
Motie  

Onderwerp: Onderzoek mogelijkheden gemeente om te participeren in hernieuwbare 

energieprojecten 

De raad van de gemeente Steenbergen, in vergadering bijeen op 4 juli 2019.  

Constateert dat:

• Ook 2019 een jaar dreigt te worden dat hoog in de top 10 van warmste gemeten jaren 
terechtkomt; 

• Klimaatstijgingen extreem waarschijnlijk worden veroorzaakt door het broeikasgas-effect; 

• De komende jaren in Steenbergen grote stappen worden gezet naar een verduurzaming van 
onze energievoorziening; 

• De energietransitie vorm krijgt door de ontwikkeling van zon- en windenergie op kleine en op 
grote schaal; 

• In het verleden in onze gemeente voornemens zijn gemaakt om er op één of andere manier 
voor te zorgen dat sociale randvoorwaarden en gemeenschappelijk profijt onderdeel zijn van 
de te ontwikkelen plannen voor hernieuwbare energie; 

• Zowel op landelijk als op provinciaal niveau momenteel wordt uitgegaan van een forse lokale 
invloed, inbreng en rendement bij deze plannen (tot wel 50%); 

• Lokale betrokkenheid, maatschappelijk draagvlak en vormen van mede-eigenaarschap 
essentieel zijn om het ontstaan van een energiekloof binnen onze gemeente te voorkomen*.  

• In het raadsprogramma is opgenomen dat wij onze inwoners willen faciliteren bij het 
verduurzamen van hun woningen, dat daar rijksmaatregelen voor zijn en dat “Waar dat kan 
(…) wij dat pakket (zullen) verstevigen.” 

Overweegt dat:

Economische betrokkenheid bij de ontwikkeling van grote energieprojecten zon en wind behalve 
financiële voordelen ook meer kennis en invloed kunnen opleveren voor de vormgeving en 
uitwerking van deze projecten. Het faciliteren heeft dan niet alleen betrekking op 
projectontwikkelaars Hernieuwbare energie, maar ook op onze inwoners die ondersteund willen 
worden bij hun overstap naar gebruik hernieuwbare energie. 

Stelt voor om:

Het college opdracht te geven: 

• Een onderzoek in te stellen naar de methode(n) om als gemeente financieel te participeren 

in grote projecten voor hernieuwbare energie ten einde op een rendabele manier voor onze 

inwoners meer (financiële) voordelen en meer ‘social return’ te genereren; 

• De resultaten van dit onderzoek aan de raad ter beschikking te stellen voor het einde 2019; 

• De kosten te dekken vanuit de begroting 2020. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Fractie Gewoon Lokaal! 

*”energiekloof” = mensen met een kleine portemonnee profiteren onvoldoende van de financiële 

voordelen van de aanstaande energietransitie; mensen met een dikke portemonnee varen er juist 

wel bij. 
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