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EVEN VOORSTELLEN

• Beleidsmedewerker 
duurzaamheid

• Sinds oktober 2019



WAT IS DUURZAAMHEID?

“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de 
behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor 
toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om 
ook in hun behoeften te voorzien.” 



HOT ITEM



DUURZAAMHEIDSNOTA STEENBERGEN 2012-2020

• Vastgesteld op 31 mei 2012

• VISIE “De gemeente Steenbergen maakt zich 
sterk voor duurzaamheid. Dit betekent dat 
structureel en op een integrale manier 
gewerkt wordt aan een leefbare samenleving 
waarin mensen in hun basisbehoeften kunnen 
voorzien, zonder dat de basisbehoeften van 
toekomstige generaties in het gedrang komen 
(naar de definitie van duurzaamheid uit Our
common future, van de commissie 
Brundtland: 1987)”

• Bijbehorend uitvoeringsprogramma



ONTWIKKELINGEN



PIJLERS



Verklaring van Steenbergen

• Doelstelling energieneutraliteit in 2040

• Ondertekening door diverse partijen

ENERGIETRANSITIE

2050



Coalitie- en raadsakkoord 2019-2022

• Inwoners faciliteren bij verduurzamen woning

• RES 2030- lokale opgave

• Maximaal 8 windturbines in lijnopstelling langs het 
Volkerak met een tiphoogte lager dan 150 meter

• Geen besluit in deze bestuursperiode om nog meer 
windturbines te plaatsen.

ENERGIETRANSITIE



ENERGIETRANSITIE

Regionale Energiestrategie (RES)

Regio West-Brabant
• 16 gemeenten

• provincie Noord-Brabant

• Waterschap Brabantse Delta

• Waterschap Rivierenland

• Enexis

26 maart 2021: RES 1.0

Iedere 2 jaar herzien



ENERGIETRANSITIE



Visie Energie en Ruimte

• Gemeentelijke input voor de RES

• Vastgesteld door gemeenteraad op 9 juli 2020

• Energiemix 2030: 93 hectare zonnevelden 

• Geen (extra) opgave windenergie

ENERGIETRANSITIE



ENERGIETRANSITIE

Transitievisie Warmte

• Uiterlijk 31 december 2021

• Betrokkenheid stakeholders

• Tijdpad voor het aardgasvrij maken van wijken

• Minimaal eens in de vijf jaar actualiseren

• Gemeenten als regisseurs van de warmtetransitie



KLIMAAT

Klimaatadaptatie

De gemeente Steenbergen is 
klimaatbestendig en waterrobuust ingericht 
in 2050 – Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
(DPRA), Waterkring West, vGRP
Steenbergen 2020-2023

Groen en biodiversiteit

Nog geen concrete doelstelling.



CIRCULAIRE ECONOMIE

Beleidsplan ‘Van afval naar grondstof’ 2016-2020 (april 2016)

• 2020: 100 kilogram restafval per inwoner per jaar + 75% 
scheiding van het huishoudelijk afval

Doelstelling landelijk en regionaal: “Een volledig circulaire 
economie in 2050.”



VOORBEELDEN CONCRETE DOELSTELLINGEN

Klimaatadaptatie 

• De gemeente Steenbergen wil in 2030 minimaal 100 
groene daken hebben gerealiseerd.

Groen en biodiversiteit

• De gemeente Steenbergen wil in 2050 binnen de 
bebouwde kom minimaal 50m2 groen per inwoner.

• De gemeente Steenbergen wil in 2050 binnen de 
bebouwde kom minimaal 50 bomen per 100 
inwoners.



VRAGEN


