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Aan de Raad,

1.Inleiding
Op 8 oktober 2016 hebben de gemeente en haar maatschappelijke partners "de verklaring van 
Steenbergen" ondertekend. Als beleidsuitgangspunt is hierin opgenomen dat de gemeente 
Steenbergen in 2040 energieneutraal moet zijn. Daarom is in 2017 gestart met het opstellen van de 
visie energie en ruimte. Door wijzigingen in het rijksbeleid, waarvan de belangrijkste het aanhouden 
van een tijdshorizon tot 2030 en een tijdshorizon voor de periode daarna tot 2050, was het 
noodzakelijk om een nieuw plan van aanpak vast te stellen om te komen tot een visie energie en 
ruimte. Dit plan van aanpak wordt hierbij ter kennisgeving aan u aangeboden.

2. Achtergronden

Het rijk heeft het besluit genomen om een klimaatakkoord vast te stellen via het instellen van 
zogenaamde klimaattafels. Eigenlijk had dit klimaatakkoord er al moeten liggen, maar het kabinet 
heeft de vaststelling doorgeschoven naar begin 2019. Op basis van wat bekend is over het in 
voorbereiding zijnde klimaatakkoord moeten er door de gemeenten twee belangrijke documenten 
worden vastgesteld:

De regionale energiestrategie: Regionaal beleidsdocument dat gaat over de grootschalige 
opwekking van duurzame energie. Voorbeelden hiervan zijn geothermie, windmolenparken 
en zonneparken. Er is op dit moment nog vrij veel onduidelijk over de regionale 
energiestrategie. Zodra hierover meer duidelijkheid is wordt u hierover geïnformeerd.
Een gemeentelijk warmteplan. ook wel transitievisie warmte genoemd. Dit document heeft 
vooral te maken met het streven om de bestaande woningvoorraad, maar ook 
bedrijfsgebouwen, zoveel als mogelijk van het gas af te halen. Voor het warmteplan is nog 
geen plan van aanpak opgesteld maar dit zal op zo kort mogelijke termijn geschieden en ook 
hierover zult worden geïnformeerd

3. Overwegingen
We vinden het belangrijk om een goede gemeentelijke inbreng te hebben bij de totstandkoming van 
de regionale energiestrategie. Daarvoor is het wenselijk dat uw gemeenteraad een duidelijke 
richting aangeeft, waarmee wij, het college en specifiek de verantwoordelijke wethouder, voor 
duurzaamheid, haar inbreng kan geven in de regio. In het bijgevoegde plan van aanpak is 
aangegeven dat we dit gaan doen in twee stappen:
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1. Via de "Energiemix". De Energiemix geeft aan welke duurzame vormen van 
energieopwekking en in welke hoeveelheden duurzame energie moet worden opgewekt om 
te komen tot een energieneutrale gemeente. Hierbij maken wij een onderscheid voor de 
periode tot 2030 en de periode daarna.

2. De "Visie energie en ruimte". Bij de visie energie en ruimte gaat het om een ruimtelijke 
vertaling van de gekozen energiemix.

4. Middelen
Voor het vaststellen van de visie energie en ruimte en hieraan gekoppeld de energiemix is een 
bedrag van C 45.000, - gereserveerd. C 15.000, - voor dit jaar en C 30.000, - voor 2019. Er is 2017 een 
bedrag van ongeveer C 8.000, - uitgegeven. Dit bedrag is uitgegeven voor het opstellen van een 
inventarisatie van de huidige energiesituatie in de gemeente en een in december 2017 
georganiseerde avond met een klankbordgroep van verschillende stakeholders, zoals de 
dorpsraden, de stadsraad, vertegenwoordigers uit de bouwsector, een vertegenwoordiging van de 
Zlto en Woningstichting Stadlanden

5. Risico's
Omdat het klimaatakkoord nog niet is vastgesteld door de rijksoverheid is onduidelijkheid het 
belangrijkste risico. Toch moeten wij verder gaan omdat niets doen gelet op de urgentie van de 
problematiek en de strakke tijdsplanning zoals die is opgenomen in het concept-klimaatakkoord niet 
wenselijk is. Daarnaast is er ook nog veel onduidelijkheid over de toekomstige technologische 
ontwikkelingen. In het verder te volgen traject is dit wel een risico. Onduidelijkheid kan het draagvlak 
ondermijnen. Getracht wordt om dit natuurlijk te voorkomen. De rijksoverheid kan het risico 
aanzienlijk beperken door het vaststellen van het klimaatakkoord.

6. Communicatie/aanpak
Op 20 november 2018 informeren wij uw raad over de al uitgevoerde inventarisatie naar het huidige 
energieverbruik in de gemeente en de mogelijkheden die er zijn om tot een energieneutrale 
gemeente te komen.
Vervolgens geven wij een terugkoppeling van de resultaten aan de klankbordgroep. En uiteindelijk 
zal in de raadsvergadering van mei 2019 de energiemix worden vastgesteld.

Om vervolgens de 'Visie energie en ruimte" vast te stellen, vindt er daarna een interactief traject 
plaats met de bevolking. Hierbij wordt nu gedacht aan en zo persoonlijk mogelijke benadering, door 
het houden van (in)spreekuren waarin bewoners en andere belanghebbenden apart een afspraak 
kunnen maken om meer informatie te vragen en/of hun mening te geven.
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