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Bestuursopdracht-startnotitie RES2030 regio West-Brabant (Regionale Energiestrategie)
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Aan de Raad,

1. Inleiding
Via deze raadsmededeling willen wij u informeren over de stand van zaken via de Regionale 
Energiestrategie 2030 (RES 2030). Op 23 oktober 2018 hebben wij u via een raadsmededeling 
(BM1804803) geïnformeerd dat we deze strategie opstellen vanwege het in voorbereiding zijnde 
klimaatakkoord. Om de RES 2030 op te kunnen stellen, hebben wij ingestemd met bijgevoegde 
bestuursopdracht-startnotitie voor de regio West-Brabant. In deze raadsmededeling lichten we deze 
bestuursopdracht-startnotitie toe.

2. Achtergrond
Iedere regio in Nederland brengt via een Regionale Energiestrategie een bod uit met betrekking tot 
de opwek van hernieuwbare elektriciteit, het potentieel aan duurzame warmtebronnen en concrete 
plannen om vraag en aanbod van elektriciteit en warmte door middel van infrastructuur bij elkaar te 
brengen. Het Rijk legt aan de voorkant geen opgave per regio op. Verwacht wordt dat elke regio zelf 
met een bod komt vanuit maximale technische, ruimtelijke en sociale potentie. Als het gezamenlijk 
bod van de regio's de nationale opgave (^n 2030 490Zo beperking Co2 uitstoot) niet dekt zal het rijk 
de nationale doelstellingen door middel van een regionale herverdelingssystematiek toedelen. In de 
bijgevoegde bestuursopdracht geven wij aan hoe we in de regio West-Brabant (RWB) tot het 
regionale bod aan het rijk moeten komen.

3. Overwegingen
Regio
Het Rijk heeft de gehele regio West-Brabant (gemeenten behorend tot het RWB met uitzondering 
van de gemeente Tholen) als regio aangewezen. Echter hebben wij besloten om de regio in tweeën 
op te delen. De subregio West en de subregio Oost. Bij de indeling in subregio's sluiten wij aan bij de 
regionale samenwerking zoals die er is met uitzondering van Tholen voor het thema wonen.

Kernproducten
De regionale energiestrategie zal bestaan uit een aantal kernproducten.

1. Elektriciteitsplan: duurzame opwek van energie (wind/zon).
2. Warmteplan: Overzicht beschikbare duurzame warmtebronnen -r regionale verdeling van 

warmte.
3. Infrastructuurplan: inventarisatie van de infrastructurele (net)planning.

Er zal daarnaast al een aanzet worden gegeven in de RES naar een inventarisatie van innovatie 8« 
onderzoek naar:
-Geothermie
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-Waterstof
-Aquathermie

Structuur besluitvorming
Om het efficiënt te regelen is er gekozen voor een kopgroep van 4 wethouders (2 uit de subregio 
West, de gemeenten Roosendaal en Moerdijk en 2 uit de subregio Oost, de gemeenten Breda en 
Geertruidenberg) en er is een flexibele zetel. De flexibele zetel is vrij gehouden voor een gemeente 
met een actueel gemeentegrens overschrijdend project. Het is niet uitgesloten dat de gemeente 
Steenbergen alsnog bij de kopgroep zal aansluiten, in verband met het grote aantal ha 
glastuinbouwareaal en de plannen om vanuit zowel Moerdijk als Roosendaal restwarmte te leveren 
aan de glastuinbouwgebieden binnen de gemeente. Vanuit Moerdijk naar het AFC Nieuw 
Prinsenland en vanuit Roosendaal naar het Westland. Door de mogelijke aanleg van deze 
restwarmtenetwerken ontstaat ook de mogelijkheid om een groot gedeelte van de gemeentelijke 
particuliere huishoudens aan te laten sluiten op het restwarmtenetwerk. De kopgroep bereidt de 
besluitvorming voor en schrijft voorstellen.

De stuurgroep bestaat uit alle 16 wethouders met energietransitie in hun portefeuille, de 
gedeputeerde van de provincie, een bestuurlijk vertegenwoordiger van het waterschap en de 
netbeheerder. De Stuurgroepleden nemen gezamenlijk "besluiten" over de voorstellen die naar de 
betrokken colleges en/of gemeenteraden gaan. Voor de ambtelijke samenwerking wordt ter 
voorbereiding op de bestuurlijke besluitvorming op een vergelijkbare wijze gewerkt. Om 
stakeholders uit de regio ook een rol te geven in het proces wordt voorgesteld om uit te gaan van 
een klankbordgroep Er wordt nog een lijst opgemaakt door alle betrokken gemeenten waarin de 
stakeholders per gemeente worden opgesteld.

Deze nieuwe constructie van samenwerking ten aanzien van de energietransitie vervangt het 
huidige portefeuillehoudersoverleg duurzaamheid in de RWB. De huidige samenwerking op het 
gebied van duurzaamheid in RWB vervalt hiermee.

Planning
Het is op dit moment nog steeds niet duidelijk wanneer het klimaatakkoord wordt ondertekend en 
daarmee blijft dus ook onduidelijk wanneer het concept RES kan worden vastgesteld door uw 
gemeenteraad. De oorspronkelijke planning was dat in september 2018 het klimaatakkoord zou 
worden ondertekend. In december 2018 is er nog geen ondertekend klimaatakkoord, maar slechts 
een ontwerp van een Klimaatakkoord.

Alle betrokken gemeenteraden moeten binnen zes maanden na ondertekening van het 
klimaatakkoord een concept RES vaststellen In de huidige planning gaan wij in de bijgevoegde 
bestuursopdracht uit van oplevering van de concept RES op 1 november 2019. De rijksoverheid 
beoordeelt de concept RES. De bedoeling is dat er vervolgens een definitieve RES wordt vastgesteld. 
Als alles goed verloopt, zou deze niet veel moeten afwijken van de concept RES. De definitieve RES 
moet worden vastgesteld binnen een jaar na ondertekening van het klimaatakkoord. In de huidige 
opgenomen planning is dit 01 -05-2020. Ook voor de vaststelling van de definitieve RES is een 
raadsbesluit noodzakelijk.

4. Middelen
Voor de opstelling van de Regionale Energiestrategie is een totaal bedrag geraamd van C 200.000, -. 
Er is een verdeelsleutel gemaakt van dit bedrag per gemeente naar rato van inwonertal. Voor de 
gemeente Steenbergen wordt uitgegaan van een bedrag van C 7.000, -. In de begroting voor 2019 is 
rekening gehouden met extra middelen om de energietransitie-opgave vorm te geven. Deze kosten 
kunnen hieruit worden gedekt.
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5. Risico's
a. Het is nog onduidelijk wanneer het klimaatakkoord wordt ondertekend en wat de definitieve 

tekst wordt.
b. Het risico is aanwezig dat de verschillende regionale gemeenteraden niet tot 

overeenstemming kunnen komen.
c. Het rijk kan mogelijk een negatief oordeel geven over de concept RES.

Hoogachtend, \
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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