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Beantwoording technische vragen de heer Veraart (Gewoon Lokaal!) met betrekking tot de visie 

Ruimte en energie   

 

Voor Steenbergen is - gefaciliteerd door bureau Over Morgen – eind 2018 een Energiemix 

opgesteld en later aangepast. Hierin is allereerst de totale Energievraag in 2030 geraamd (van 

alle woningen, bedrijven etc. in de gemeente). Daarnaast is een prognose gemaakt van de 

verdeling over de verschillende energiebronnen die worden aangewend om later in die 

energievraag te voorzien. Wij realiseren ons dat het lastig is om voorspellingen te doen, met 

name waar het gaat om de in 2030 aan te wenden energiebronnen. We zijn niet benieuwd naar 

prognoses op procentniveau of op niveau van tientallen procenten. Wel vermoeden wij dat zowel 

de berekende energievraag als de diverse prognoses 2030 met een factor 2 tot misschien wel 

een factor 10 afwijkt van de werkelijke ontwikkelingen. Meer inzicht is ook vereist om in RES-

verband reële afspraken te maken. 

 

Energievraag 

1. Volgens de Energiemix Steenbergen zal de voorspelde Energievraag in 2030 lager zijn 

dan die in 2016.  

De Energievraag is echter feitelijk na 2016 fors gestegen en zal dat ook de komende jaren 

nog doen. De glastuinbouw speelt hierin een hoofdrol. Zo verdubbelde het gasverbruik 

AFC NP in 2018 t.o.v. 2016. In 2018 was het gasverbruik AFC ongeveer driemaal het 

gasverbruik van alle woningen in de gemeente Steenbergen
1
. De komende jaren zal de 

Energievraag daar opnieuw verdubbelen en méér, immers nog niet de helft van het AFC is 

volgebouwd. Energiebesparingen per ha zullen er zijn maar kunnen deze verdubbelingen 

onmogelijk compenseren. 

Wanneer gereed, zal het AFC ruw geschat ongeveer 7 maal zoveel gas (energie) nodig 

hebben als alle woningen in Steenbergen bij elkaar, zo raamt Gewoon Lokaal!. 

Vraag: Gewoon Lokaal! heeft grote vraagtekens bij de ons inziens erg lage prognose 

Energievraag 2030. Kunt u een toelichting geven op de achterliggende keuzes en aannames bij 

deze prognoses? Kunt u zorgen voor een onafhankelijke, reëlere berekening voor 2030 waarin de 

Energievraag van het gehele glastuinbouwgebied AFC (200 ha) wordt meegenomen? Het is van 

belang zoveel mogelijk uit te gaan van de recentste feiten en cijfers (2018 i.p.v. 2016). Betrek 

hierbij de Duurzaamheidsverslagen NP.  

 

Antwoord:  

Het is de bedoeling dat er enerzijds minder energie wordt gebruikt en anderzijds dat er sprake is 

van opwekking van duurzame energie. We willen voor de glastuinbouwsector geen uitzondering 

maken. Zij zullen ook een bijdrage moeten leveren aan verduurzaming en zijn hier al volop mee 

bezig. Het zou zeer merkwaardig zijn als we als gemeente maar ook als rijksoverheid grote 

ambities hebben waar het betreft duurzaamheid maar dat dit niet zou gelden voor de 

glastuinbouwsector. In het kader van het klimaatakkoord (sectortafel landbouw en landgebruik) 

zijn hoge ambities weggelegd voor de glastuinbouwsector waar het betreft CO 2 reductie. Te 

weten een Co 2 reductie in 2030 van circa 3,5 Mton ten opzichte van het gemiddelde 

emissieniveau in de periode 2015-2017. Uiteindelijk moet er in de periode na 2030 er sprake zijn 

van een klimaatneutrale glastuinbouwsector. Dit is dus de reden waarom we logischerwijs de 

bestaande situatie in de glastuinbouwsector niet als uitgangspunt hebben genomen in de 

energiemix. 

                                                           
1
 Bron: Duurzaamheidsverslag Nieuw Prinsenland 2018, p. 4. In 2016 was de energievraag 21 miljoen m3 gas 

voor 38,2 ha glastuinbouw. In 2018 was de energievraag uitgebreid naar 42,1 miljoen m3 gas voor 86 ha glas. 
Er wordt de komende jaren verder uitgebreid naar 200 ha glas. Ter vergelijking: als alle circa 10.000 woningen 
in Steenbergen gemiddeld 1400 m3 gas p.j. verbruiken, maakt dat totaal 14 miljoen m3. 
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 De afgelopen jaren zijn er een aantal bedrijven bijgekomen die zorgen voor meer gasverbruik 

dan ten opzichte van 2016. Dit doet echter niets af aan de ambitie om het gasverbruik drastisch 

te verminderen. 

 

Energiebronnen  

2. De Energiemix gaat uit van een referentiejaar 2016. Het Klimaatakkoord bevat echter 

afspraken over een verlaging CO2 van 49% ten opzichte van Referentiejaar 1990. Volgens 

Gewoon Lokaal! moet ook de prognose Energiemix Steenbergen referentiejaar 1990 

gebruiken. 2030 moet dus een reductie van 49% CO2 uitstoot leveren ten opzichte van 

1990. In 1990 was de Energievraag in Steenbergen aanzienlijk kleiner dan in 2016.  

Vraag: Bent u het met bovenstaande analyse eens? Hoe groot was de Energievraag in 

Steenbergen in 1990 zo ongeveer (zonder kassen AFC en Westland)? En hoeveel CO2 reductie en 

reductie fossiele brandstof moet dan volgens u in 2030 worden bereikt ? 

 

Antwoord:  

Op landelijk niveau zijn de cijfers over de CO2 uitstoot voor het jaar 1990 bekend. 

 Als het gaat om cijfers over de CO2-uitstoot op gemeentelijk niveau, zijn er twee door het Rijk 

beheerde bronnen die dergelijke cijfers beschikbaar hebben, namelijk Emissieregistratie 

(www.emissieregistratie.nl) en Klimaatmonitor (klimaatmonitor.databank.nl). 

 

Emissieregistratie beschikt over een CO2-uitstootcijfer voor de gemeente Steenbergen voor het 

jaar 1990. Dit cijfer vinden wij echter niet goed bruikbaar om als uitgangspunt te hanteren. 

Emissieregistratie rapporteert namelijk de CO2-uitstoot die daadwerkelijk op een locatie 

plaatsvindt. Aan een gemeente waar een elektriciteitscentrale gevestigd is wordt alle CO2-uistoot 

van deze centrale toegekend. Dit terwijl inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) instellingen 

van andere gemeenten wel gebruik maken van elektriciteit die is opgewekt door 

elektriciteitscentrales.  

 

KIimaatmonitor rekent de CO2-uitstoot van elektriciteitsopwekking wel toe aan gemeenten op 

basis van het elektriciteitsverbruik. Dit geeft in onze ogen een completer beeld. Voor het jaar 

1990 heeft Klimaatmonitor echter geen cijfers beschikbaar op gemeentelijk niveau.  

 

Tenslotte gaan we uit van onze eigen gemeentelijke ambities vastgelegd in de verklaring van 

Steenbergen namelijk een energieneutraal Steenbergen in 2040. In 2030 willen we de helft van 

deze doelstelling bereikt hebben. 

 

 

3. In de gekozen energiemix voor het jaar 2030 zorgen wind- en zonenergie voor 13,5% van 

de energievraag. Dat is een klein aandeel in de totale energiebehoefte. Andere duurzame 

Energiebronnen in 2030 zijn restwarmte, geothermie, biomassa e.d. De ontwikkeling van 

al deze technieken in onze regio staat echter nog in de kinderschoenen, kent nadelen, 

grote onzekerheden en risico’s waardoor de komende tien jaar een succesvolle 

ontwikkeling verre van gegarandeerd is (vgl. KaE). En gaat het hier wel om duurzame 

restwarmte van niet-fossiele herkomst?; is er in de toekomst sowieso nog wel restwarmte 

beschikbaar?; gaat het wel om biomassa van schaarse, houtachtige bronnen en welke 

teelt in Steenbergen betreft het dan? 

Vragen: Vind u ook dat het in de Energiemix 2030 grotendeels leunen op nog niet bewezen 

technieken erg voorbarig is, zo niet erg speculatief en riskant?  

Als al die andere ‘duurzame’ energiebronnen onvoldoende mogelijkheden bieden, is er dan 

volgens u een risico dat de gemeente moet teruggrijpen op bewezen duurzame technieken zoals 

een veelvoud van windenergie en zonenergie? Hoe houdt u daar rekening mee? 



3 
 

Bent u bereid de bestaande Energiemix 2030 te actualiseren en aan te passen ? 

 

Antwoord:  

De energiemix leunt inderdaad gedeeltelijk op niet bewezen technieken waarna nog nader 

onderzoek op haalbaarheid dient plaats te vinden. Hier tegenover staat echter dat we weten dat 

het reële opties zijn naar de toekomst toe en deze mogelijkheden willen we onderzoeken en een 

kans geven. De Energiemix is niet een vaststaand gegeven en zal jaarlijkse geëvalueerd worden 

en indien nodig worden bijgesteld. Als blijkt in de komende jaren dat de technieken toch niet 

uitgevoerd kunnen worden kan dit tot gevolg hebben dat de gemeenteraad nog extra 

windmolens of zonnevelden dient te realiseren. Dit dient dan te zijner tijd besloten te worden 

door de gemeenteraad door een aanpassing van de energiemix. Wij vinden het echter niet 

passend om hier al bij voorbaat vanuit te gaan en nieuwe innovatieve oplossingen geen kans te 

geven.  

 

 


