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Geachte heer Verbeek,

In het jaar 2011 zijn afspraken gemaakt over de te behalen energiedoelstellingen. Ook 
heeft de gemeenteraad besloten om in 2040 als gemeente Steenbergen 
energieneutraal te zijn. Naar aanleiding daarvan heeft u artikel 40 vragen gesteld.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

1. In het jaar 2011 zijn afspraken gemaakt over te behalen energiedoelstellingen. Op 
welke wijze denkt U als college deze doelstellingen te behalen?

Ons antwoord:
De afspraken die in 2011 over te behalen energiedoelstellingen zijn gemaakt, 
hadden specifiek betrekking op windenergie. Met de opschaling van de 
windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord, naast de al gerealiseerde 
windturbines op het Agro Food Cluster, wordt invulling gegeven aan het aandeel 
van de gemeente Steenbergen (binnen het regionale bod aan de provincie/het 
Rijk) om de doelstelling voor windenergie te behalen.

De energiedoelstelling voor windenergie maakt onderdeel uit van een groter doel, 
namelijk een energieneutraal Steenbergen in 2040. Als gemeente en 
gemeenschap staan wij hiervoor aan de lat. Met de opgave Energietransitie willen 
we hieraan richting geven en focus aanbrengen. Een breed en integraal 
programma van projecten en activiteiten moet invulling geven aan deze opgave en 
de doelstellingen hierin. We staan aan het begin van de uitwerking van deze 
opgave en het bijbehorende programma. U wordt als gemeenteraad meegenomen 
in dit traject en de uitwerking van deze belangrijke opgave.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167 of kijk op www.aemeente-steenberaen.nl.
Correspondentieadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen
e-mail: info@aemeente-steenberaen.nl
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2. In de ons omliggende gemeenten zijn initiatieven om te komen tot de aanleg van 
zogenaamde zonneweides. Dit zijn akkers welke worden gebruikt voor de 
installatie van zonnecollectoren. Is het college bekend of er dergelijke initiatieven 
zijn binnen de gemeente Steenbergen?

Ons antwoord:
We zijn bekend met dergelijke initiatieven. We hebben met diverse initiatiefnemers 
gesproken over dergelijke projecten. Dit zijn positieve gesprekken geweest waarin 
is aangegeven dat het bestaand beleid (zoals de structuurvisie) op dit moment 
dergelijke ontwikkelingen niet mogelijk maakt. Met het opstellen van de Visie 
Energie en Ruimte, als onderdeel van de opgave Energietransitie, zal een 
vertaling van de energiedoelstellingen in de ruimte worden uitgewerkt. In de visie 
worden keuzes gemaakt voor welke duurzame energiebronnen we waar de ruimte 
willen bieden. U stelt uiteindelijk de visie vast en kunt u medio 2019 verwachten.

3. Als er initiatieven zijn voor de aanleg van zonneweides, hoe staat het college 
tegenover deze initiatieven en op welke manier wordt met de initiatiefnemers 
hierover gecommuniceerd?

Ons antwoord:
Dergelijke afwegingen en keuzes dienen integraal en breed worden afgewogen.
De Visie Energie en Ruimte als onderdeel van de opgave Energietransitie zal 
daar de basis voor zijn.

4. Wordt er overleg gepleegd tussen gemeente Roosendaal, Bergen op Zoom en 
Steenbergen over de eventuele invulling en aanleg van deze zonneweides, mede 
ingegeven door de berichtgeving dat dergelijke ontwikkelingen in de gemeenten 
Roosendaal en Bergen op Zoom al in een verder gevorderd stadium zijn.

Ons antwoord:
In de regio is op bestuurlijk overleg en afstemming met o.a. gemeente Roosendaal 
en Bergen op Zoom over initiatieven die eikaars gemeentegrenzen raken. 
Wanneer de aanleg van zonneweides in Steenbergen concreet worden zal de 
kennis en ervaring van de regio zeker benut worden. Bij de uitwerking van de Visie 
Energie en Ruimte vindt met de omliggende gemeente afstemming plaats.

5. In de gemeente Bergen op Zoom worden de mogelijkheden bekeken om de 
verplichte verwijdering van asbestdaken te combineren met de aanleg van 
zonnecollectoren. Hoe gaat U als college binnen de gemeente Steenbergen om 
met deze mogelijkheden?

Ons antwoord:
Het verwijderen van asbestdaken (in verband met het asbestverbod in 2024) en 
het aanleggen van zonnecollectoren is primair een zaak van eigenaren van 
panden. Er is een landelijke subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken voor het 
verwijderen van asbest (in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen).
Het rijksbudget voor 2018 is echter overschreven. Er kunnen nog wel aanvragen 
ingediend worden bij de rijksoverheid.
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We gaan inventariseren waar asbestdaken zijn binnen de gemeente en een 
actieplan hiervoor opstellen om inwoners en ondernemers te helpen bij het 
verwijderen van alle asbestdaken in Steenbergen. We zoeken hierin slimme 
combinaties.

6. Zie het college nog meer mogelijkheden van dergelijke creatieve combinaties van 
beschikbare oplossingen?

Ons antwoord:
Ongetwijfeld zijn er creatieve combinaties te leggen tussen de 
energiedoelstellingen en andere thema’s. U kunt er van uit gaan dat we samen 
met de inwoners, bedrijven en initiatiefnemers deze combinaties benutten.

7. Hoe hoog acht het College het risico dat betrokken partijen door de vertraging in 
de plaatsing van windmolens afhaken? Hoe denkt u als college over deze 
vertraging en hoe veel vertraging kunnen wij ons volgens U als college 
permitteren?

Ons antwoord:
Het college vindt het van belang om een zorgvuldig proces te doorlopen, waarbij we de 
besluitvorming over de aanvraag omgevingsvergunning van Innogy willen afstemmen 
op de voorjaarsronde 2019 voor de SDE+ subsidie (waarschijnlijke openstelling 
maart/april 2019).

8. In de berichtgeving suggereert U als college dat de gemeente Steenbergen 
onzorgvuldig gehandeld heeft. Bent U als College van mening dat het voortraject 
inzake de plaatsing van windmolens waarmee de raad in principe akkoord is 
gegaan onzorgvuldig is uitgevoerd? Zo ja, bent U teleurgesteld in het feit dat de 
raad dat destijds niet heeft opgemerkt?

Ons antwoord:
Het college wil dat de besluitvorming zorgvuldig verloopt. Het aanbieden van een 
raadsvoorstel ter besluitvorming voor uw vergadering van september 2018 acht het 
college niet zorgvuldig. Enkele onderzoeken diende toegevoegd te worden, er moest 
gekeken worden naar wel of niet een MER en wilde we kijken naar andere/ meer 
mogelijkheden. Kortom de tijdsdruk bracht de zorgvuldigheid in gevaar. Het college 
vond dit onverantwoord. Dit hebben wij uitgelegd in de raadsmededeling van 14 
augustus 2018.

9. U geeft als College aan dat er nog een aantal rapporten ontbreken. Wanneer 
verwacht U deze alsnog te ontvangen en deze te delen met de raad?

Ons antwoord:
In de raadsmededeling van 14 augustus 2018 wordt specifiek verwezen naar het 
natuuronderzoek. Het natuuronderzoek is op 22 augustus 2018 opgeleverd door 
Innogy. Dit onderzoek moet worden beoordeeld voor het besluitvormingstraject en de 
behandeling van de ingediende zienswijzen. In het kader van het 
besluitvormingstraject zullen wij u het natuuronderzoek nog aanbieden.
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10. In hoeverre acht U het risico aanwezig dat eerder gemaakte afspraken in het 
geheel nier meer worden nagekomen en zo ja, welke afspraken lopen dit risico?

Ons antwoord:
Er moet een zorgvuldig besluitvormingsproces worden doorlopen. Het maken van 
afspraken maakt hier onderdeel vanuit. Hierover gaan we ook in overleg met Innogy.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,

P.WÁ LepolderJongh, RA
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