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INLEIDING 
Duurzaamheid is een thema dat in de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling was, nog steeds is en in 

de komende jaren waarschijnlijk nog zo zal blijven. In de afgelopen jaren is het thema gegroeid en 

verbreed. In de analyse beleidskader Duurzaamheid is weergegeven welke beleidsdoelstellingen reeds 

zijn bepaald en welke beleidsdoelstellingen de komende periode bepaald moeten worden.  

Tevens zijn er middelen beschikbaar voor duurzaamheid. Via de decembercirculaire heeft de 

gemeente Steenbergen in 2019 € 237.000,- aan klimaatgelden ontvangen. Deze gelden waren niet 

gelabeld en het stond de gemeente dus vrij om deze gelden aan andere doeleinden te besteden. Hier 

is echter niet voor gekozen. Met een nieuw Uitvoeringsprogramma stellen we vast waar de gelden aan 

besteed worden. 

In dit beleidsanalyse beschrijven we de reeds uitgezette koers en bepalen we waar we in 2021 en 

2022 op inzetten om een stap in de richting van deze doelstellingen te zetten. We onderscheiden – 

zoals in het beleidskader geanalyseerd - drie focusgebieden: Energietransitie, Klimaat en Circulaire 

Economie. Onder het focusgebied klimaat besteden we afzonderlijk aandacht aan klimaatadaptatie en 

groen en biodiversiteit. Ook zal een onderdeel algemeen worden opgenomen in het 

Uitvoeringsprogramma. 



Algemeen 
 

Project Doelgroep Op basis van (bron) Budget Middelen Planning 

Bestaand           

Deelname Groene Cirkels - Cosun Beet Company (energie, 
landbouw, ...) 

Ondernemers, inwoners Adviesnota IPB Vitaal Platteland - - doorlopend 

Verankering duurzaamheid in gemeentelijke omgevingsvisie Beleid Omgevingswet Geen afzonderlijk budget - 2022 

(Veer)krachtig Bestuur Brabantse Wal - Uitvoeringsagenda, 
Programma 'Excellent Wonen' - duurzaamheid 

Beleid Convenant (Veer)krachtig Bestuur Brabantse 
Wal 

- -   

Werkgroep duurzaamheid en energie - Reinierpolder / Reinierpark Ondernemers       doorlopend 

Duurzaam inkopen  
waarin ook wordt opgenomen dat gecertificeerd hout gebruikt en 
gekocht wordt  

Gemeentelijke organisatie Herijking inkoopbeleid 
Motie gemeenteraad 

Geen afzonderlijk budget - doorlopend 

Green Team Steenbergen Gemeentelijke organisatie    Aansluiting bij programma BRUIS     

Nieuw           

Standaard een paragraaf Duurzaamheid opnemen in de 
beleidstukken, voorstellen, discussiestukken, adviesstukken en 
dergelijke die naar de raad en het college gaan. 

Beleid Motie gemeenteraad   Q4 2021 

Kader duurzame gebiedsontwikkeling (o.a. ruimte voor gescheiden 
afvalinzameling) 

Beleid   Nader te bepalen en mee nemen in de 
gebiedsontwikkeling 

    

Ondertekening Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeentelijke organisatie         

Inspiratieflyer duurzaamheid nieuwbouw / verbouw woning  Inwoners   € 2.000     

Diverse communicatie activiteiten om bewustwording te creëren op 
duurzaamheid (intern en extern) 

Beleid   Nader te bepalen en verbonden aan de 
andere activiteiten. 

    

Logo duurzaamheid - gemeente Steenbergen Beleid    € 500,- Klimaatgelden 
decembercirculaire 
2019 

  

Duurzaamheidsmonitor opstellen en daaraan de effecten van de 
uitvoering op duurzaamheid vertalen en koppelen. 

Beleid RKC onderzoek duurzaamheidsbeleid € 15.000,- eenmalig en vervolgens € 4.000,- 
per jaar 

Klimaatgelden 
decembercirculaire 
2019 

  

Herijking beleid en beleidsdoelen duurzaamheid  Beleid  Nader te bepalen en benutten vanuit 
bestaande budgetten. 

 2022 

  



ENERGIETRANSITIE 
 

Project Doelgroep Op basis van Budget Middelen Planning 

Bestaand          

Regionale Energiestrategie West-Brabant Beleid Klimaat akkoord € 7.000,- Klimaatgelden decembercirculaire 2019 Doorlopend, iedere 
twee jaar herijken 

Transitievisie Warmte Beleid Klimaat akkoord € 40.000,-  Reeds gereserveerd Q4 2021 

Energieloket inwoners Inwoners  € 5.200,- exclusief BTW per jaar Klimaatgelden decembercirculaire 2019 Contract t/m 31-12-
2024 

Stimuleren duurzame initiatieven ( waaronderDuurzaam 
Steenbergen) 

Inwoners / 
maatschappelijke 
instellingen 

 € 5.000,-  Klimaatgelden decembercirculaire 2019 Doorlopend 

Ondersteuning energieambassadeurs Inwoners  € 2.500 in 2022 Klimaatgelden decembercirculaire 2019 Doorlopend 

Uitvoering Visie Energie en Ruimte - zonnevelden Beleid Visie Energie en Ruimte     Doorlopend 

Evaluatie en monitoring Visie Energie en Ruimte Beleid Toezegging wethouder € 5.000,- per jaar Klimaatgelden decembercirculaire 2019 Doorlopend 

Inkoop duurzame energie Gemeentelijke 
organisatie 

     Q4 2022 

Stimuleringslening Inwoners  Extra budget ter beschikking gesteld door de 
raad 

  Doorlopend 

Beleid elektrische laadpalen Beleid        

 Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen  Inwoners Regeling Reductie Energiegebruik 
Woningen 

 € 137.066,99 Eenmalige specifieke uitkering RREW Juni 2021 t/m 31 juli 
2022  

Nieuw          

Energieloket bedrijven Ondernemers  € 2.600,- exclusief btw eenmalig en vervolgens 
jaarlijks € 4.750,- exclusief btw 

 Klimaatgelden decembercirculaire 2019   

Stimulering zon op bedrijfsdaken - projectvoorstel Ondernemers Motie gemeenteraad € 35.000,-    Q3 2021 

Vervolg Transitievisie Warmte Beleid Klimaatakkoord N.t.b.   Nader vast te stellen 
na de transitievisie 
warmte 

Verduurzamen gemeentelijk wagenpark Gemeentelijke 
organisatie 

 Navragen bij collega's     

Band op spanning Inwoners  € 4.000,- Klimaatgelden decembercirculaire 2019   

Inventarisatie mogelijkheden verduurzaming sportverenigingen Maatschappelijke 
instellingen 

 N.t.b.   

Informatieavond verduurzaming VVE’s Inwoners    2022 

Mogelijke deelname Regionaal Ontwikkelfonds Maatschappelijke 
instellingen 

Uitvoeringsprogramma Regionale 
Energiestrategie 1.0 West-Brabant 

€ 25.000,- Klimaatgelden decembercirculaire 2019 
 

Onderzoek, aanpak en proces opzet verduurzamen 
maatschappelijk vastgoed als onderdeel van een grote update 
MJOP. 

Gemeentelijke 
organisatie 

 € 100.000,- Begroting 2021 Start Q3 2021 

Afronding Q3 2022 

  



KLIMAAT 
 

Project Doelgroep Op basis van Budget Middelen Planning 

Bestaand           

Klimaatrisicodialoog Beleid Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie       

Doornedijkje - Waterschap Brabantse Delta Ondernemers   

€ 250.000,- t.b.v. 
riolering, 
klimaatadaptatie, 
etc. in de PPN opgenomen   

Ecologisch maaibeheer Gemeentelijke organisatie   € 285.000,- bestaande middelen maaibestek 2021 - 2024 

Deelname Boomfeestdag Inwoners Bomenplan n.t.b. bestaande middelen bomen Doorlopend, jaarlijkse deelname 

Deelname Stimuleringsregeling Landschap - provincie 
Noord-Brabant (o.a. aandacht voor bijen) Ondernemers en inwoners (buitengebied) Natuurbeleidsplan € 7.100,- 

zal in de begroting van 2023 evt. worden 
opgevoerd.   

Deename Natuur in de wijk Inwoners (woonkernen) Natuurbeleidsplan € 20.000,- 
N.t.b., wordt onderzocht om dit te 
koppelen aan bestaande ontwikkelingen. 2022 en 2023 (2 keer deelname) 

Deelname Erven Plus Ondernemers en inwoners (buitengebied) Natuurbeleidsplan € 20.000,- 
N.t.b., wordt onderzocht om dit te 
koppelen aan bestaande ontwikkelingen. 2022 en 2023 (2 keer deelname) 

Deelname Natuurpodium Inwoners     reeds opgenomen   

Operatie Steenbreek (plan van aanpak) Inwoners Amendement gemeenteraad n.t.b. 

op basis van een plan van aanpak zal de 
raad om budget van € 50.000 worden 
verzocht van . n.t.b. 

Levensbos Inwoners Amendement gemeenteraad € 140.000,-   2021 - 2022 

            

Nieuw           

Klimaatrobuust handelen verankeren in beleid Beleid Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie       

Klimaatadaptatiestrategie Beleid Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie       

Waterberging sloten in relatie tot klimaat   

Uitvoeringsprogramma vGRP 
2020-2023 

10.000,- jaarlijks 
(2021)   2020-2023 

BRP maatregelen   

Klimaatbestendigheid uit BRP 
maatregelen 10.000,- jaarlijks   2020-2023 

Lokale kansen onderzoeken: Productieve 
bedrijventerreinen   

uitvoeringsagenda / het 
Uitvoeringsprogramma Zuid-
Nederland 2.0 (en 3.0).   Impulsregeling klimaatadaptatie rijk 2020-2023 

Lokale kansen onderzoeken: Aangename kernen en koele 
dorpen   

uitvoeringsagenda / het 
Uitvoeringsprogramma Zuid-
Nederland   Impulsregeling klimaatadaptatie rijk 2020-2023 

Lokale kansen onderzoeken: Robuuste bossen   

uitvoeringsagenda / het 
Uitvoeringsprogramma Zuid-
Nederland   Impulsregeling klimaatadaptatie rijk 2020-2023 

Lokale kansen onderzoeken: Wateropnemende en 
vasthoudendende bodems   

uitvoeringsagenda / het 
Uitvoeringsprogramma Zuid-
Nederland   Impulsregeling klimaatadaptatie rijk 2020-2023 

Lokale kansen onderzoeken: Waterrijke beken en 
bronnen   

uitvoeringsagenda / het 
Uitvoeringsprogramma Zuid-
Nederland   Impulsregeling klimaatadaptatie rijk 2020-2023 

Lokale kansen onderzoeken: Wateropvang, verdeling en 
zuivering in en langs bekenLokale kansen onderzoeken   

uitvoeringsagenda / het 
Uitvoeringsprogramma Zuid-
Nederland   Impulsregeling klimaatadaptatie rijk 2020-2023 



CIRCULAIRE ECONOMIE 
 

Project Doelgroep Op basis van Budget Middelen Planning 

Bestaand           

Afvaleducatie scholen Inwoners   € 5.000,- per jaar 

Klimaatgelden 
decembercirculaire 
2019 Continu 

Actualisatie beleidsplan VANG (Van afval naar grondstof) Beleid       2021 

Zwerfafval opruimacties Inwoners         

Verkenning mogelijkheden circulaire economie (RWB) (Groene cirkels) Ondernemers / organisatie Raamwerk circulaire economie RWB 
(nog) geen 
budget Economie  2021 tm 2024 

            

Nieuw           

Onderzoek circulaire inrichting openbare ruimte (en HIOR - handboek 
inrichting openbare ruimte) Gemeentelijke organisatie         
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