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1.Achtergronden  

Aanleiding 

In de verklaring van Steenbergen, door de gemeente en haar 
maatschappelijke partners ondertekend op 8 oktober 2016, is als 
beleidsuitgangspunt genomen dat de gemeente Steenbergen in 2040 
Energieneutraal moet zijn (energietransitie). Om dit te kunnen realiseren moet 
er een beleidsdocument worden gemaakt door de gemeenteraad waarin 
wordt aangegeven welke duurzame energiebronnen zullen worden gebruikt in 
combinatie met besparingsdoeleinden. 

Vanuit deze basis is gestart met de werkzaamheden in 2017 en is een offerte 
geaccordeerd op 17 oktober 2017 van het adviesbureau OVERMORGEN. De 
opdracht aan het bureau was tweeledig. 

1.  Een vertaling van de energiebronnen die aangewend gaan worden in 
combinatie met de besparingsdoeleinden.  

2. Een vertaling van de opgave in de ruimte. 

 

Context 
 

Duurzaamheid is een breder begrip dan alleen de energietransitie. In 
onderstaand schema staat dit weergegeven. 
 

 

 

Circulaire economie gaat over het hergebruik van grond en afvalstoffen en het 
beperken van afvalstoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beperken van het 
gebruik van plastic en het recent geíntroduceerde omgekeerde inzamelen. 

Klimaat, natuur gaat over het bevorderen van biodiversiteit maar ook over het 
beperken van de negatieve gevolgen van klimaatverandering die ook bij het 

Duurzaamheid 

Energietransitie 

 

  

 

Circulaire economie Klimaat/natuur 
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terugdringen van de CO2 uitstoot tot 0 (=energiestransitie) zich zullen 
voordoen  (klimaatadaptatie).   

Recente ontwikkelingen  

Sinds de opdrachtverstrekking in oktober 2017 zijn er behoorlijk wat 
wijzigingen opgetreden in het landelijk beleid. In februari 2018 is door het rijk 
een start gemaakt om te komen tot een klimaatakkoord.  

Er zijn klimaattafels opgericht waarbij door de verschillende deelnemers 
(vertegenwoordigers uit verschillende sectoren) is aangegeven hoe de 
doelstelling van het rijk om in 2050 in heel Nederland de CO2 uitstoot tot nul 
te beperken, te bereiken. De tijdshorizon is in tweeën gesplitst. Een periode 
tot 2030 waarbij 49% van de CO2 uitstoot moet zijn beperkt en de periode 
daarna.  

Overigens is er nog wel een verschil tussen energieneutraal en CO2 
beperken. Zo zorgt bijvoorbeeld de bodemdaling in veengebieden voor extra 
CO2 uitstoot maar dit heeft niets met energie te maken.   

De 5 klimaattafels zijn: 

- gebouwde omgeving 

- mobiliteit 
- industrie 
- elektriciteit 
- landbouw en landbouwgebied 
 
De oorspronkelijke planning van het kabinet was dat het klimaatakkoord nog 
dit jaar zou worden vastgesteld en daarmee ook de duidelijkheid zou bieden 
voor gemeenten voor de vervolgstappen. Het Centraal planbureau was echter 
van mening dat de resultaten vanuit de klimaattafels nog onvoldoende 
concreet waren o.a. waar het betreft de financiële gevolgen en daarom zal het 
klimaatakkoord niet meer in 2018 worden vastgesteld. 
Voor de gemeente staan twee documenten centraal die voortkomen uit de 
klimaattafels 

1. Het vaststellen van een regionale energiestrategie (deze zou er voor 1 
juli 2019 moeten liggen). In hoeverre deze datum nog hard is, naar 
aanleiding van het eerder genoemde uitstel van het klimaatakkoord,  is 
momenteel niet duidelijk. De regionale energiestrategie heeft vooral 
betrekking op de klimaattafel elektriciteit. 

2. Het vaststellen van een gemeentelijk warmteplan (ook wel transitievisie 
warmte genoemd), uiterlijk in 2021. Het belangrijkste aspect hierbij is 
het vaststellen van een planning om te komen tot aardgasvrije wijken in 
2030.Het gemeentelijke warmteplan vindt zijn basis in de klimaattafel 
gebouwde omgeving 



 pagina 11 

Noodzakelijke informatie  

A. Informatie vanuit Stakeholders. Wat kunnen ze bijdragen om te komen 
tot de energietransitie?  

Stakeholders zijn de woningcorporaties, energieleveranciers, de 
netbeheerder, vertegenwoordigers bedrijfsleven, vertegenwoordigers 
glastuinbouwsector, vertegenwoordiging overige landbouwsector 
(ZLTO)  en burgers zoals de energieambassadeurs, dorpsraden en 
stadsraad.  

B. Meer duidelijkheid vanuit het rijk, onder andere waar het betreft de 
financiële kaders. Deze duidelijkheid zal er pas komen op zijn vroegst 
in de eerste helft van 2019. 

C. Duidelijkheid over wat nu de regio is voor de regionale energiestrategie 
en hoe hier verder vorm aan te geven, met de gezamenlijke 
gemeenten.  
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2.De doelstelling (of probleemstelling)  

Hoofddoelstelling: Een energieneutrale gemeente in 2040 

 

Sub doelstellingen: 
1. Vaststellen energiemix 
2. Vaststellen visie energie en ruimte 
3. Vaststellen regionale energiestrategie 

Analyse: 

In de verklaring van Steenbergen wordt uitgegaan van een energieneutrale 
gemeente in 2040. Het rijk heeft echter nu de tijdshorizon gesplitst in de 
periode tot 2030 (beperking CO2 uitstoot met 49%) en de periode tot 2050. In 
de verklaring van Steenbergen hebben wij als gemeente de periode ingekort 
tot 2040. In hoeverre dit een reëel streven is zal nader bekeken moeten 
worden. Het is, zeker als je als regio gezamenlijk moet optrekken voor het 
opstellen van een regionale energiestrategie, logischer om dezelfde 
tijdspanne te hanteren.  

De door de gemeenteraad vast te stellen visie energie en ruimte vormt een 
belangrijke bouwsteen voor de bijdrage die wij als gemeente gaan leveren 
aan de Regionale energiestrategie. Het is daarom van belang om hier 
voortvarend mee aan de slag te gaan. Er is op dit moment nog veel 
onduidelijk rondom de Regionale energiestrategie. In de komende maanden 
zal deze duidelijkheid er naar verwachting wel komen. U zult van de 
ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden. 

 
Het  Warmteplan of de transitievisie Warmte, voortkomend uit  de klimaattafel 
bebouwde omgeving,  is het andere belangrijke document dat door de 
gemeenteraad moet worden vastgesteld.  Dit hangt nauw samen met de visie 
Energie en ruimte. Voor de transitievisie Warmte,  zal nog een apart plan van 
aanpak worden gemaakt.  
 
Zowel het Warmteplan als de regionale energiestrategie  (hieraan gekoppeld 
energiemix en visie energie en ruimte)  maken onderdeel uit van de 
energietransitie.  
 
Het Warmteplan gaat over het besparen van energie en het beperken van het 
gebruik van niet duurzame energiebronnen. De grootste opgave is de 
bebouwde omgeving van het gas af te halen. 
 
De regionale energiestrategie vormt de basis  voor de beleidsafspraken over  
het opwekken van duurzame energie. 
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Onderstaand vindt u het voorgaande schematisch weergegeven 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energietransitie 

Besparen/vervangen 

 

Product: Warmteplan 

  

 

Opwekken 

Producten: 

1.Energiemix 

2.Visie energie 
3.Regionale. energiestrategie 
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3.De projectopdracht 

Binnen de gemeentelijke organisatie zijn er verschillende afdelingen en 
medewerkers betrokken bij de uitwerking van de planvorming om tot een visie 
op energie en ruimte te komen. Er was al een projectgroep ingesteld 
bestaande uit M. Timmermans, beleidsmedewerker Milieu en duurzaamheid,  
M. De Jong (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening) en M. Meulblok 
(beleidsmedewerker ruimtelijke ordening). De projectleider wordt M. Meulblok.  

De projectopdracht bestaat uit vier, onderdelen,( fases). 

1.  INVENTARISATIE 

 In beeld brengen huidige vraag & en aanbod van energie in 
Steenbergen en hoe dit gaat veranderen, met daarbij een onderscheid 
in de periode tot 2030 en de periode daarna. Dit onderdeel van de 
opdracht is uitgevoerd met uitzondering van de splitsing in de periode 
tot 2030 en de periode daarna. Deze opsplitsing moet nog worden 
uitgewerkt en is door de ontwikkelingen in het rijksbeleid afwijkend ten 
opzichte van de oorspronkelijke opdracht in 2017. 

2. ORIENTATIE + ANALYSE 

Ontwikkelen van kwantitatieve denkrichtingen hoe Steenbergen 
energieneutraal te maken (a)? Dit zijn onderscheiden manieren om het 
energieaanbod in de toekomst te verzorgen. Het gaat hierbij om een 
onderscheid tussen zonne-energie, windenergie, collectieve warmte 
(vb geothermie) , individuele warmte (vb all ellectric) , biomassa en 
hernieuwbaar gas. Het laatste punt gaat niet over het huidige gebruik 
van aardgas. Hieruit komen 3 of 4 denkrichtingen naar voren om 
energieneutraal te worden, waarbij uw college al een bepaalde 
voorkeursvariant aangeeft. Bij het bepalen van de denkrichtingen zal 
op hoofdlijnen al gekeken worden of de denkrichtingen ruimtelijk en 
financieel wel realistisch zijn.  Uiteindelijk moet er uit deze 
denkrichtingen door de gemeenteraad een denkrichting worden 
gekozen, de zogenaamde Energiemix (b).  Er zijn al verschillende 
denkrichtingen gemaakt en gepresenteerd voor een klankbordgroep 
met ondernemers, dorpsraden, corporaties etc.  Ook hier geldt dat 
deze nog moet worden aangepast aan de periode tot 2030 en de 
periode daarna. De aangepaste denkrichtingen zullen worden 
besproken en teruggekoppeld met de klankbordgroep voordat de 
gemeenteraad een definitieve keuze maakt.    

3. FORMALISEREN 

a. De Energiemix moet  door de gemeenteraad  worden vastgesteld.  
De vastgestelde Energiemix zal als kader dienen voor de inbreng 
van de gemeente Steenbergen voor de Regionale energiestrategie 
en zal worden vertaald naar een ruimtelijke invulling.  Dit moet 
uiteindelijk leiden tot de aanpassing van de structuurvisie, bekend 
onder de naam visie energie en ruimte. Afhankelijk van de wijze 
waarop invulling wordt gegeven aan de Regionale energiestrategie 
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is het niet uitgesloten dat de inbreng in de Regionale 
energiestrategie officieel al kan plaatsvinden na vaststelling van de 
Energiemix. Fase 3a en 3b lopen dan parallel aan elkaar op. 

 
b. De Regionale energiestrategie wordt door het college op basis van 

het vastgestelde raadsbeleid (energiemix en/of vastgesteld visie 
energie en ruimte) geaccordeerd. Bij twijfel zal de vaststelling van 
de Regionale Energiestrategie worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad.  

 
4. UITVOEREN 

 
De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats in afzonderlijke projecten. 
Waaronder begrepen bestemmingsplanprocedures voor het plaatsen 
van extra windmolens en/of het realiseren van grootschalige 
zonneparken in het buitengebied, maar ook bijvoorbeeld de vaststelling 
van beleidsuitgangspunten voor het promoten van het isoleren van 
woningen, bedrijfspanden en kantoren. In de visie energie en ruimte 
worden nog geen uitvoeringsmaatregelen genoemd.  

Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen voor de te maken keuzes is het 
nodig om een interactief beleidstraject op te starten voor in eerst instantie het 
vaststellen van de Energiemix. In december 2017 is er al een avond 
georganiseerd met stakeholders, uitgaande van energieneutraal in 2040. De 
gemeenteraad en ook uw college is nog niet bijgesproken. Voor de 
gemeenteraad zou dit kunnen plaatsvinden op de 20e november. Eerst dient 
echter de vertaalslag plaats te vinden naar een opsplitsing tot de periode 
2030 en de periode na 2030. Dit zal op zo kort mogelijk termijn gebeuren. Als 
dit heeft plaatsgevonden worden de volgende stappen genomen, waaronder 
ook een terugkoppeling van de resultaten met de stakeholders, die in 
december 2017 hun inbreng hebben gegeven. 

 

Na de  vaststelling van de Energiemix,  zal er een ruimtelijke vertaling worden 
gegeven middels de vaststelling van de visie energie en ruimte. Ook in dit 
traject zal gekozen worden voor verschillende opties. Hierbij moet u denken 
aan keuzes tussen een concentratie van zonneparken en windmolens of juist 
meer een spreiding binnen de gemeente. De gedachte is om alvorens een 
raadsvoorstel te doen inloopochtend(en)/ uren te organiseren op het 
gemeentehuis waarop mensen individueel te woord kunnen worden gestaan. 
Dit in plaats van de gebruikelijke inspraak/inloopavonden. 
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4.Projectactiviteiten 

 

 
In dit hoofdstuk zijn de subdoelstellingen aangehaald (vetgedrukt). Per 
subdoelstelling is aangegeven in welke fase van het totaalproject dit aan bod 
komt  
 

a. Vaststellen begrip energieneutraal in verhouding tot de doelstellingen 
van het rijk, CO2 uitstoot 0. 
Er dient een goede begripsomschrijving te zijn van het uitgangspunt 
energieneutraal. Zodat dit in het verdere traject niet tot verwarring of 
discussie zal leiden. Fase 1 

     b. Bepalen wat het huidige aandeel duurzame energieopwekking is in de 
gemeente.  
Om te kunnen bepalen wat je wilt bereiken, dien je eerst inzicht te 
hebben in de nulsituatie. Waar staan we nu? Fase 1 

c. Bepalen van het besparingspotentieel. Om de doelstelling te kunnen 
bereiken is het niet alleen van belang om naar de opwekking van 
duurzame energie te kijken naar ook naar de besparingskant. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het isoleren van woningen. Als je de 
besparingsdoelstelling vastlegt blijft vervolgens over wat er aan 
duurzame energie moet worden opgewekt om energieneutraal te zijn. 
Fase 2a 

d. Vaststellen Energiemix 
Eerst worden de keuzemogelijkheden in beeld gebracht ten aanzien 
van de duurzame energiebronnen waar gebruik van kan worden 
gemaakt. Fase 2b, Op basis hiervan wordt de energiemix vastgesteld. 
Fase 3a. 
. 

e. Onderzoek ruimtelijke mogelijkheden 
Grootschalige opwekking van wind en zonne-energie dient ook een 
ruimtelijke vertaling te krijgen. De verschillende keuzemogelijkheden 
met als uitgangspunt de Energiemix zullen inzichtelijk worden 
gemaakt. Fase 3a 

f. Aanpassing structuurvisie, visie energie en ruimte 
Raadsdocument waarin de ruimtelijke vertaling plaatsvindt van de 
locaties. Fase 3a. 

g. Regionale energiestrategie 
De vastgestelde energiemix dient als basis voor de gemeentelijke 
inbreng in de vast te stellen regionale energiestrategie. Fase 3b. 

 
Een concrete uitvoeringsagenda, fase 4, zal vanwege het beperkte  
tijdstraject en de omvang in een later stadium worden opgesteld. 
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5.Projectgrenzen en producten 
 

Een project heeft een kop en een staart. Na de voorbereidende 
werkzaamheden, waaruit het schrijven van dit plan van aanpak mede bestaat, 
zal het project “formeel” starten als het plan van aanpak is vastgesteld door 
het college.  
 
De projectopdracht bestaat uit vijf componenten, (zie punt 3 plan van 
aanpak). 
Fase 1: In beeld brengen huidige vraag & en aanbod van energie in 
Steenbergen en hoe dit gaat veranderen, met daarbij een onderscheid in de 
periode tot 2030 en de periode daarna. 
Fase 1 wordt afgesloten met een collegebesluit. De gemeenteraad zal hiervan 
op de hoogte worden gebracht.  
 
Fase 2a: Ontwikkelen van kwantitatieve denkrichtingen hoe Steenbergen 
energieneutraal te maken 
Uw college legt de denkrichtingen vast 
 
Fase 2b/3a: Vaststellen Energiemix   
De energiemix, de gekozen denkrichting wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad.   
 
Fase 2a/3a: Visie energie en ruimte. (=Aanpassing structuurvisie) 
Op basis van verschillende keuzevarianten, maximaal 3, zal door de 
gemeenteraad een ruimtelijke keuze worden gemaakt. Waar wordt welke 
ruimte benut voor grootschalige duurzame energieopwekking. Deze keuze 
wordt vastgelegd in een aanpassing van de structuurvisie en heeft als naam 
“Visie energie en ruimte”. 
 
Fase 3b: Regionale energiestrategie: Indien bij de vaststelling van de 
Regionale energiestrategie blijkt dat er wordt ingestemd door andere 
gemeenten in de regio met de inbreng van de gemeente Steenbergen zal er 
een collegebesluit worden genomen om akkoord te gaan met de regionale 
energiestrategie. Indien dit niet het geval is zal er een raadsbesluit nodig zijn 
om wel of niet in te stemmen met de Regionale Energiestrategie. Dit laatste 
geldt overigens ook als mocht blijken dat een andere regionale gemeente 
duidelijk naar uw mening onvoldoende inspanning levert om de 
rijksdoelstellingen op het gebied van beperking Co2 uitstoot te halen.  
 
Fase 4: Uitvoering 
De uitvoering het maken van bestemmingsplannen voor grootschalige 
opwekking van duurzame-energie, denk aan zonneparken en 
windmolenparken zal pas plaatsvinden na vaststelling van de Visie energie en 
ruimte. M.u.v. de opschaling van de windturbines aan de Karolinapolder te 
Dinteloord  dit project is onderdeel van de opgave 2020. 
 



 pagina 18 

6. Kwaliteit 
 
Ter waarborging van de kwaliteit is een deskundigenbureau OVERMORGEN 
ingeschakeld. Zij hebben elders in den lande al ruime ervaring met het volgen 
van dergelijke projecten. Zij hebben al opdracht gekregen voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden. Verschil met de oorspronkelijke opdracht is dat er nu 
aansluitend bij het rijksbeleid twee tijdshorizonnen worden aangehouden. 
2030 en in onze gemeente gelet op de verklaring van Steenbergen 2040. 
 
De vaststelling van het klimaatakkoord is uitgesteld en er is veel onduidelijk 
over de toekomstige technologische ontwikkelingen. Hierdoor is het risico 
aanwezig dat er door instellingen of personen  en mogelijk ook door de 
gemeenteraad op de rem wordt getrapt, terwijl het van het grootste belang is 
om stappen te zetten en vooruit te gaan. In het communicatieproces zal dit 
risico nadrukkelijk aandacht moeten krijgen. De vast te stellen energiemix is 
geen document waarin de waarheid komt te staan. het geeft wel een 
duidelijke richting aan.  
 
Het is gelet op de onzekerheid ook van belang om de vastgestelde 
Energiemix regelmatig te monitoren. Het is dan ook niet uitgesloten dat de 
Energiemix over bijvoorbeeld 5 jaar moet worden herzien. 
 
Om het interactieve beleidsproces met stakeholders zo gestructureerd 
mogelijk te laten verlopen, zal er een onderscheid plaatsvinden tussen 
verschillende sectoren waarmee afzonderlijk wordt gesproken met 
afzonderlijk te bepalen doelen. 
Het gaat hierbij om stakeholders uit de volgende sectoren: 

a. Wonen, (huur en koop); 
b. Bedrijven, kantoren; 
c. Glastuinbouwsector; 
d. Overige agrarische bedrijven (ZLTO); 
e. Maatschappelijke instellingen. 
f. Gemeentelijk vastgoed en openbare ruimte; 

Daarnaast is het van belang om de haalbaarheid van de doelstellingen te 
onderzoeken. Hiervoor is input nodig van: 

g. Energieleveranciers/ontwikkelaars; 
h. Netbeheerder.  

 
Vanwege de omvang van de glastuinbouwsector en hun grote aandeel in het 
energieverbruik van de gemeente, voornamelijk aardgas, in 2016 37,8%, 
wordt met vertegenwoordigers van de glastuinbouw nu al apart gesproken. 
De inbreng en mogelijkheden die deze sector kan bijdragen aan  het 
terugdringen van het aardgasverbruik is van essentieel belang voor de te 
maken keuzes in de energiemix. Hun inbreng vormt de basis voor het verdere 
traject. Wanneer de glastuinbouwsector er in slaagt om voor 2030 geheel van 
het gas af te gaan dan is een vertaling van de rijksdoelstelling naar 
gemeentelijk niveau, beperken C02 uitstoot met 49% vrijwel zeker te halen. 
Wanneer het echter tegenvalt voor de glastuinbouwsector wordt het halen van 
het beperken van de uitstoot voor 2030 van 49% CO2 uitstoot juist lastiger.  
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7. De projectorganisatie 
 

Algemeen: 
Duidelijkheid voorop. Daarom is het van belang om vanaf het begin een 
duidelijke rolverdeling neer te zetten. Er zal sprake zijn van een 
verantwoordelijke gemeentelijke projectgroep met een aantal vaste leden, De 
vaste leden zijn Martin Meulblok (projectleider), Marianne Timmermans, 
beleidsmedewerker Milieu en duurzaamheid en Marc de Jong 
(beleidsmedewerker ruimtelijke ordening) en de secretariële ondersteuning 
vanuit het team interne ondersteuning. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de vaste leden en de zogenaamde agendaleden. De agendaleden 
schuiven aan wanneer een specifiek onderwerp wordt besproken wat op hun 
vakgebied betrekking heeft. In onderstaand schema staat achter de vaste 
leden (vl) aangegeven en de agendaleden staan als (al) opgenomen.  
 
Opgaveregisseur Sven Langenberg zal als linking pin functioneren tussen de 
verantwoordelijk bestuurder Wethouder Baartmans en de projectgroep. In een 
later stadium wordt ook Petra Lepolder, vaststellen visie energie en ruimte, 
betrokken bij het project. De wethouder(s) worden geïnformeerd over de 
voortgang en planning door de opgaveregisseur, indien nodig in het bijzijn 
van de projectleider en de verbinding met de overige opgaven op het gebied 
van duurzaamheid o.a. Warmteplan. 
 
De ambtelijke vertegenwoordiging om te komen tot vaststelling van de 
regionale energiestrategie zal bestaan uit de projectleider, afhankelijk van de 
agenda bijgestaan door Marc de Jong en/of Marianne Timmermans. Wilma 
Baartmans is de bestuurlijk vertegenwoordiger namens de gemeente.  
 
De mogelijkheid is aanwezig dat bij de vergadering van de projectgroep ook 
andere partijen, zoals een vertegenwoordiging vanuit de glastuinbouwsector 
of de netbeheerder aansluiten. De bestuurlijke projectwethouder is dus de 
wethouder met duurzaamheid en milieu in haar portefeuille, wethouder 
Baartmans. Bij de vaststelling van de visie energie en ruimte zal wethouder P. 
Lepolder van ruimtelijke ordening ook nauw betrokken worden.  
 
Los van de projectgroep(en) vindt er in lossere structuren op ambtelijk niveau 
overleg plaats met verschillende partijen. De resultaten van die overleggen 
worden ingebracht in de projectgroep.  
 

 

BESTUURLIJK PROJECTHOUDER: Wethouder duurzaamheid W. Baartmans 

 

Opgaveregisseur/ambtelijk opdrachtgever   S. Langenberg (al) 

 
PROJECTLEIDING  

Beleidsmedewerker Ruimtelijke ontwikkeling.   M. Meulblok (vl) 

 
PROJECTGROEP: 
Beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid  M. Timmermans (vl)  

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening   M. de Jong (vl)  
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Projecleider AFC/Westland     K. Kerstens (al)  

Communicatieadviseur                       nader te bepalen (al) 

Omgevingsregisseur      P. Kop (al) 

Werkvoorbereider/toezichthouder civiele techniek  A. Neelen (al) 

Administratief medewerker     S. Bosters (vl)   

 

Algemeen: Wisselende externe deelnemer(s) 
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8.Planning  

Vaststelling energiemix 

 jaar 2018  2019    2020    2021 
ev 

 kwartaal 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Projectfase             

Initiatief Oriëntatie op de 
opdracht 

X           

Definitie pva vaststellen  X           

Onderzoek 
en ontwerp 

Inventarisatie. 
Beleid en 
onderzoek  

X X          

Voorberei-
ding 

a.Input, glastuin- 

bouwsector 

 

b.input overige  

 

c.informeren 

/input 

gemeenteraad 

X  

X 

X 

X 

 

X 

 

         

Realisatie a.Varianten 
vaststellen 
mogelijke 
energiemix  

b.terugkoppelen/

ophalen 

klankbordgroep 

c..vastelling 
energiemix  

 

  X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uitvoering Uitvoering en 
evaluatie 

    X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
 

X 
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Project: energie visie en ruimte 

 

 

  2018  2019    2020    2021 

ev 

 kwartaal 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

projectfase             

initiatief Oriëntatie op de 
opdracht (zie 
project 1) 

X 

 

          

definitie pva vaststellen  
(zie project 1) 

X 

 

          

Onderzoek 
en ontwerp 

Inventarisatie. 
Beleid en 
onderzoek  

  X 

 

        

voorbereiding a..Ruimtelijke 
keuzevarianten 
opstellen 

b. inloop/ 

infoavonden 

burgers 

 

   X 

 

 

 

 

 

X 
 

      

realisatie Vaststelling visie 
energie en ruimte 

 

     X 
 

 
    

Uitvoering Uitvoering en 
evaluatie 

       X X X 

 

X 
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 Bestuurlijk proces (cb = college besluit) (rb=raadsbesluit)   
(rm=raadsmededeling) 

 

 maand/ jaar maand/ jaar maand/jaar maand/jaar maand/jaar 

 cb rm  raad cb rb 

Plan van aanpak  10-18 11-18    

Besloten inform 
verg. 

  11-18   

Keuze uit te 
werken varianten 
energiemix  

   02-19  

Def. keuze 
energiemix 

   03-19 05-19 

 

 cb rm Cb rb 

Opstellen 
ruimtelijke 
keuzevarianten. 

06-19 06-19   

Vaststellen visie 
energie en ruimte 

  11-19 12-19 

 

Voor het vaststellen van de regionale Energiestrategie kan helaas vanwege 
een gebrek aan informatie nog geen duidelijke planning worden gegeven. Tot 
nu toe wordt er vanuit gegaan dat deze regionale energiestrategie in juli 2019 
moet zijn vastgesteld. Door het opschuiven van de vaststelling van het 
klimaatakkoord door het rijk naar 2019 is het niet duidelijk of deze datum nog 
blijft gehandhaafd en of dit nog reëel is. De planning voor het vaststellen van 
de energiemix is zodanig opgesteld dat de termijn van juli 2019 geen 
probleem zal vormen. Zodra er meer duidelijkheid is over de Regionale 
Energiestrategie zal dit apart worden toegevoegd aan het plan van aanpak. 
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9.Kosten  
 

Voor het hele project energie visie en ruimte is een budget gereserveerd in 
2018 van € 15.000, - en voor 2019 een bedrag van € 30.000,- 
 
Er is aan Overmorgen een opdracht gegeven van € 18.000, -. Hiervan is in 
2017 € 8.000, - uitgegeven. De opdracht aan het bureau zal op basis van 
deze bestuursopdracht, splitsing in de periode tot 2030 en de periode daarna 
worden aangepast. Er zijn dus voldoende middelen beschikbaar. 
 
 

Middelen. Wat mag het kosten 

Omschrijving Geschat budget 

 2018/2019 
Lasten  
Inhuur adviesbureau opstellen energiemix                                      € 12.000, -  
  
Visie energie en ruimte € 5.000, -, - 
Communicatie, film/infopagina krant etc                                       € 8.000.- 

 
Naast de externe advieskosten worden er vanzelfsprekend ook intern uren 
gemaakt. Het merendeel van de uren zal worden gemaakt door de vaste 
leden van de projectgroep. De inbreng van de agendaleden zal beperkt zijn 
(opvragen informatie, mogelijk een enkele maal aanschuiven in de 
projectgroep). Alleen voor het onderdeel communicatie zal een grotere 
inbreng worden verwacht als agendalid in vergelijking met de andere 
agendaleden, daarom zijn hiervoor apart uren gereserveerd en voor de 
andere agendaleden niet. Bij de onderstaande urenbegroting is er bij het 
onderdeel communicatie vanuit gegaan dat het adviesbureau en vaste 
werkgroepleden het inhoudelijke werkgedeelte voor hun rekening nemen en 
communicatie een adviesfunctie heeft. Er wordt gekozen om in de eerste 
twee fases (eind product vaststelling Energiemix) te communiceren met de 
gemeenteraad en klankbordgroep en apart met de glastuinbouwsector en 
voor fase 3a (vaststelling Visie energie en ruimte) voor een persoonlijkere 
benadering omdat er dan een meer plaatsgebonden besluit wordt genomen, 
in de vorm van het aanwijzen van grootschalige energie-opwekkingslocaties.  
 

Urenstaat 2018 2019  

Uren   Afdeling 

Projectleiding 100 200 WWB (M. Meulblok) 

Milieu/duurzaamheid   75 100 WWB (M. Timmermans) 

Ruimtelijke ordening   75 150 WWB (M. De Jong) 

Communicatie   20 45 Interne ondersteuning (I. Franken) 

Administratieve 

ondersteuning  

  10 25 Interne ondersteuning (S. Bosters) 

totaal 280 500  

Nota bene: Omdat er nog veel onduidelijk is over de regionale 
Energiestrategie zijn hiervoor nog geen uren gereserveerd.  
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10.Risico’s  
 

Dit hoofdstuk vormt niet toevallig het slot van dit plan van aanpak. Gericht 
inzoomen op de risico’s is belangrijk. Het biedt enerzijds een breed beeld en 
uitzicht over het hele veld. Daarnaast is de bewustheid van de risico’s, een 
begin van de beperking van risico’s.  
 
Er worden momenteel drie risico’s gezien.  
 
Maatschappelijk/politiek risico 
Het rijk heeft het Klimaatakkoord nog niet vastgesteld waardoor het nog 
onduidelijk is waar het echt heen gaat. Het zal ook na de vaststelling van de 
Energiemix en de visie energie en ruimte op een aantal punten niet volledig 
duidelijk zijn hoe de uitvoering zal plaatsvinden.  
Er is bovendien ook nog veel onduidelijk over de toekomstige technologische 
ontwikkelingen en hier moeten ook aannames voor worden gedaan. De 
financiële haalbaarheid is ook een belangrijk aspect waarover nog veel 
onduidelijk is. 
De kans is groot dat er vragen worden gesteld en duidelijkheid wordt 
gevraagd gedurende het proces, die nog niet kan worden gegeven. De vast te 
stellen Energiemix is dan ook niet meer dan een denkrichting die in de loop 
van de jaren waarschijnlijk regelmatig zal worden bijgesteld. Duidelijke 
communicatie kan dit risico minder maken, maar niet per definitie uitsluiten.  
Niets doen is zeker gelet op de ambitie die is vastgelegd in de Verklaring van 
Steenbergen geen optie. 
 
Glastuinbouwsector 
Om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen bereiken zijn we sterk 
afhankelijk van de glastuinbouwsector.   
 
Regionale Energiestrategie 
Ten slotte is het ook niet uitgesloten dat de regio meer van de gemeente 
Steenbergen zal verwachten dan energieneutraal/CO2 neutraal op 
gemeenteniveau. Vanwege de beschikbare ruimte bestaat het risico dat 
buurgemeenten vragen of wij ook een gedeelte van hun taakstelling op zich 
nemen omdat zij het niet kunnen halen om energie/CO2 neutraal te zijn. 
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