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Contourennotitie RES West-Brabant r. 

de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 6uari 2020, 

gelezen de Contourennotitie RES West-Brabant en het verzoek van het college aan de 
gemeenteraad om uiterlijk 24 februari 2020 een zienswijze op de Contourennotitie kenbaar 
te maken, 

constaterende dat; 

• de Contourennotitie RES West-Brabant informeert over de beoogde bijdrage aan de 
landelijke doelstellingen voor duurzame elektriciteit en warmte uit het Klimaatakkoord 
alsmede de keuzes die hieraan ten grondslag liggen; 

overwegende dat; 

• er voor Halderberge een realistische opgave ligt waarin "zon op dak" een leidende rol 
heeft; 

• het inzetten op zonne-energie aansluit bij de door de raad vastgestelde "visie-
zonneweides"; 

• op het gebied van windenergie de gemeente Halderberge al zijn steentje heeft 
bijgedragen; 

• een proactieve houding van de overheid bij het betrekken van inwoners wat leidt tot 
maatschappelijk draagvlak prima aansluit bij de uitgangspunten van de keuzes zoals 
verwoord in de Contourennotitie; 

• dit ook uitstekend past bij de uitgangspunten van de op handen zijnde invoering van de 
Omgevingswet; 

gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Halderberge; 

spreekt uit, 

1. dat er geen wijzigingen of aanvullingen zijn die de raad van de gemeente 
Halderberge aan de stuurgroep RES West-Brabant mee wil geven; 

2. het college te verzoeken de reactie van de gemeenteraad van Halderberge op de 
Contourennotitie RES West-Brabant schriftelijk aan de stuurgroep kenbaar te maken; 



1. 

De gemeenteraad van de gemeente Halderberge heeft kennisgenomen van de Contourennotitie 

RES West-Brabant. Hierin zijn wij geïnformeerd over de beoogde bijdrage aan de landelijke 

doelstellingen voor duurzame elektriciteit en warmte uit het Klimaatakkoord alsmede de keuzes 

die hieraan ten grondslag liggen. 

Als gemeenteraad kunnen wij ons op hoofdlijnen vinden in de "Keuzes van West-Brabant in de 

RES" zoals deze zijn gepresenteerd in de Contourennotitie. Voor Halderberge zien wij een 

realistische opgave waarin "zon op dak" een leidende rol heeft. In de huidige voorraad zien we dat 

we al goed op weg zijn en de opgave lijkt ons reëel. Zonnepanelen worden vaker door 

huishoudens overwogen en de verwachtte aandacht voor dit onderwerp, in het verlengde van de 

uitwerking van het Klimaatakkoord, zal hier zeker aan bijdragen. Halderberge is een gemeente 

waarin ook de komende jaren flink gebouwd zal worden. Ook hier ligt de verwachting dat bij deze 

nieuwbouwprojecten duurzame keuzes gemaakt zullen worden. We hebben dit bijvoorbeeld al 

eerder gezien bij het nieuwbouwproject Reuzelaar in Hoeven. Het inzetten op zonne-energie past 

ook prima bij de "visie zonneweides" die we onlangs als gemeenteraad hebben vastgesteld. 

Uitgangspunt hierbij is dat er veel belang wordt gehecht aan de landelijke open uitstraling van het 

buitengebied. Waarbij wel opgemerkt moet worden dat er in het buitengebied ook veel 

voorbeelden zijn van zonne-energie op daken. Dit allen sluit prima aan bij de keuzes die worden 

gemaakt in de Contourennotitie. Op het gebied van wind is er onze gemeente al heel wat werk 

verricht getuige de vijftien windmolens op ons grondgebied en we zijn er trots op dat wij dat zo 

een mooi aandeel kunnen leveren in de opwek van duurzame energie. 

De leidende principes en afwegingskader zoals weergegeven in de contourennotitie worden door 

de Raad onderschreven waarbij er bijzondere aandacht is voor de het bestuurlijk en 

maatschappelijk draagvlak. Wij zijn van mening dat de energietransitie alleen succesvol kan 

plaatsvinden wanneer zowel overheid als inwoners zich hiervoor willen inspannen. De rol van de 

overheid zien wij hierin vooral als informerend, desgewenst faciliterend en als wegwijzer. Wanneer 

inwoners zich melden met verduurzamingsplannen verwachten wij dat zij niet alleen geïnformeerd 

worden maar ook worden gewezen op de mogelijke subsidiemogelijkheden en andere bekende 

initiatieven zodat partijen eventueel bijeengebracht kunnen worden. Dit sluit ook prima aan bij de 

uitgangspunten van de keuzes die gemaakt zijn in de uitvoering in de Contourennotitie. Het 

betrekken van inwoners is van fundamenteel belang en kan wat ons betreft niet vaak genoeg 

onderstreept worden. Het past ook uitstekend bij de uitgangspunten van de op handen zijnde 

invoering van de Omgevingswet. 

Op het gebied van de Duurzame Elektriciteit & Warmte vinden wij het positief dat ook toekomstige 

ontwikkelingen worden benoemd in de Contourennotitie. Deze transitie zal zich hopelijk 

kenmerken tot innovatieve ontwikkelingen waarin Nederland traditiegetrouw in uitblinkt. West-

Brabant kan hierin een mooie rol spelen die wij als gemeente Halderberge van harte 

ondersteunen. De voorwaarden zoals beschreven in de Contourennotitie zien wij als richtinggevend 
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Mede gelet op onze reactie onder punt 1, zijn er geen wijzigingen of aanvullingen die wij de 

stuurgroep RES West-Brabant willen meegeven. 
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