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Steenbergen, 13 juli 2021

onderwerp : Artikel 40 vragen LED verlichting SC Welberg

Geachte heer Huisman,

Op maandag 21 juni 2021 hebben wij artikel 40 vragen ontvangen over de bekostiging 
van LED verlichting van SC Welberg. Dit naar aanleiding van een bericht op de 
Instagram-pagina van SC Welberg zelf.

Inleiding
Met de toenemende ambities op gebied van verduurzaming zien we ook het aantal 
vraagstukken uit de samenleving groeien. Als college geven we hier het liefst handen 
en voeten aan met concrete uitvoeringsplannen.
Op dit moment ontbreekt het nog aan integraal beleid als het gaat om het 
verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed en/of de sportvoorzieningen in de 
gemeente Steenbergen: het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2016-2018 is niet 
langer van kracht en met het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed staan 
we nog in de kinderschoenen.
We werken momenteel aan een nieuw Uitvoeringsprogramma duurzaamheid, waarin 
we plek geven aan deze ambities, vraagstukken en de keuzes die hiermee gepaard 
gaan. We willen daarin ook een en ander over sportaccommodaties opnemen, maar 
welke actie dit gaat zijn is nog niet duidelijk. Het nieuwe uitvoeringsprogramma 
Duurzaamheid is nog niet definitief; wij verwachten in het derde kwartaal 2021 de 
raad hierover te kunnen informeren.
Op gebied van maatschappelijk vastgoed staat onderzoek naar verduurzaming 
gepland als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed en 
het meerjaren onderhoudsplan maatschappelijk vastgoed. We starten hiermee in het 
najaar van 2021.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.
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1.
Hoe is deze teleurstelling tot stand gekomen? Hoe komt het dat een vereniging die wil, 
na meerdere verzoeken (!), verduurzamen, nee op het rekest krijgt? Graag alle stappen 
in chronologische volgorde.

Reactie:
De chronologie is voor u vastgelegd in de bijlage bij dit document.

2.
Hoe is het mogelijk dat op het eerste moment van aanvraag de houding van het 
college 'nee, want dan heeft de gemeente de lasten' is en op een ander moment 
(besluitvormende vergadering 27 mei jl.) ineens alles mogelijk is?

Reactie:
We zijn in de ambtelijk-bestuurlijke afstemming onvoldoende sensitief geweest naar 
de noodzaak om samen met SC Welberg op zoek te gaan naar tussentijdse 
oplossingen:

Op het moment dat er in eerste instantie werd geïnformeerd naar mogelijkheden voor 
een gemeentelijke bijdrage, ontbrak het aan een duidelijke beleidslijn hiervoor.
Vanuit exploitatie-oogpunt bezien is vervanging van lichtarmaturen tot nu toe alleen 
aan de orde (geweest) bij einde levensduur en daar waar we als gemeente eigenaar 
zijn van de lichtmasten. Vervanging van de armaturen van SC Welberg stond niet op de 
planning en was in die zin niet begroot.
Het tussentijds overgaan tot aanschaf van LED-armaturen is een investering die wij als 
gemeente vooralsnog niet terugverdienen: de 'winst' zit in een lagere energierekening 
voor de sportverenigingen.

Formeel werd hiermee uitvoering gegeven aan lopende afspraken rondom het beheer 
van onze sportaccommodaties. Wij hebben echter verzuimd om met SC Welberg in 
gesprek te gaan om de mogelijkheden van energiebesparing verder te onderzoeken.

3.
Hoeveel was het budget rond de periode eind 2019/begin 2020 voor deze wenselijke 
ontwikkeling?

Reactie:
Het budget voor duurzaamheid was destijds C 10.000,-. Dit bedrag was begroot om 
lopende zaken in gang te houden, zoals het energieloket voor inwoners en afval- 
educatie op scholen. Er was in die zin geen budget beschikbaar voor de 
verduurzaming van onze sportaccommodaties.

4.
Uit het vragenhalfuur is bekend geworden dat er geld voor was. Waarom is er tegen 
SC Welberg een negatieve antwoord gegeven?

Reactie:
Zie ook voorgaande reacties op vragen 2 en 3.
Ten tijde van de initiële vraagstelling was er geen of nauwelijks verduurzamingsbudget 
beschikbaar en ontbrak het nog aan een duidelijke beleidslijn om hiervoor 
aanvullende middelen vrij te krijgen. Er is eind 2020 pas weer extra budget begroot
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voor onze duurzaamheidsopgaven. Dat neemt niet weg dat we eerder en vooral ook 
integraler het gesprek met SC Welberg hadden moeten voeren over andere 
bekostigingsmogelijkheden.

Met het opstellen van het nieuwe Uitvoeringsprogramma duurzaamheid, het 
onderzoek naar verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed en de herijking van 
ons subsidiebeleid het komende jaar, nemen we dit soort vraagstukken wel mee.

5.
D66 verzoekt u om alle documentatie en communicatie en gelieerde informatie vanuit 
het gemeentehuis te delen met de gemeenteraad van Steenbergen omtrent dit 
dossier.

Reactie:
Deze informatie is als bijlage toegevoegd aan deze brief.

6.
Vanuit de informatie omtrent de ledverlichting die in het bezit is van D66 komt het 
volgende naar voren (quote): 'Daarbij is het voor de gemeente Steenbergen (begrijpelijk) 
dat als ze dat bij ons zouden doen ze dat bij alles en iedereen moeten doen' (einde quote). 
Is het niet de bedoeling dat op (het liefst zeer korte) termijn alle lampen/lichtmasten 
voorzien van ledverlichting net zoals de lantaarnpalen in onze gemeente en dat daar 
ook een grote inspanning vanuit de gemeente Steenbergen voor nodig is? Wat voor 
acties vanuit u kunnen we verwachten op korte termijn?

Reactie:
U kunt van ons verwachten dat wij vanaf het derde kwartaal 2021 met het 
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid nader invulling gaan geven aan activiteiten voor 
de komende járen. Daarnaast zetten wij duurzaamheidsambities op de agenda in onze 
gesprekken met huurders van gemeentelijk vastgoed en geven wij uitvoering aan fase 
1 van het Uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed.

7.
Wat is op dit moment het beleid en de gedachte omtrent het verduurzamen van 
lichtmasten vanuit buitenaccommodaties in onze gemeente? Stelt u het bezoeken van 
onze accommodaties uit om het gesprek hierover aan te gaan of gaat u een meer 
proactieve houding aannemen om een van de zwaarste opgave van onze gemeente 
tot een goed einde te brengen?

Reactie:
Het verduurzamen van onze buitensportaccommodaties en ander maatschappelijk 
vastgoed wordt meegenomen in het nieuwe Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 
en/of het Uitvoeringsprogramma en meerjaren onderhoudsplan maatschappelijk 
vastgoed. Ook starten we het najaar van 2021 met onderzoek naar de verduurzaming 
van ons maatschappelijk vastgoed.
In de tussentijd blijven wij zeker met onze huurders in gesprek over 
duurzaamheidswensen en -ambities.
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8.
Kan u beamen en de ongerustheid bij D66 weghalen dat er bij het ambtelijk apparaat 
alle neuzen dezelfde kant maar ook de goede kant op staan jegens verduurzaming van 
onze gemeente?

Reactie:
Het college heeft er bij het management op aangedrongen om hier nadrukkelijk op 
alle niveaus aandacht voor te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbep 
De secretaris, De burgen eester,
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