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Uw referent ie: Raadsvoors te l Betreft: Verandering 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij richt ik me tot u met het vo lgende : 

Vonge week werd ik onaangenaam verrast toen ik een raadsmededel ing kreeg inzake de 
"Gemeenschappel i j k Europese aanbesteding" van zonnepane len door de gemeente Steenbergen. 
(Zie ook de bi j lage). 

Ik viel van mijn stoel van verbaz ing. . . 

Waa rom moet dit nu weer Europeees worden aanbesteed ? Goedkoper ? Hebben we dan hé-le-
maal niets geleerd van alle europese aanbestedingen ? 

Wie verzint dit nu ? 

Er zijn in S teenbergen zát instal lateurs (Madri , Moors, De Jong Thermotechn iek , Hei jnen-Stu i j ) , 
die goeie zonnepane len kunnen leveren én netjes monteren. Gedegen bedri jven met hun wortels 
in het Steenbergse. 

Zij maken geen enkele kans om te kunnen stunten tegen een landeli jk opererend bedrijf of andere 
zonnepane lencowboy die tegen dumppr i jzen inferieure panelen levert. 
Elke huis is daarnaast maatwerk. Hoe denkt u dat te gaan regelen? 

Samen voor Steenbergen 

Nog slechts enige weken ge leden zat ik s 'avonds in het gemeentehu is met twee van uw 
wethouders en ene twint igtal ondernemers om te praten over sponsor ing van Steenbergse 
bedri jven aan Steenbergse verenig ingen, goede doelen en st icht ingen. 
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Daarbij ging het om de duurzame gedachten dat we "Samen voor Steenbergen" het beste 
bereiken. Bedri jven doen aan MVO, verenigingen kunnen hun f inanciële tekorten aanvul len, die 
vooral ontstaan zijn door het verval len van subsidies. 

Geachte dame, h e e r : maar Steenbergse Bedri jven kunnen al leen Steenbergse Verenig ingen, 
goede doelen en st icht ingen sponsoren , als ze geld verd ienen. 

En laat dan ui tgerekend hun eigen Steenbergse Gemeente kiezen voor de zoveelste Europese 
aanbesteding. . . 
Er is door de Gemeente al een kolossaal gemeentehuis gebouwd. Zonder Steenbergse bedri jven. 
Er is een Geluidswal op de mil ieustraat aangelegd. Zonder Steenbergse bedri jven 
Er is een MC in Kruisland aanbesteed. Zonder Steenbergse bedri jven 
En nu zonnepane len. 

Moet ik nog even doorgaan ? 

Ongehoord I 

De bedri jvigheid in Steenbergen is de laatste jaren fors a fgenomen. 

Als we kijken naar bi jvoorbeeld twee takken: 

a) De automobielbedr i jven. Die verkeren , zoals u ongetwi j feld bekend, in zwaar weer. Twee 
van onze eigen huurders vielen om, drie bedri jven stopten ermee en de Opel-garage staat 
leeg. 

b) De bouw : vroeger zaten hier op de Reinierpolder: Van de P a r : 3 man, BB Knop-Gor issen : 
35 man, Goldewi jk 90 man, Haast 30 man, Verkaart 25 man , Zantboer 3 man, en nog wat 
kleinere aannemers. Kijk eens naar heden : Goldewi jk is gelukkig overgenomen door 
Joachems, maar die heeft al aangegeven te gaan verhuizen als ie iets beters tegenkomt. 
Over een jaar zit er well icht nog één bouwbedri j f . Dan is het eenvoud igweg afwachten 
wanneer toeleveranciers als Raab Karcher, Pontmei jer of Leys vertrekken. En om u een 
idee te geven : al leen al aan onderhoud van bouwkasten en machines spendeerden deze 
bedri jven in 2011 bijna 60.000 euro bij Heijnen-Stui j . 

c) En dan hebben we het nog niet over de enorme spin-off voor Steenbergse Ondernemers 
(gebak bij ver jaardagen, feest jes bij de Wal levis, kantoorart ikelen, overnacht ingen, 
v loerbedekking, onderhoud auto's, etc, etc) van deze bedri jven die weggeval len is. 

d) Last but not l eas t : de leerl ingen die stage lopen of hun vakopleid ing volgen bij Steenbrgse 
bedri jven. Ook dat gaat ver loren. 

Samen voor Steenbergen 

Geachte dame, heer, Europees aanbesteden heeft niets te maken met duurzaamheid , groen 
ondernemen of MVO. Er is één v o o r d e e l : de Gemeente Steenbergen hoeft in dat mooie 
gemeentehuis geen enkele ambtenaar meer tijd te laten besteden aan deze uitdaging. 
Maar dat gaat wel ten koste van Steenbergse verenigingen én bedri jven.. 

De oplossing ? 

1) Gewoon aanbesteden in Steenbergen. Wij wil len graag rond de tafel met al de Steenbergse 
instal lateurs en jull ie als gemeente . Wij wil len graag leveren en instal leren. 



2) Maak een puntensysteem bij elke aanbesteding. Of het nu gaat om een gebouw als het MFC, 
kopieerpapier of een aanhangwagent je . Bedri jven die actief sponsoren "aan het Steenbergse " 
kri jgen punten die meetel len bij een aanbesteding. 

3) Organiseer samen met OPS een discussie-avond. Er zijn zat sprekers die aan kunnen tonen dat 
Europees aanbesteden eenvoudigweg niet hoeft. Ondanks dat wat een ambtenaar zegt en die 
meent dat ie wel Europees moet aanbesteden. . 

Ik stuur deze brief naar alle leden van OPS omdat ik dit onderwerp steeds aankaart bij 
verschi l lende mensen van de Gemeente Steenbergen, maar er bl i jkbaar steeds niets mee gedaan 
wordt. Ik heb ook met Mare Adr iaansen gesproken, die heeft ook al schrifteli jk gereageerd, heb ik 
begrepen. 

Graag verneem ik van u binnen 6 weken, en ik ontvang graag binnen 48 uur een bevestiging van 
ontvangst van dit schri jven. 

Met vr iendel i i l j įŷgroeten, Met vriendelij l j įĢ'groeten, 

Re en 

College van B en W 
- bestuur en leden O P S 
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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Antwoord op motie betreffende groepsaankoop zonne-panelen 

Steenbergen; 23 augustus 2012 

Aan de Raad, 

In de raadsvergadering van 21 juni 2012 is de motie over de groepsaankoop van zonnepanelen 
aangenomen. 
Hierbij werd het college opgedragen: 

Kort te onderzoeken of inzet van groepsaankoop zonnepanelen door middel van een 
veilingsysteem, in de gemeente Steenbergen voor haar inwoners uitvoerbaar is; 
De raad in september 2012 te informeren over de uitkomst van het onderzoek. 

Uit onderzoek is het volgende gebleken: 
De groepsaankoop zonnepanelen door middel van een veilingsysteem is niet uitvoerbaar voor 
slechts één gemeente. Om voldoende vraag te creëren, dus om een scherpe prijs te krijgen, 
moet samengewerkt worden met (veel) andere gemeenten. Dit is gebleken uit navraag bij de 
gemeente Haarlem die samen met 18 andere gemeenten een groepsaankoop heeft geregeld met 
een veilingbedrijf; 
De Regio West-Brabant wil een grootschalig, regionaal zonnepanelenproject voor particulieren, 
gemeenten en andere organisaties in West-Brabant uitvoeren; 
Dit project heeft als doel dat middels een (Europese) aanbesteding één marktpartij mede namens 
de regio, scherp geprijsde PV-systemen onder de aandacht brengt, verkoopt en realiseert; 
De gemeente biedt - zoals in de motie verwoord - hulp bij het geven van bekendheid aan de 
mogelijkheid om in te schrijven voor de gezamenlijke inkoop; 
In september 2012 zal binnen de Regio West-Brabant worden geïnventariseerd hoeveel 
gemeenten aan dit regionale zonnepanelenproject willen deelnemen. Vermoedelijk zal het een 
groot aantal gemeenten zijn. Onze gemeente zal - gezien de motie - zeker te kennen geven te 
willen participeren; 
De voorlopige planning is dat de aanbestedingsprocedure in februari 2013 zal zijn afgerond en 
gestart kan worden met de wervingsfase (wervingscampagne door winnende partij en 
gemeenten). De panelen zouden dan vanaf april 2013 op de daken kunnen worden gelegd. 

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

ÎTJ.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Botten 


