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Aan de Raad, 

Op 18 december 2012 ontving ons college een brief van de voorzitter van de Bestuurscommissie 
Duurzaamheid van de Regio West-Brabant, gedateerd 14 december 2012. 
In deze brief werd ons college gevraagd deel te nemen aan het regionale project 'Stimuleren plaatsing 
zonnepanelen' (verder: project zonnepanelen) en aan te geven of de gemeente zelf ook panelen wil 
aanschaffen voor haar eigen accommodaties via het project. 
Tot uiterlijk 8 januari 2013 was het mogelijk om te antwoorden op deze vragen. 
Later was niet mogelijk, vanwege het halverwege januari 2013 definitief worden van het bestek voor de 
aanbesteding van het project. 

Het was dus het go or no go moment voor onze gemeente. 

Achtergrond 

Een gedeelte van uw raad gaf in de vergadering van 27 september 2012 aan niet mee te willen doen met 
het regionale project zonnepanelen, omdat we dan de plaatselijke ondernemers zouden passeren. 
Dit standpunt is door de wethouder milieu meegenomen bij de bespreking van het regionale 
zonnepanelenproject in de vergaderingen van de Bestuurscommissie Duurzaamheid van de Regio West-
Brabant op 3 oktober en 5 december 2012. 
Mede door inbreng van diverse gemeenten binnen de regio, maar zeker ook door de portefeuillehouder 
milieu van Steenbergen is bereikt, dat in het bestek in het kader van de aanbesteding bepalingen zullen 
worden opgenomen om deelname van lokale partijen te stimuleren via een puntensysteem. 
Het is de bedoeling, dat de marktpartij zaken doet met lokale installateurs en dat zo wordt 
tegemoetgekomen aan de plaatselijke ondernemers. 
Lokale bedrijven moeten de kans krijgen deel te nemen aan het project en kunnen een portfolio 
opbouwen met zonne-energie en daarmee de aanschaf van zonnepanelen ook na dit project verder 
promoten. Behalve verdere verspreiding van zonne-energie draagt dat ook bij aan een gezonde en 
duurzame, lokale economie. In het op te stellen bestek zal hier een modus voor gezocht worden. 
Als de gemeente Steenbergen niet meedoet met het regionale zonnepanelen-project, dan zijn de 
Steenbergse ondernemers sowieso geen plaatselijke ondernemers die mee kunnen doen met het project. 
Dus het is van belang dat de gemeente Steenbergen meedoet met het zonnepanelenproject. 
Daarnaast blijft het natuurlijk zo, dat plaatselijke ondernemers naast dit project zelf (in gezamenlijkheid) 
initiatieven kunnen ontplooien om de aanschaf van zonnepanelen te bevorderen. 
Nog voor uw verdere informatie over het project zonnepanelen: 
De voorbereiding van het project zonnepanelen was al door de regio in gang gezet als uitwerking van een 
Slok-project vanuit de voormalige MARB (Milieu en Afval Regio Breda)-gemeenten. De andere 
gemeenten binnen de regio West-Brabant en ook andere gemeenten die deelnemen aan het 
Inkoopbureau West-Brabant konden hierbij aansluiten. 
Het project is opgezet naar voorbeeld van het met succes uitgevoerde zonnepanelenproject voor 
gemeenten in Noord-Oost-Brabant door het Regionaal Milieubedrijf Brabant-Noordoost (RMB). 



Het project is in de Bestuurscommissie Duurzaamheid besproken in de vergaderingen van 3 oktober en 5 
december 2012. Onder andere is besloten om in te stemmen met het project-voorstel en dit aan te bieden 
aan de individuele gemeenten. 

Het betreft een grootschalig, regionaal zonnepanelen-project voor particulieren, gemeenten en andere 
organisaties in West-Brabant. 
Het doel is het stimuleren van woningeigenaren, woningcorporaties, gemeenten en andere organisaties in 
de West-Brabantse gemeenten om zonnepanelen aan te schaffen, om daarmee het aandeel duurzame 
energie in de gemeenten substantieel te verhogen. 
Het beoogde projectresultaat is, dat middels een (Europese) aanbesteding één marktpartij mede namens 
de regio, gedurende een wervingscampagne scherp geprijsde zonnepanelen onder de aandacht heeft 
gebracht, verkocht en gerealiseerd. 
Het beoogde effect is, dat duurzame energieopwekking in het algemeen en zonne-energie in het 
bijzonder mede door het zonnepanelenproject West-Brabant een vlucht in West-Brabant neemt. 

De planning is dat eind 2013 het zonnepanelenproject is afgerond. 

De kosten ad C 26.000,00 voor de begeleiding van het traject in West-Brabant worden door de Regio 
West-Brabant betaald vanuit de Slok-middelen (afkomstig van de voormalige MARB-gemeenten). 
Het Inkoopbureau West-Brabant heeft toegezegd haar expertise zonder kosten in te willen zetten. 

De gemeenten die nu aanhaken - dus ook Steenbergen - zijn geen financiële bijdrage verschuldigd. 
Van de gemeenten wordt enkel de inzet van (communicatie)uren gevraagd 

Op 8 januari 2013 heeft het college besloten: 
1. Deel te nemen aan het regionale project zonnepanelen; 
2. De gemeente zelf schaft geen zonnepanelen voor haar eigen accommodaties aan via dit project; 
3. Uw raad van de besluiten genoemd onder de beslispunten 1. en 2. op de hoogte stellen door middel 
van een raadsmededeling, 

De volgende overwegingen hebben tot deze besluiten geleid: 
Ad 1. Deelname regionale actie zonnepanelen 

Regionale visie duurzame energie West-Brabant 
In 2010 is door de gemeenten in West-Brabant, waaronder ook de gemeente Steenbergen, de 
Visie op Duurzame Energie West-Brabant vastgesteld. In deze visie hebben alle regio
gemeenten vastgelegd op welke wijze zij de doelstelling van 2007o duurzame energie-opwekking 
willen bereiken, verdeeld naar de thema's bio-energie, windenergie en gebouwgebonden opties. 
Uit de Duurzame Energiemonitor 2012 blijkt, dat elke gemeente nog veel inzet moet plegen om 
de eigen taakstelling voor duurzame energie in de gebouwde omgeving in 2020 te kunnen 
realiseren. Het project zonnepanelen sluit dan ook prima aan op de regionale visie op duurzame 
energie; 
Duurzaamheidsnota 
In aansluiting op de regionale visie en het regionale uitvoeringsprogramma duurzame energie is 
in de duurzaamheidsnota voor de gemeente Steenbergen opgenomen dat de toepassing van 
duurzame energie, waaronder zonnepanelen, wordt bevorderd. Deelname aan het project 
zonnepanelen is daarbij een actie in het kader van uitvoering van het duurzaamheidsbeleid door 
het college. 
Groepsaankoop zonnepanelen uitvoerbaar in regionaal verband 
Uit ons antwoord van 23 augustus 2012 op de motie van uw raad betreffende groepsaankoop 
zonnepanelen van 21 juni 2012 is gebleken, dat de groepsaankoop zonnepanelen door middel 
van een veilingsysteem (lees ook: één leverancier), niet uitvoerbaar is voor slechts één 
gemeente, maar wel voor een regio met een omvang als die van ons; 
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Qntzorgen inwoners 
Het project zonnepanelen is met name gericht op het ontzorgen van de inwoners in de regio. Het 
project leidt tot een zeer aantrekkelijk aanbod voor de inwoners: een systeem van goede 
kwaliteit, financieel aantrekkelijk in aanschaf en lagere woonlasten. Naast particulieren kunnen 
ook organisaties deelnemen die eigen dakoppervlak hebben en zelf duurzame energie willen 
opwekken: woningeigenaren, woningcorporaties, MKB en anderen. 
Stimuleren lokale economie 
De tekst van deze overweging is - omwille van het belang ervan voor uw raad - aan het begin van 
de raadsmededeling geplaatst, direkt onder het kopje 'Achtergrond'. Kortheidshalve wordt op 
deze plaats naar deze tekst verwezen. 
Samenwerking binnen de regio 
Door deelname aan het project zonnepanelen wordt binnen de regio op een efficiënte en 
effectieve manier samengewerkt. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een regelmatig geuite 
wens daartoe van uw raad. 
Imago van Steenbergen als duurzame gemeente 
Met de vaststelling van de duurzaamheidsnota heeft uw raad uitgesproken zich sterk te willen 
maken voor duurzaamheid, onder andere door anderen te stimuleren - zichtbaar - aan 
duurzaamheid te doen. Door deelname aan het regionale project zonnepanelen profileren de 
deelnemende gemeenten zich op een duurzame manier. Ze bieden woningbezitters, bedrijven en 
andere organisaties een concreet handelingsperspectief - ze ontzorgen de doelgroep zoveel 
mogelijk - met het doel een bijdrage te leveren aan duurzame energie-opwekking. 
De andere kant van het verhaal: als besloten wordt om niet mee te doen aan het regionale 
project zonnepanelen, zal dat imago-schade opleveren en tot veel onbegrip onder de bevolking 
leiden. Zeker zal dit het geval zijn, als alle of heel veel (ons omringende) gemeenten binnen de 
regio wel mee zullen doen. En daar heeft het alle schijn van. 
Ter indicatie: uit de enquête die is uitgevoerd in het kader van de EnergieAgenda van de Regio 
West-Brabant is gebleken, dat circa 850Zo van de gemeenten een project voor het gezamenlijk 
inkopen van zonnepanelen regionaal wil oppakken. 

Concluderend kan gesteld worden, dat er geen enkele reden is om niet aan het regionale project 
zonnepanelen deel te nemen. 

Ad 2. Zonnepanelen voorde eigen gemeentelijke accommodatie 
Voor wat betreft de aanschaf van zonnepanelen voor de eigen gemeentelijke accommodaties in 
2013 gaat de voorkeur uit naar het benaderen van (lokale) ondernemers. 
Dit past binnen het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. 

Ad 3. Raadsmededeling 
Deze raadsmededeling wordt gedaan in vervolg op de raadsmededeling (23-08-2012), waarmee 
ons college antwoord heeft gegeven op de motie van uw raad van 21-06-2012 over 
groepsaankoop van zonnepanelen. Daarnaast speelde het standpunt van een gedeelte van uw 
raad, geuit in de vergadering van 27 september 2012, dat we door het meedoen met het 
regionale project zonnepanelen de plaatselijke ondernemers zouden passeren. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

fr. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 


