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Onderwerp 
Toezeggingen in het kader van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 gemeente 
Steenbergen 

Steenbergen; 26 april 2016 

Aan de raad, 

In de oordeelvormende vergadering van 3 februari 2016 heeft u gesproken over het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Daarbij zijn meerdere suggesties gedaan en zijn er specifieke 
vragen gesteld over de uitvoering. Veel van deze suggesties zijn door de wethouder overgenomen om te 
betrekken bij de uitvoering. Aangezien het Uitvoeringsprogramma aan de hand van deze toezeggingen 
niet volledig gereviseerd kon worden, heeft wethouder Vos, zoals u weet, bij de vaststelling van het 
Uitvoeringsprogramma in de raadsvergadering van 25 februari 2016, toegezegd de toezeggingen in een 
apart overzicht u te doen toekomen. Deze toezeggingen maken in deze vorm onderdeel uit van het 
Uitvoeringsprogramma. 

De toezeggingen treft u hieronder aan. 

Opmerkingen/vragen Toezeggingen 

Gegevens over duurzaamheid op website 
summier en redelijk weggestopt. 

De informatie over duurzaamheid wordt uitgebreid. Met 
deze uitbreiding zal onder andere aandacht gegeven 
worden aan de duurzaamheidsleningen en aandacht voor 
betere ontsluiting. 

Suggestie om over te stappen op inkoop 
van energie uit kleinschalige waterkracht, 
zon en wind 

De verschillende opties bij het verduurzamen van de 
energiecontracten worden bekeken. 

Energiebesparingsmaatregelen nemen bij 
gemeentelijke accommodaties met een 
terugverdientijd van 7 a 8 jaar i.p.v 5 jaar 

Er zal voortaan uitgegaan worden van een terugverdientijd 
van 7 a 8 jaar. 

Promotie voor de duurzaamheidslening Zie hiervoor ook de eerder gemaakte opmerking. 

Verwijzing opnemen naar 'Meerjarenaf
spraak Energietransitie glastuin- bouw 
2014-2020' en noemen en uitdragen 

In het kader van ontwikkelingen bij glastuinbouw wordt dit 
met de glastuinbouw besproken. 

Woningcorporaties oproepen in te zetten 
op tegengaan hoog energieverbruik van 
hun woningen 

Er worden in 2016 met woningcorporaties 
prestatieafspraken gemaakt, waarin het onderwerp 
duurzaamheid een plaats krijgt. 

Hoe wordt energieneutrale nieuwbouw 
gepromoot? 

Dit wordt op basis van het Convenant Duurzaam Bouwen 
uitgedragen 

Hoe verbeteren we de biologische 
kwaliteit van het oppervlaktewater? 

Dit betreft specifiek een aandachtsgebied van het 
Waterschap. Hiervoor wordt wel aandacht gevraagd in het 
reguliere overleg met Brabantse Delta. 

Opmerking over verzilting Krammer-
Volkerak op pag. 14 is te positief gesteld 

Het Uitvoeringsprogramma is door uw raad vastgesteld, 
dus in de tekst kan niets meer gewijzigd worden. Daarom 
wordt bij het Uitvoeringsprogramma een Addendum 
gevoegd, waarin wordt opgenomen, dat de bedoelde zin 
als geschrapt dient te worden beschouwd. 

Project Natuur op het erf en aanbrengen 
zonnepanelen op daken van loodsen 

Dit onderwerp wordt meegenomen bij besprekingen met 
ZLTO 



Komen er meer E-laadpunten? Ja, beleid is in voorbereiding 

Meer inzet nodig op energiebesparing/ 
hernieuwbare energie 

Dit gebeurt door uitvoering van meerdere acties uit het 
(regionaal) uitvoeringsprogramma duurzaamheid en 

Hnyullinq van de aangenomen motie over 'de dorpsmolen'. 

Hoogachtend, 
burgemeéster en wethouders van Steenb 
dejtíĉìj-s^cretaris, de burge 
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