realiseren, dan betekent dat over 
de schroom of angst heenstappen om niet iedereen tegelijk te 
bedienen bij één activiteit. Zonder daarbij uit het oog te verliezen 
dat sommige groepen zich ook ten koste van elkaar kunnen 
verbinden. 

We staan daarbij ook stil bij het aanwezige bridging en linking 
sociaal kapitaal, omdat de mensen die op deze plekken onder 
elkaar willen zijn vaak niet hun deuren sluiten voor de buitenwe-
reld. We zagen dat juist een sterke thuisbasis leidt tot open deuren 
en daarmee tot meer empowermentkansen. Mensen pendelen dan 

tussen gelijkgestemden en anderen en instanties, tussen vertrouwd 
en nieuw, maar het begint bij mensen die op je lijken. 

Soms is leeftijd de verbindende achtergrond of een land van 
herkomst, zoals in het geval van stichting Asha dat zich richt 
op Hindoestaanse ouderen (Utrecht Zuilen) of POLKA, een 
plek van saamhorigheid voor Poolse vrouwen in het Haagse 
stadsdeel Segbroek. Soms zijn het simpelweg de buurtgrenzen die 
mensen binnen- en uitsluiten. KenHem Communities in Ede en 
Buurtpreventieteam Cranendonck zijn daar voorbeelden van. Of 
is het de dreiging van wegvallend woongenot dat buurtbewoners 
aaneensmeedt, zoals in het geval van Tegenwind Stijbeemden 
in Oss. In het geval van duurzaam wooncomplex Het Carré 
in Delfgauw is een ecologische spirituele levenshouding een 
verbindende factor, zoals dat ook voor een belangrijk deel het 
geval is bij Thuis Wageningen. Online platform HolyBe biedt een 
warme emancipatie plek voor christelijke LHBTI-jongeren. Ook 
huisregels van een buurthuis kunnen bepaalde groepen insluiten 
(en uitsluiten). Voor bezoekers van De Oude Bieb in Groningen is 
de koffie en thee gratis. Het zorgt ervoor dat de drempel laag is 
voor mensen met een kleine beurs. Die groep tref je daar dan ook 
in meerderheid aan. 

We ontdekten kortweg gezegd in deze derde ronde van Wij in de 
Wijk het belang van zelforganisatie als belangrijke bouwsteen van 
een lokaal inclusief beleid. Met de inkijkjes in de 9 wijkinitiatieven 
en de bijbehorende overkoepelende inzichten hopen we actieve 
inwoners, sociaal professionals en gemeentelijke beleidsmakers te 
inspireren om niet te streven naar inclusieve activiteiten, maar naar 
inclusieve wijken.

https://www.maatschappelijkealliantie.org/dicht-de-kloof/
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Stichting Tegenwind Stijbeemden
Samen in actie tegen windmolens Auteurs: Tamara Keers en Susan de Vries 
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SAMEN IN ACTIE TEGEN WINDMOLENS

gemeente Oss

HET INITIATIEF IN KORT BESTEK 

Deelnemers/ 
betrokkenen

• Het kernteam van Stichting Tegenwind Stijbeemden bestaat uit zes initiatiefnemers, wonend in de verschillende 
kernen die deel uitmaken van de gemeente Oss.

• 512 Inwoners hebben een handtekening gezet onder een petitie tegen windturbines in het poldergebied 
Stijbeemden.

• De inwoners die betrokken waren bij de Stichting Tegenwind Stijbeemden kwamen uit de volgende kernen, totaal 
aantal inwoners: Haren (720), Berghem (10.370), Deursen-Dennenburg (1.150), Ravenstein (3.415), Herpen (2.900), 
Koolwijk (300) en Huisseling (325) (Bron: CBS, 2020). In totaal gaat het om 19.180 inwoners (Bron: CBS, 2021).

Context van 
het initiatief

• Sinds 1994 vallen de gemeenten Berghem en Haren onder de gemeente Oss. In 2003 volgde de gemeente 
Ravenstein, met haar kernen Dennenburg, Deursen, Herpen, Huisseling en Koolwijk. Sindsdien vallen alle kernen 
die betrokken raakten bij Stichting Tegenwind Stijbeemden onder gemeente Oss.

• In het buitengebied van de gemeente Oss overheerst de landbouw. De gemeenteraad van Oss heeft in 2017 
besloten dat Oss in 2050 energieneutraal moet zijn en de gemeente 25% van haar energiebehoefte op eigen 
grondgebied moet opwekken. Om die doelstelling te bereiken, wil de gemeente grootschalig energie opwekken op 
eigen grondgebied, met zonnevelden en windmolens (Gemeente Oss, 2021).
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Het poldergebied Stijbeemden ligt in de gemeente Oss. Het is een groen, uitgestrekt landschap waar koeien grazen in de 
wei. In 2018 leek er een verandering te komen in de bestemming. Renewable Factory en zeven boerenfamilies 
presenteerden namelijk het ‘Coöperatief Energieplan Stijbeemden’. Er moesten negen windturbines in dit poldergebied 
komen. De weerstand tegen het plan bij diverse inwoners in het aangrenzende poldergebied was groot, want het zou 
grote impact hebben op de leefbaarheid. Een dilemma, want het plan sloot aan bij de opgave voor de gemeente Oss om 
vorm te helpen geven aan de energietransitie. Bovendien hing het samen met andere vergevorderde plannen voor 
windmolens in een ander deel van de gemeente. Tegenstanders van het windpark bundelden hun krachten en richtten 
Stichting Tegenwind Stijbeemden op. De stichting mobiliseerde een achterban uit de verschillende kernen. Mensen 
kwamen in actie en vonden een weg in het politieke landschap. Een verbindende kracht mét resultaat, want de stichting 
heeft haar doel bereikt: er komen geen windturbines in de achtertuinen van de omliggende inwoners. 

De uitdaging

‘Geen optie om niks te doen’
Om de klimaatverandering te beperken, moeten drastische maat-
regelen worden genomen. De energietransitie vraagt daarom om 
een brede maatschappelijke omslag. Een grote uitdaging voor een 
klein en dichtbevolkt land als Nederland, waar mens en natuur de 
schaarse ruimte delen. Er moet een balans komen tussen de korte-
termijndoelen en -wensen van inwoners, zoals een prettige leefom-
geving, en de langetermijndoelen om deze prettige leefomgeving 
toekomstbestendig te houden. Een complexe duurzaamheidsop-
gave die politieke keuzes vraagt.
 
Voor de gemeente Oss is het een grote uitdaging de wensen van 
de inwoners en de kaders van de energietransitie in balans te 
brengen. Ruimtelijke ingrepen door het plaatsen van bijvoorbeeld 
windparken is een alledaags klimaatvraagstuk geworden, maar het 
komt ook heel dichtbij. ‘Hé, dat is ook mijn achtertuin!’, dacht Ton 
Buijink, mede-initiatiefnemer van Stichting Tegenwind Stijbeem-
den toen hij vernam dat er een plan lag om op 900 meter van zijn 
woonhuis windturbines te plaatsen.

Wethouder Johan van der Schoot, portefeuille klimaat en energie, 
heeft een duidelijke onderbouwing voor de komst van de wind-
turbines: ‘Onder een windturbine kunnen koeien grazen, je kunt 
er voedsel produceren. Onder een veld zonnepanelen niet. Oss 
bestaat uit een groot buitengebied dat zich goed leent voor opga-
ves als waterveiligheid, landbouw of windturbines. Maar het is een 
omstreden onderwerp. We zien dat er actiegroepen ontstaan die 
zich verzetten tegen de komst van windturbines, zoals Stichting 
Tegenwind Stijbeemden. De vraag is hoe je als bestuurder sturing 
geeft aan zo’n proces. Ik krijg vanuit de gemeenteraad een op-
dracht. Deze energietransitie is weliswaar een grote lokale opgave, 
maar hij vloeit voort uit beleid van de rijksoverheid.’ 
 
Ton Buijink en zijn vrouw Mariëlle kwamen met inwoners uit omlig-
gende dorpen in actie. ‘Als een dergelijk plan voor een windturbi-
nepark er eenmaal ligt, dan kun je dat als burger nauwelijks nog 
tegenhouden. Daarom zeiden wij: we moeten ons gaan organise-
ren! Zo is het idee voor Stichting Tegenwind Stijbeemden geboren’, 
vertelt Ton. Mariëlle: ‘Achter ons huis begint de prachtige polder. 
Het is in ons belang om die te beschermen. Het was geen optie om 
niks te doen.’ 
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Hoe denken ze over energietransitie? ‘Wij zijn hartstikke voor, we 
hebben zonnepanelen op ons dak’. Maar als het om een windpark 
gaat, heeft Ton een andere visie: ‘Het is absurd dat ze überhaupt 
op land geplaatst worden. Als de samenleving het belangrijk vindt 
om duurzame energie op te wekken, dan moet dat op een betere 
manier gebeuren.’
 
De tegenstanders van windturbines in Stijbeemden maakten hun 
bezwaren kenbaar, maar voelden zich onvoldoende gehoord en 
onvoldoende geïnformeerd door de gemeente en het Coöperatief 
Energieplan Stijbeemden. Omdat ze niet bij het besluitvormings-
proces werden betrokken, groeide het wantrouwen.

Een aantal tegenstanders besloot de inwoners te mobiliseren. Ze 
deelden flyers uit en voerden gesprekken aan de voordeur. Zo wis-
ten ze 150 inwoners bij elkaar te krijgen op een informatieavond 
op de lokale manege. ‘Sommige aanwezigen waren fel tegen de 
komst van de windmolens en waren er ronduit emotioneel over. 
Anderen waren afwachtend: zij wilden weten wat de komst van 
windmolens zou betekenen en welke gevolgen dat zou hebben. Er 
was vooral een grote behoefte aan informatie. ‘Uiteindelijk bleek 
er voldoende steun om de Stichting Tegenwind Stijbeemden op 
te richten en gezamenlijk tegen de komst van windturbines in het 
geweer te komen’, vertelt Mariëlle.

Het initiatief

Daadkrachtige aanpak
Stichting Tegenwind Stijbeemden had één einddoel: geen wind-
turbinepark in haar poldergebied. ‘Windturbines geven overlast 
en hebben gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld door het geluid, maar 
ook vanwege hun slagschaduw’, stelt Ton. Een stevige onder-
bouwing hiervan was nodig om het proces aan te vechten bij de 

gemeenteraad en het college van B&W in Oss. De kerngroep ging 
hard aan de slag om onderzoeken te verzamelen en te door-
gronden en ervaringen van mensen met dezelfde uitdagingen te 
achterhalen.

De initiatiefnemers vormden een sterk kernteam, bestaande uit 
zes leden. Door diverse competenties en netwerken bij elkaar te 
brengen, gericht op één gedeeld belang, kwamen zij tot een daad-
krachtige aanpak. ‘De een stelt een locatie voor bijeenkomsten 
beschikbaar, de ander is boerenzoon en kent de boerenfamilies. 
We hebben iemand die Planologie heeft gestudeerd, Mariëlle heeft 
kennis van marketing en communicatie en ik weet vanuit mijn 
functie in de bouw weer andere dingen’, zegt Ton. 

Wakker schudden
Middels een handtekeningenactie probeerde het kernteam inwo-
ners te mobiliseren om in actie te komen. Ton: ‘We verdeelden het 
werk. Wij zorgden voor de informatiefolders. Iedereen bracht die 
in zijn eigen wijk rond, want het ging om duizenden huizen. Inwo-
ners gingen de deuren langs om handtekeningen op te halen.’ 
‘Ik ben gaan flyeren en bij huizen in het dorp gaan aanbellen. 
Actief mensen wakker schudden’, vertelt een betrokken inwoner 
die zich actief heeft ingezet voor de stichting. ‘Slechts een paar 
inwoners gaven aan dat ze niet tegen de komst van het windtur-
binepark waren, vaak omdat ze er economisch belang bij hadden. 
Sommigen zagen geen bedreiging in de windmolens. Als ik dan 
zei: “Met windturbines voor je deur wordt je huis minder waard”, 
dan zag ik ze schrikken. Logisch, want het raakt ze persoonlijk. 
Mensen moeten wakker geschud worden en dat heeft wel even 
geduurd.’

Het kernteam opereerde steeds in nauw overleg met de achter-
ban. Het deelde zijn visie op professionele wijze met de gemeente 
én hield steeds de achterban op de hoogte, zodat men niet voor 
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de troepen uitliep. ‘Je ziet elkaar op straat en spreekt elkaar aan. 
Inwoners kunnen het kernteam makkelijk hun inzichten meegeven, 
de drempel is heel laag’, aldus Mariëlle Buijink. 

Wrijving 
De plannen voor het windturbinepark en het verzet ertegen van 
een groep bewoners leidde in de verschillende kernen ook tot 
wrijving tussen inwoners. Er waren tegenstanders, maar zeker ook 
voorstanders, bijvoorbeeld onder de boeren - en hun families - bij 
wie de turbines op het land geplaatst zouden worden. ‘De tur-
bines waren hét gesprek van de dag, van de lokale kroeg tot op 
het schoolplein. Mensen gaan naar dezelfde sportverenigingen en 
hun kinderen zitten op dezelfde scholen. Wijkbewoners konden 
het heel moeilijk scheiden, er heerste frustratie en boosheid’, zegt 
Mariëlle. Reden voor het kernteam om ook contact te zoeken met 
de boeren. 

Beïnvloeden
De stichting zette verschillende strategieën in om haar doel te 
bereiken, onder andere het opzoeken van de publiciteit. Met een 
cameraman ging het kernteam met een twintigtal inwoners op 
excursie naar de Hoeksche Waard, waar een windturbinepark is 
geplaatst, om te laten zien wat de negatieve gevolgen zijn. De 
stichting deed er daarnaast alles aan om de politiek op andere 
gedachten te brengen. ‘We hadden snel door dat de gemeente-
raad een beslissende rol kon gaan spelen’, zegt Ton. ‘We zochten 
contact met een politieke partij om erachter te komen hoe we de 
plannen konden beïnvloeden. Zo hebben we speciale nieuwsbrie-
ven voor raadsleden gemaakt met de titel: Wat raadslieden moeten 
weten.’ 

Het nemen van een beslissing over de toekomst van het windtur-
binepark was geen gemakkelijke opgave, zegt wethouder Van der 
Schoot. ‘Het is uiteindelijk de gemeenteraad die belangen moet 

afwegen en een keuze maakt. Ik breng de belangen in kaart en 
zorg voor ontmoetingen met deskundigen. Zo heb ik in de ge-
meenteraad een hoorzitting belegd waar alle tegenstanders en 
voorstanders hun mening konden geven. Ook waren er deskun-
digen aanwezig, zoals van het Nationaal Programma Regionale 
Energiestrategie, de GGD, de RIVM en een geluidsexpert. De 
gemeenteraad kon vragen stellen.’

Na alle belangen en deskundigen veelvuldig gehoord te hebben, 
moest de gemeenteraad een keuze maken. ‘Een zware opgave’, 
beklemtoont de wethouder. ‘De raadsleden stonden als collectief 
en individueel onder druk van de publieke opinie en hun directe 
omgeving.’ Hij merkt daarbij op dat het geluid van de actiegroep 
wel luid en duidelijk was overgekomen, maar dat de vraag is hoe 
groot het deel was van belanghebbenden en omwonenden die zij 
representeerden. ‘Een groot deel hoor je nauwelijks’, aldus van der 
Schoot.

Donderdag 28 januari 2021. Na een intensieve dag met 31 inspre-
kers stemt de meerderheid van de gemeenteraad in met het plan 
Duurzame Polder. Dit betekent dat er is besloten dat de Lithse en 
Geffense Polder geschikt is om grootschalige duurzame energie 
op te wekken met windmolens. De plaatsing van windturbines bij 
Stijbeemden is hierdoor van de baan.

De balans

Voortbouwen op bestaande verbindingen
Stichting Tegenwind Stijbeemden heeft in twee jaar tijd laten zien 
dat zij inwoners uit verschillende kernen weet te mobiliseren en 
verbinden. Het bundelen van verschillende competenties van in- 
woners, het beïnvloeden van de politiek én de publiciteit opzoeken 
waren daar debet aan. 

https://www.bd.nl/oss-e-o/dit-zijn-windmolens-in-de-hoeksche-waard-zo-willen-ze-het-niet-in-heesch-en-ravenstein~a2c02d71/
https://www.duurzamepolder.nl/nieuws/gemeenteraad-oss-stemt-in-met-windmolens-in-de-duurzame-polder
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De belangrijkste les? ‘Als je iets wilt bereiken, moet je daar tijd en 
energie in steken. Het is vooral belangrijk om de politiek te be-
werken’, stelt Ton. Mariëlle: ‘Maar ook het besef dat je het samen 
moet doen. Samen strijden voor een bepaald doel creëert een 
saamhorigheidsgevoel onder de achterban.’ De verbinding en korte 
lijnen die al aanwezig waren in het dorp waren een basis waar de 
stichting op kon voortbouwen.’ 

Beïnvloeding van de politiek
De politiek beïnvloeden was, zoals Ton Buijink aangeeft, een be-
langrijk speerpunt. Brieven naar raadsleden, publiciteit opzoeken, 
gesprekken voeren met politieke partijen, de stichting heeft alles 
op alles gezet. ‘Als je als volksvertegenwoordiger in het gebied 
woont waar de windturbines komen, dan wordt er veel druk op je 
gezet’, zegt wethouder Van der Schoot. ‘Volksvertegenwoordigers 
maken deel uit van de wijk of buurt waar zij wonen. Tijdens het 
doen van boodschappen werd ik aangesproken. Mensen begonnen 
over de windturbines en wat ik ze allemaal aandeed. De belangen-
groep maakt gebruik van allerlei middelen en zoekt de publiciteit 
op en ik snap dat. Hoe ga je met belangengroepen om in een 
dergelijk traject? Dat zijn ingewikkelde processen. De keuze voor 
‘hier geen windmolens’ heeft consequenties voor elders in onze 
gemeente. 

Doel behaald! Maar voor iedereen gunstig?
Stichting Tegenwind Stijbeemden kijkt tevreden terug. De bewo-
ners krijgen geen windturbines in hun achtertuin. Maar er is een 
keerzijde. Inwoners in de omgeving van de Lithsepolder - ook ge-
meente Oss - krijgen wél windturbines. Volgens de wethouder was 
het uiteindelijk een gebiedsafweging. ‘In de Lithsepolder hebben 
we meer ruimte en kunnen we verder van de kernen blijven. Dat is 
enerzijds de ruimte en luxe van het grote gebied in Oss. Anderzijds 
betekent dit dat de pijn bij een ander deel van de gemeente komt 
te liggen’. 

De toekomst van Stichting Tegenwind Stijbeemden
Na twee jaar intensieve samenwerking kwam er een einde aan de 
strijd van Stichting Tegenwind Stijbeemden. De verschillende ker-
nen hebben zich verbonden, maar is die verbondenheid ook na het 
behalen van het doel gebleven? ‘Niet echt’, zeggen Ton en Mariëlle 
Buijink. ‘De mensen van het kernteam hebben nog wel onderling 
contact. En de ervaring met de Stichting Tegenwind heeft geleerd 
dat je als kernen samen veel meer kunt bereiken. En vanuit onze 
ervaring zouden we anderen kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld 
met duurzame energie-initiatieven.’

Reflectie

Het fundament: de sociale basis
Door zich te verenigen heeft Stichting Tegenwind Stijbeemden haar 
doel behaald. Het feit dat ze opereerde in hechte woonkernen met 
een sterke sociale basis, heeft dit vergemakkelijkt. De stichting 
liet zien dat ze de inwoners uit de kernen kon mobiliseren. Het 
verenigen van inwoners rond een specifiek doel heeft echter niet 
direct geleid tot versterking van de gezamenlijke sociale basis van 
de verschillen gemeenschap(pen). Nóg niet, want het inzicht is  
wel gegroeid dat kernen hun krachten kunnen bundelen bij het 
realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling. 

Bonding
De aanpak van Stichting Tegenwind Stijbeemden is een voorbeeld 
van hoe je succesvol aan een doel kunt werken door middel 
van bonding. De stichting verenigde gelijkgestemden uit diverse 
kernen in de gezamenlijke strijd tegen de komst van een 
windturbinepark. De bonding werd versterkt doordat de inwoners 
slecht geïnformeerd werden en zich niet betrokken voelden bij het 
besluitvormingsproces. 
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De sterke bonding was echter van tijdelijke aard. Sinds het  
doel - geen windturbinepark - is bereikt, is Stichting Tegenwind 
Stijbeemden niet meer actief en zijn er minder intensieve onder-
linge contacten tussen de betrokkenen.

De sterke bonding had ook negatieve gevolgen. Zo krijgen in- 
woners uit de omgeving Lithse Polder wél windturbines in hun 
omgeving. En in de tijd dat de felle discussies speelden over de 
windturbines, veroorzaakte de tegenstellingen wrijving tussen 
inwoners in de kernen. Inwoners en politici voelden zich onprettig 
in hun eigen leefomgeving. 

Bridging
De strategie van bridging is weinig ingezet door de stichting. De 
initiatiefnemers waren niet op zoek naar compromissen of ver-
scheidenheid in opvattingen. Ze zijn wel de dialoog aangegaan 
met andersgestemden, namelijk een aantal boerenfamilies van het 
Coöperatief Energieplan Stijbeemden. Hiermee zijn bruggen ge-
slagen tussen de voor- en tegenstanders. Contact met dorpsraden 
en sociaal professionals in de kernen is niet gelegd. Beide partijen 
geven aan elkaar niet te hebben opgezocht. Hiermee kan gecon-
cludeerd worden dat er voor de stichting geen bridging-contact 
nodig was om hun doel te behalen. 

Linking
Stichting Tegenwind Stijbeemden heeft bewust gekozen voor het 
werken aan linking. Dankzij het feit dat ze de weg leerde vinden 
binnen instituties en de politiek slaagde ze erin haar doelen te 
bereiken. Het is de stichting gelukt contact te leggen met de sys-
teemwereld en de politiek te mobiliseren om haar ambities waar te 
maken.

Toekomst van windturbines
De Raad van State heeft in juni 2021 gesteld dat het kabinet met 
aangescherpte bouwregels moet komen over het plaatsen van 
windturbines. Denk aan milieubeoordelingen, normstelling voor het 
geluid en de algehele veiligheid van windparken. De actualiteit laat 
zien dat de casus uit Stijbeemden niet uniek is. En ook dat het voor 
een gemeente een complexe uitdaging is om op lokaal niveau vorm 
te geven aan de energietransitie, waarvan de randvoorwaarden nog 
in ontwikkeling zijn.
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