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Aan de raad,
1.Inleiding
Op 29 juni 2017 is de ontwerp-Regionale energiestrategie (hierna: RES) aan ons college aangeboden
door de regiegroep Regionale Energiestrategie West-Brabant.
Dit is een onderdeel van de pilot 'Regionale Energiestrategie' van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de rijksoverheid.
Aan de RES is met een aantal stakeholders (ondernemers, onderwijsinstellingen, verschillende
overheden, bewoners) gewerkt.
De titel van de strategie Ons 2050 geeft aan hoe de regiegroep aankijkt tegen het bereiken van het doel
om in 2050 als West-Brabant energieneutraal te zijn: het is een gezamenlijke opgave.
In de begeleidende brief wordt ons college de mogelijkheid gegeven om vóór 1 oktober 2017 op de RES
te reageren.
De RES is echter ook voor uw gemeenteraad dermate belangrijk dat hij m e e g e n o m e n dient te
worden in het geven van een reactie op de RES.
Eerder is al aangekondigd dat voor uw raad op 21 september 2017 een informerende bijeenkomst
over de RES plaatsvindt.
Gezien het bovenstaande is de regiegroep ervan op de hoogte gesteld, dat de reactie op de RES niet
vóór 1 oktober 2017 gegeven kan worden, maar wel zo snel mogelijk in oktober 2017.
Ons college heeft een concept-reactie op de RES opgesteld, die met dit voorstel aan uw raad wordt
voorgelegd.
2 Achtergrond
De regio West-Brabant heeft zich tot doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn.
De opgave is stevig en het is tijd om de versnelling naar een energieneutrale regio in te zetten.
Op 22 juni 2016 is er door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Binnenlandse
Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal
Overleg en 5 pilot regio's (West-Friesland, Midden-Holland, Drechtsteden, Hart van Brabant en WestBrabant) de Green Deal 'Pilot Regionale Energiestrategieën' gesloten.
Partijen in de deal zetten in op een regionale samenwerking op het gebied van energietransitie.
Dit zal uitmonden in regionale energiestrategieën met zowel concrete projecten voor de korte termijn als
een langere termijn visie.
In een regionale energiestrategie staat de energieopgave van een regio centraal, met daarbij het
potentieel voor duurzame opwekking en besparingen en de concrete plannen om de vraag van het eigen
energieverbruik en het aanbod bij elkaar te brengen.
Ter inzage ligt: 1. Brief van de regiegroep Regionale Energiestrategie West-Brabant Ons 2050; 2. Ontwerp-Regionale Energiestrategie WestBrabant Ons 2050; 3. Bijlagen; 4. Concept-reactie op ontwerp-Regionale Energiestrategie West-Brabant Ons 2050 in brief aan regiegroep.

Naast het ontwikkelen en begeleiden van regionale energiestrategieën in vijf pilotregio's wordt een lerend
netwerk opgezet. Alle andere energieregio's krijgen toegang tot dit netwerk en de ervaringen die zijn
opgedaan bij het ontwikkelen van een RES. Uiteindelijk moet dit traject leiden tot een landsdekkend
geheel van regionale energiestrategieën.
De Regio West-Brabant is één van de pilotregio's.

SAMENVATTING VAN D E O N T W E R P - R E G I O N A L E E N E R G I E S T R A T E G I E
In de RES wordt ervan uitgegaan dat de energietransitie opgave drieledig is:
1. Inzetten op energiebesparing van in totaal 28 PJ;
2.

Maximaal inzetten op het duurzaam opwekken van de vraag die overblijft: 95 PJ en

3.

De versnelling naar een energieneutrale regio in 2050 bewerkstelligen met een nieuw bewustzijn
(bij alle betrokkenen ernaar toe werken, dat duurzame energie de nieuwe norm wordt) en
eigenaarschap (alle betrokken moeten naar vermogen eigenaarschap ervaren).
Het agenderen, stimuleren en in veel gevallen ook het actief regisseren in het toewerken naar dit
nieuwe bewustzijn en bijbehorend eigenaarschap ziet de regio als belangrijke opgave van de
RES.

De totale energieopgave is toe te delen aan behoeftes die we nu en in de toekomst in de regio hebben.
De behoeftes die in de energieagenda van het Rijk zijn opgenomen zijn in deze RES gevolgd, te weten:
Kracht en Licht;
Mobiliteit en Transport;
Lage temperatuur warmte;
Hoge temperatuur warmte (benodigd voor bepaalde grote bedrijven).
Iedere behoefte vraagt om een eigen transitiepad. Deze paden verschillen als het gaat om tempo,
benodigde innovatie, samenwerking en organisatie.
Om de opgave in te vullen wordt in de regio een strategie gevolgd die bestaat uit de volgende 7 leidende
principes:
1. De energietransitie is een gezamenlijke opgave en iedereen draagt bij;
2. Bewustzjin en eigenaarschap worden opgebouwd en via een doelgroepenbenadering continu
versterkt. Dit wordt ingevuld door een doelgroepgerichte communicatieaanpak;
3.

Er wordt gekozen voor een gefaseerde aanpak die uitgaat van een versnelling van
energiebesparing en energieopwekking na 2022 en na 2030;

4.
5.

Er wordt maatwerk geleverd per energiebehoefte;
Regionaal wordt de lokale uitvoering van de energiebesparing gefaciliteerd;

6.

De energietransitie wordt gekoppeld aan overige ruimtelijke ontwikkelingen (voorgesteld wordt
om alle ruimtelijke ontwikkelingen te combineren. Alle ingrepen aan infrastructuur, woningbouw

7.

Het laaghangend fruit wordt geplukt (er zijn al projecten die kunnen starten).

en andere ruimtelijke ontwikkelingen worden hiervoor ingezet);

Toelichting bij principes 3 t/m 5.
In de RES wordt ervan uitgegaan dat het transitiepad voor de benodigde energieopwekking voor de
behoefte Kracht en Licht regionaal wordt ingevuld. Rond 2030 is deze behoefte voor 100 7o regionaal
o

gerealiseerd,
Voor de drie andere transitiepaden (mobiliteit en transport, lage temperatuur warmte en hoge temperatuur
warmte) lukt het binnen de regio niet de transitie naar 100 Zo energieneutraal te voltooien. De ruimte en
potentie binnen de regio is hiervoor te beperkt en/of ingevuld door andere vitale functies (wonen, werken
recreëren). Met de provincie en het rijk moeten hiervoor oplossingen gevonden worden.
o

In de RES wordt ervan uitgegaan dat de 7 principes verder vorm krijgen in projecten (er moeten nog
meer, grotere en complexere projecten gestart worden), een samenwerkingsorganisatie (voorstel is om
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stichting 'Ons 2050' op te richten die met een netwerk van ambassadeurs als regionale energiealliantie
aan de slag gaat), een communicatiestrategie en de rol van het onderwijs in de bewustwordingsopgave.
Vervolgens is in de RES een uitvoeringsagenda voor de komende 4 jaren opgenomen.
In de gefaseerde aanpak wordt een versnelling na 2022 verondersteld.
In de jaren tot 2022 worden volgens de RES de volgende 'duurzame 'Energiemeters' gemaakt:
1. Oprichten en kwartier maken door Stichting 'Ons 2050'. Hiertoe moeten de gezamenlijke
stakeholders een besluit nemen. Deze stichting moet een sterke rol spelen in het uitvoeren van
de energietransitie. Spil van de stichting zijn de ambassadeurs. Dit zijn actieve bewoners,
ondernemers en andere stakeholders die zich verantwoordelijk voelen voor de energietransitie.
De stichting kent een denktank, een Raad van Toezicht en wordt geleid door een
stichtingsbestuur. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de partijen die middelen
inleggen (toegezegd: Rabobank, Enpuls, RWB en nog definitief te acquireren Waterschap).
Onder de stichting vallen drie kernactiviteiten:
1.

Energiemakelaars, een flexibele schil van experts die kunnen bijdragen aan het realiseren
van projecten;

2.

Energieontwikkelaar, zorgt voor de realisatie van projecten door kennis, kracht en kapitaal
hieraan te koppelen;

3.

Energieschakelaar, de kern van de organisatie, behelst het secretariaat van de stichting en
een sterke communicatieafdeling.

Deze stichting functioneert als een Regionale Energie Alliantie als schakel tussen de provincie
(Brabantse Energie Agenda) en de lokale energieallianties. Het is de plek waar regionale
samenwerking op energiegebied samenkomt en de 4 O's een platform hebben waar ze elkaar
treffen. Afstemming met andere regionale gremia en samenwerkingen over het thema energie
vindt plaats met de stichting.
Er zijn 3 scenario's beschreven voor de opbouw en omvang van de Stichting.
De jaarlijkse investering (dit is inclusief kosten voor de geraamde capaciteit) voor de eerste 4 jaar
varieert van C 250.000,00 tot C 850.000,00 (1,5 tot 7 FTE). Dat is exclusief uitvoeringsbudgetten
voor projecten die in principe voorzien zouden zijn vanuit het revolverend fonds (St. ONS2050support). Het lijkt echter wenselijk en slim om voor de eerste jaren wat aanloopmiddelen te
hebben om projecten stevig aan te kunnen jagen.
Stichting ONS2050-support stelt projecteigenaren in staat om hun projecten zodanig te
ontwikkelen dat realisatie mogelijk wordt. De fondsmanager beheert namens de Stichting het
revolverend fonds en heeft een groot netwerk van deskundigen om zich heen die geraadpleegd
kunnen worden op specifieke onderdelen van een project. De Stichting beschikt over een relevant
netwerk onder overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen, om
2.

projecten te kunnen promoten.
Aansluiten en verstevigen lokale besparingsacties;

3.

Zon en wind projecten versneld realiseren 8.55PJ tot 2022;

4.
5.
6.

Duurzame warmte waar mogelijk toepassen;
Aanjagen en innovatie stimuleren binnen duurzame mobiliteit;
Starten en uitwerken van communicatie;

7.

Zorgen dat energietransitie meegenomen wordt in ruimtelijke ontwikkelingen.

Voorbereiden om 'duurzame energiekilometers' te maken (2022-2030):
1. Stevige en gezamenlijke communicatie om toe te werken naar een nieuw bewustzijn en andere
houding ten aanzien van duurzame energie in West Brabant;
2. Gezamenlijk keuzes maken over het inpassen van duurzame energiebronnen. Ook op plekken
waar deze in zekere mate kunnen zorgen voor aanpassing van de vigerende wet- en regelgeving
3.

en/of maatschappelijke weerstand;
Gezamenlijk borgen dat er voldoende proces- en projectfinanciering beschikbaar is. Bijdragen
moeten opgenomen worden in de diverse begrotingen van de belangrijkste stakeholders;
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4.

Gezamenlijk helder hebben welke besparings- en opwekkingsopgave waar en op welke manier
het beste ingevuld kunnen worden. Hiervoor worden op wijkniveau transitieplannen (warmte en
elektriciteit) opgesteld.

Het document wordt afgesloten met de geïnventariseerde kansen en knelpunten en de aanbevelingen die
hieruit voortkomen.
Geïnventariseerde kansen:
1.

Blijf de opgave gezamenlijk (met de 4 O's) aanpakken;

2.

Door nu gezamenlijk keuzes te maken en deze te verankeren in zowel lokale als provinciale
omgevingsplannen blijf je zelf de regie voeren bij het vormgeven van het toekomstige
energielandschap;

3.

Gebruik de wil om 'gewoon te gaan doen' en mobiliseer de juiste krachten;

4.

Maak optimaal gebruik van de lokale energiecoöperaties. Zij zijn optimale partners in het optuigen
van een netwerk van de benodigde energiemakelaars;

5.

Het nader uitwerken van de in de ateliers benoemde projectkansen en projecten (blz. 34 en 35) is
een meer dan goede start van de implementatie van de RES;

6.

De regio kan de schakel worden tussen provinciale en lokale energieallianties.

Knelpunten:
1.

2.
3.
4.

Bij de transitiepaden Mobiliteit S Transport en Hoge Temperatuur Warmte is stevige hulp nodig
vanuit rijk en provincie (kennis en financiën). Het proces om hier invulling aan te geven is nog niet
of zeer beperkt ingericht;
Het blijft een opgave om alle bewoners te bereiken en de bewustwording te vergroten;
Het is onvoldoende duidelijk waar diverse doelgroepen nu staan als het gaat om de
energietransitie. Daardoor is het niet mogelijk om nu al een passende communicatie te starten;
Het ontbreekt in algemene zin aan passende normering om de transitie te versnellen. Het fossiele
alternatief (aardgas) is nog te goedkoop of effectief om te gaan vervangen. Op regionale schaal is
hier zeer beperkte invloed op uit te oefenen.

Tot slot worden er aanbevelingen gedaan voor de stakeholders gemeenten, waterschappen, provincie,
het rijk, woningcorporaties, bedrijven, onderwijs en bewoners.
Voor de gemeenten luiden de aanbevelingen:
1.
2.

Gebruik de RES als onderlegger voor de lokale omgevingsplannen/visie;
Maak per gemeente een eigen lokaal energieplan en sluit daarbij aan en/of maak gebruik van de
RES. Maak een lokale doorvertaling van de regionale studies.

3.Overwegingen
De regiegroep vraagt van alle betrokken partijen, waaronder ons college, om te reageren op de vraag of
de strategie kan rekenen op onze steun, of de strategie mogelijk aanpassing behoeft of anderszins zorgt
voor vragen die de regiegroep dient te beantwoorden.
Daarnaast heeft de regiegroep nog een drietal specifieke vragen.
Aangezien een ambtelijke beoordelingsronde van de RES vóór het aanbieden aan ons college niet
heeft plaatsgevonden, zijn er nog wel relatief veel kritische opmerkingen en vragen te stellen bij de
RES.
Deze zullen nu in een reactie op de brief van de regiegroep RES geformuleerd dienen te worden.
Eerst worden de reacties of de algemene vraag geformuleerd en daarna worden de specifieke
vragen beantwoord.

REACTIES OP DE ALGEMENE VRAAG
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Vooropgesteld wordt, dat het opstellen van de RES waardevol is om ook in regioverband te
bekijken hoe gewerkt kan worden aan de energietransitie.
Het is duidelijk dat we een hele opgave hebben om de regionale doelstelling van energieneutraal in
2050 te halen. Dit betekent dat we verschillende opties moeten combineren. Om als
gemeentebestuur een afweging te kunnen maken aan welke duurzame energieopties we mee
willen werken zal bij het opstellen van de lokale visie energie en ruimte de regionale
energiestrategie worden gebruikt.
We hebben echter ten aanzien van de voorliggende RES de volgende reacties:
De webversie van de strategie is niet gebruiksvriendelijk. Verder zijn de kaarten slecht of
niet leesbaar. Het zou goed zijn om op alle kaarten de gemeentegrenzen aan te geven;
Niet duidelijk is hoe de kaarten zich tot elkaar verhouden (bijvoorbeeld kaart A
schematische weergave maximale opwekkingsperspectief, kaart B Inspiratiekaart Kracht en
Licht en kaart F kansenkaart met ideeën opgehaald in de ateliers);
Om de doelstelling voor 2050 te halen moeten 9500 woningen per jaar gerenoveerd worden
in de regio. Huidige systemen zoals nul op de meter zijn voor particulieren niet interessant
vanwege de hoge kosten die hieraan verbonden zijn. We zijn geïnteresseerd in oplossingen
die woningen energieneutraal maken, maar minder hoge kosten met zich mee brengen;
De energietransitie gaat een enorme impact hebben op de ruimte in West-Brabant. We zien
de energietransitie dan ook als een ruimtelijke opgave. Een belangrijke vraag hierbij is of
alle stakeholders bereid zijn om mee te werken aan ingrepen in de omgeving. Is er in de
regio bereidheid om met zonneparken of windmolens aan de slag te gaan? Per gemeente
zal daarom eerst een visie energie en ruimte opgesteld moeten w o r d e n , welke geïntegreerd
wordt in de lokale omgevingsvisie.
In onderstaand overzicht worden vervolgens bladzijdegewijs eerst de stellingen/begrippen/voorstellen in
het RES (onderstreept) aangehaald.
Aansluitend wordt hierop een reactie gegeven.
Blz. 4 'lokaal energiebeleid door de shredder'.
Deze stelling wordt niet onderschreven en is ook in tegenspraak met de aanbeveling op blz. 59
om de RES te gebruiken bij het opstellen van lokale omgevingsplannen/visie. Lokaal draagvlak is
van essentieel belang. Lokaal energiebeleid moet de basis vormen voor een gedragen
energietransitie.
Blz. 7 Begrippen kracht en licht, lage en hoge temperatuurwarmte e.d..
Geef een toelichting op deze begrippen.
Blz. 9 'Voor de transitie naar duurzame opwekking zien wij een sterk regisserende rol op regionale
schaal'.
Dit principe is niet in lijn met de gedachte van de Omgevingswet. De gemeente is primair aan zet
om een lokaal gedragen visie te ontwikkelen, die vervolgens gerealiseerd moet worden.
Het valt niet te verwachten dat elke gemeente op korte termijn een adequate
omgevingsvisie heeft, waarmee de energietransitie is geborgd. De legitimatie om te
handelen is derhalve niet op voorhand zeker gesteld.
Binnen de regio zouden afspraken gemaakt moeten gaan worden over de termijn
waarbinnen lokale omgevingsplannen/visies en lokale energieplannen worden opgesteld.
Als er gezamenlijke projecten zijn, dan kunnen deze regionaal of subregionaal opgepakt
worden. Dan pas is de sturende rol van de regio helder.
Wel kan de regio via monitoring het proces zorgvuldig in beeld brengen en waar nodig
aanjagen.
Blz. 9 'We stellen voor om alle ruimtelijke ontwikkelingen te combineren om de regionale energietransitie
mogelijk te maken. Alle ingrepen aan infrastructuur, woningbouw en andere ruimtelijke ontwikkelingen
worden hiervoor ingezet'.
Het lokaal energiebeleid vormt de basis. Zie bovenstaande opmerking.
Blz. 9 'Het voorstel is om de Stichting Ons 2050 op te richten'.
Wij zijn geen voorstander van het opzetten van een extra regionale structuur. Zeker niet als
het gaat om een netwerkorganisatie of strategische organisatie.
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Er rijzen veel vragen bij dit voorstel. Wat is de rol van het regionaal energieloket? Hoe
worden de (lokale)trajecten precies ondersteund? Zijn er kosten voor de g e m e e n t e n , buiten
die waarover onder andere de RWB nu al heeft toegezegd bij te zullen dragen? Of volstaat
het leveren van capaciteit, vergaderruimte e.d.? Wat is de verdeelsleutel over de
verschillende stakeholders?
En gaat het alleen om de kosten voor de op te zetten stichting of ook om andere kosten?
Blz. 11 'uitvoerinqsagenda'. Bij het maken van de duurzame Enerqiemeters (tot 2022) wordt o n gesproken over het versneld realiseren van zon en wind projecten (8,55 PJ tot 2022). Eveneens wordt
aangegeven dat de enerqietransitie meegenomen moet worden in de ruimtelijke ontwikkelingen.
Gemeentelijk uitgangspunt is energieneutraal worden in 2040. Hiervoor wordt een gedragen visie
op energie en ruimte ontwikkeld. Belangrijke keuzes moeten hier worden gemaakt.
Blz. 11 'uitvoeringsagenda'. Onder het voorbereiden om duurzame Energiekilometers te maken (20222030) is opgenomen dat er gezamenlijke keuzes worden gemaakt over het inpassen van duurzame
energiebronnen. Ook op plekken waar deze in zekere mate kunnen zorgen voor aanpassing in de
vigerende wet- en regelgeving en/of maatschappelijke weerstand.
Gemeentelijk uitgangspunt is energieneutraal worden in 2040. Hiervoor wordt een gedragen visie
op energie en ruimte ontwikkeld. Daarna kunnen regionaal gezamenlijke keuzes gemaakt
worden.
Blz. 13 'Er dienen zich ook nieuwe maatschappelijke opgaven aan die vragen om een regionale oriëntatie
en aanpak. Zoals klimaatadaptatie en energietransitie'.
De regionale oriëntatie moet worden afgestemd op de visies van de verschillende gemeenten.
Het start ermee, dat elke gemeente zoveel als mogelijk de verantwoordelijkheid neemt voor haar
eigen grondgebied.
Blz. 14 In de energieagenda West-Brabant is opgenomen dat de 18 West-Brabantse gemeenten een
eigen lokaal beleid hebben als het gaat om duurzaamheid en energietransitie. De inhoud van deze
programma's wisselt en zijn ook erg specifiek gekoppeld aan lokale uitdagingen, mogelijkheden en
opgaven.
Dit is de goede basis.
Blz. 21 Op kaart B (inspiratiekaart Kracht en Licht) op blz. 21 is voor Steenbergen opgenomen:
o het Schelde-Rijnkanaal als regionale kans voorwind:
o de locatie ten zuiden van het bestaande AFCNP als locale kans voor zon, en zijn:
o het Volkerak en de polder ten zuiden van Dinteloord als regionale kansen voor zon.
Op blz. 33 staat een verwijzing naar deze kaart B en wordt ten onrechte vermeld, dat op kaart B
een groot aantal gerealiseerde of op dit moment in uitvoering zijnde projecten staat.
Bovengenoemde projecten behoren daar in ieder geval niet toe.
Blz. 28 'In 2030 is het mogelijk om de behoefte van 18 PJ in het transitiepad Kracht S Licht volledig
duurzaam op te wekken. Voor dit transitiepad is de minst omvangrijk verandering in het bestaande
systeem nodig'.
Windturbines en zonneweides hebben een grote ruimtelijke impact. Eveneens is er tegen met
name de windturbines een grote maatschappelijke weerstand.
Blz. 30 Naar verwachting zal de weerstand tegen duurzame energie (specifiek op wind in West-Brabant)
de komende jaren afnemen.
Daarvoor is wel een succesvolle bewustwordingscampagne nodig, gecombineerd met sociale
participatie. Het is een hoopvolle verwachting, maar de tijd zal leren of het realistisch is.
Blz. 31 'Anders dan bij de energieopwekking (waar ruimtelijke impact, afstemming en overleg vraagt om
een leidende rol op regionaal of bovenregionaal niveau), zien wij de energiebesparingsopgave vooral als
een lokale uitdaging en taak.'
De sturing op de lokale energieopwekking is primair een opgave van de gemeente. Als er op
basis van lokale energievisiesZ-plannen gezamenlijke projecten zijn, dan kunnen die regionaal of
subregionaal worden opgepakt. Voor de energiebesparing liggen er via het regionaal energieloket
ook kansen voor de regio.
Blz. 32 'versneld realiseren van de duurzame elektriciteitsprojecten tot 2022, waaronder windmolens en
alle mogelijke vormen van zonne-enerqie.'
Welke projecten zijn dit volgens de regio?
Blz. 33, 34 en 35: De ideeën op kaart F 'kansenkaart met ideeën die opgehaald zijn in de ateliers' worden
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voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen niet onderschreven. Wij gaan een lokale
visie op energie en ruimte opstellen. De uitkomst uit de lokale visie vormt de basis voor de
energietransitie in Steenbergen.
Blz. 53 'Totaal moeten we tot eind 2022 4,5 PJ besparen op onze energie uitstoot en 8,55 PJ extra
duurzame energie opwekken'.
Betekent dit dat elke gemeente een uitvoeringsprogramma (Lokaal Energie Akkoord) moet
hebben, dat opgeteld minimaal dit resultaat moet bevatten?
Blz. 54: Welke Zon- en Windprojecten kunnen versneld worden uitgevoerd?
Blz. 56 onder 2: Er moeten gezamenlijke keuzes gemaakt worden over het inpassen van duurzame
energiebronnen. Ook op plekken waar deze in zekere mate kunnen zorgen voor aanpassing in de
vigerende wet- en regelgeving en/of maatschappelijke weerstand (op de kaarten als opgenomen in de
hoofdstukken 2 en 4 is een aantal zoekqebieden aangewezen).
De huidige kaarten zijn gebaseerd op een inschatting van zoekgebieden. Niet deze regionale
kaart, maar een lokaal gedragen kaart moet de basis zijn voor projecten.
Blz. 59 onder 9.1 geïnventariseerde kansen 2 (de regio heeft de kans om zelf de regie te voeren in haar
toekomstige energielandschap) en 5 (er zijn veel projectkansen en projecten opgehaald, het nader
uitwerken van al deze projecten is een meer dan goede start van de implementatie van de regionale
energiestrategie).
De kansen zullen eerst op een adequate manier in beeld gebracht moeten worden, bijvoorbeeld
in een gemeentelijke visie op energie en ruimte.
Blz. 60: De aanbevelingen voor de provincie (1. de ruimtelijke keuzes uit de RES in de provinciale
Omqevingsvisie verankeren en 2. Stroomlijn de regionale samenwerking verder door het inrichten van
een centrale spil en plek en spreek met elkaar af wie daar wat doet en aan dient bij te dragen).
Deze aanbevelingen onderschrijven we niet. De nu gemaakte kaarten kunnen geen gedragen
basis voor een provinciale omgevingsvisie vormen, omdat er geen lokaal draagvlak voor is.
Daarvoor zal eerst de lokale visie energie en ruimte vastgesteld moeten worden.

REACTIES OP DE SPECIFIEKE VRAGEN
Vraag 1: Op welke manier kunt en wilt u deze strategie verder borgen binnen uw
organisatie/bedrijf/stichting en welke mogelijke hulp heeft u daarvoor van ons nog nodig?
Zoals uit onze reacties op de RES blijkt, kan de RES een belangrijk instrument zijn bij het opstellen van
de lokale visie energie en ruimte. In de lokale visie zal opgenomen worden aan welke duurzame
energieopties en op welke locaties we in de toekomst mee willen werken.
Elke gemeente zou met gebruikmaking van de RES een lokale visie energie en ruimte op moeten stellen
met daarbij het doel om binnen de eigen gemeente energieneutraliteit te bereiken (in 2050). De regio zou
met de gemeenten afspraken moeten maken om die visies bijvoorbeeld eind 2019 gerealiseerd te
hebben.
Daarna kan de regio de sturende rol vervullen als er gezamenlijke ruimtelijke ontwikkelingsprojecten zijn.
Daarnaast zal met gebruikmaking van de RES en regionale ondersteuning verder uitvoering worden
gegeven aan het thema energie binnen het lokale duurzaamheidsbeleid.

Vraag 2: Op welke manier kunt u participeren in het verder implementeren van deze strategie en welke
voorwaarden wilt u daaraan verbinden?
De definitieve RES zal hopelijk als goed hulpmiddel kunnen dienen bij het opstellen van onze lokale visie
energie en ruimte.

Vraag 3: Wat vindt u van de voorgestelde organisatievorm, benoemde acties en kansen en knelpunten?
Mede omdat er nog veel onduidelijk is zijn wij nu geen voorstander van het oprichten en kwartier maken
van een Stichting Ons 2050 (actie 1). Een extra netwerkorganisatie of strategische organisatie is op
voorhand niet wenselijk.
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Een organisatie die zich inzet voor ondersteuning van (zich nog aandienende) duurzame
energieprojecten, die op basis van het huidige ruimtelijke beleid in principe gerealiseerd zouden kunnen
worden, kan wel een meerwaarde voor de regio zijn.
Actie 2 'Aansluiten en verstevigen van lokale besparingsacties' ondersteunen we wel.
Bij actie 3 is ons niet duidelijk welke zon- en windprojecten in andere gemeenten versneld gerealiseerd
kunnen worden.
Duurzame warmte waar het op grond van het huidige beleid mogelijk is, kan toegepast worden (actie 4).
Ook actie 5. 'Aanjagen en stimuleren van innovatie voor duurzame mobiliteit' en actie 6. 'Starten en
uitwerken van de communicatie' hebben onze steun.
Voor actie 7. 'Zorgen dat energietransitie wordt meegenomen in ruimtelijke ontwikkelingen', geldt dat dit
afgewogen zal worden bij het opstellen van de visie energie en ruimte.
Met de geïnventariseerde beschreven kansen (blz. 59) zijn we het eens, met die restrictie, dat het nu naar
onze overtuiging niet mogelijk is gezamenlijk keuzes te maken en deze te verankeren in zowel lokale als
provinciale omgevingsplannen. Bij de projectkansen zijn we blij met de energiecoöperaties en andere
burgerinitiatieven zoals Buurkracht, die al meedenken en meedoen. We wijzen er wel op dat dit over het
algemeen vrijwilligersorganisaties zijn die niet overvraagd mogen worden.
Wij denken dat bij de transitiepaden Mobiliteit S Transport en Hoge temperatuur Warmte stevige hulp
nodig is vanuit het rijk en de provincie en zijn het ermee eens dat het een hele opgave is om alle
bewoners te bereiken en de bewustwording te vergroten.
We zijn het ook eens met de andere benoemde knelpunten.
Tot zover de reactie op de RES.
Zoals in de inleiding al naar voren is gebracht, is de RES ook voor uw raad dermate belangrijk, dat
we u willen meenemen in het geven van een reactie op de RES.
Wij stellen uw raad voor in te stemmen met de concept-reactie op de RES, overeenkomstig
bijgevoegde brief aan de regiegroep.

4. Middelen
p.m.

5. Risico's
Als de provincie de aanbeveling uit de RES overneemt om de 'ruimtelijke keuzes' ^ g e m a a k t e kaarten,
welke want er zijn er meerdere?) uit de RES in de provinciale Omgevingsvisie te verankeren, dan is er het
grote risico dat deze 'keuzes' lokaal niet gedragen worden.

6 .Communicatie/Aanpak
In het najaar verzorgt de regiegroep informatieavonden voor raadsleden over de RES.
Voor uw raad is dat op donderdag 21 september 2017.
De planning van de regiegroep is om de binnengekomen reacties direct na 1 oktober 2017 te bespreken,
af te wegen, en zorgvuldig te verwerken in de definitieve strategie.
In november 2017 wil de regiegroep onder andere aan uw college en de Green Deal partners aanbieden.
De regiegroep gaat ook een advies geven aan de Green Deal partners. Daarin is aangegeven wat er wel
en niet van de regio verwacht mag worden.
De regiegroep zal deze planning, gezien de verschillende reacties van de gemeenten dat ze de
reactietermijn niet halen, naar verwachting verlengen.
De reactie op de RES zal zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering van oktober 2017 aan de
regiegroep van de Regionale Energiestrategie West-Brabant worden toegestuurd.
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ľ.Voorstel.
Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen m et de concept-reactie op de Regionale Energiestrategie
West-Brabant Ons 2050, overeenkom stig bijgevoegde brief aan de regiegroep.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbe
de secretaris
de burgem eester

Jongh, RA

den Belt, MBA
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