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onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen over de
actie Band Op Spanning

Geachte heer Lambers,

In uw brief van 11 juli 2021 stelt u diverse vragen over de actie Band Op Spanning en 
de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Hieronder treft u onze 
beantwoording.

Op 31 december 2020 heeft mevrouw J. van Bers-Roelands artikel 40 vragen gesteld aan het 
college over de toepassing van de RRE. Ook de heer J. Veraart van de fractie van Gewoon 
Lokaal heeft overigens meermalen aandacht gevraagd voor benutting van de 
mogelijkheden ten behoeve van woningeigenaren en huurders. Uw college heeft deze vragen 
beantwoord op 2 februari 2021. Hierin is onder meer aangegeven dat een aanvraag is 
gedaan voor een subsidie ad C 137.066,99. Ik citeer hieronder deels het antwoord 7 in uw 
reactie:
7. Kunnen de inwoners van de gemeente Steenbergen, met name de huiseigenaren, na 
ontvangst van een dergelijke subsidie alsnog rekenen op een soortgelijke geste als in de 
gemeente Roosendaal ca is gedaan? Eigenaren van een koopwoning, huurders en minima 
zijn de doelgroepen die wij in onze aanvraag RREW hebben opgenomen. Als onze aanvraag 
wordt toegekend, zullen wij onder meer een cadeaubonactie voor al deze doelgroepen 
uitvoeren. Deze cadeaubon kan worden ingezet voor kleine energiebesparende maatregelen 
zoals ledlampen en radiatorfolie..........

In een ronkend persbericht op 8 juli 2021 maakt uw college melding van een actie "Band op 
spanning" waarvoor de aftrap wordt gegeven op 16 juli 2021 door niet minder dan 
wethouder Baartmans zelf. httpsV/www.gemeente-
steenbergen.nl/nieuws en persberichten/gratis controle bandenspanning tijdens actie ba
nd op spanning 7

De uitvoering vindt plaats door Band op Spanning een stichting onder meer opgezet door 
ANWB, Triodos, gemeente Utrechtse Heuvelrug en Unica. Over de werking van deze stichting 
is ook nog wel wat kritiek te vinden in de maatschappij. Het heeft alles in zich van een 
ontwikkelend verdienmodel, waarvoor lokale overheden gemakkelijk enthousiast te maken
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zijn. https://www.marketingfacts.nl/berichten/band-op-spanning-slimme-marketing-van-
lucht

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota heeft de wethouder medegedeeld dat de 
kosten van de bandenspanningsactie worden vergoed uit de rijksbijdrage van č137.000,00. 
De fractie van de Volkspartij verzoekt uw college de navolgende vragen te beantwoorden:

1. Wat kost deze bandenspanningsactie voor de gemeente Steenbergen?
De kosten voor de actie Band Op Spanning bedragen C 3.051,25 exclusief btw. 
Voor dit bedrag worden in totaal drie actiedagen georganiseerd op: vrijdag 16 
juli 2021, donderdag 22 juli 2021 en vrijdag 23 juli 2021.

Door de actie Band Op Spanning te organiseren verwachten wij de 
bewustwording onze inwoners te vergroten over het belang van het rijden met 
een juiste bandenspanning. Na afloop van de actiedagen ontvangen wij een 
overzicht van de behaalde resultaten, namelijk de besparingen die door de 
actie Band Op Spanning zijn gerealiseerd.

2. Wordt deze gefinancierd uit de aangevraagde subsidie ad C 137.066,99?
Wethouder Baartmans heeft per abuis aangegeven dat de actie Band Op 
Spanning wordt gefinancierd uit de gelden die wij van het Rijk ontvangen 
hebben via de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) ad.
C 137.066,99. Dit is echte niet het geval. De kosten voor de actie Band Op 
Spanning worden wel uit andere Rijksgelden gefinancierd, namelijk de 
klimaatgelden ad. C 237.000,- die wij hebben ontvangen via de 
decembercirculaire 2019.

3. Acht uw college zich bevoegd om zonder instemming van de raad te 
bepalen op welke wijze de verkregen subsidie wordt verdeeld?
Bij onze aanvraag voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) 
hebben wij een plan van aanpak ingediend. Op basis hiervan is onze aanvraag 
toegekend. Dit plan van aanpak volgen wij dan ook voor de uitvoering van de 
RREW. Zie ook de beantwoording van vraag 4.

4. Kunt u het collegebesluit én het raadsbesluit overleggen waaruit blijkt 
dat aan deze bandenspanningsactie wordt mede gedaan en opdracht tot 
maken van kosten is verleend?
Om uitvoering te geven aan het door de raad beschikbaar gestelde 
duurzaamheidsbudget worden er activiteiten opgepakt die daar naar de 
mening van het college bij horen. De activiteiten zijn vastgelegd in een 
uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Dit is in de vergadering van 20 juli 2021 
in definitieve zin door het college vastgesteld. Deze actie is daarin 
meegenomen. Het uitvoeringsprogramma wordt aan de gemeenteraad ter 
informatie beschikbaar gesteld. De portefeuillehouder zorgt met de ambtelijke 
organisatie ervoor om dit nader uit te werken en uit te voeren. Bij de 
tussenrapportage en bij de jaarrekening wordt hier verantwoording over 
afgelegd.

5. Past deze actie in het antwoord 7 dat u gaf aan mevrouw Van Bers van de 
Volkspartij op 2 februari 2021? Citaat: Eigenaren van een koopwoning, 
huurders en minima zijn de doelgroepen die wij in onze aanvraag RREW
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hebben opgenomen. Als onze aanvraag wordt toegekend, zullen wij onder 
meer een cadeaubonactie voor al deze doelgroepen uitvoeren. Deze 
cadeaubon kan worden ingezet voor kleine energiebesparende maatregelen 
zoals ledlampen en radiatorfolie.........
Nee, de actie Band Op Spanning past niet binnen de Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen (RREW). Echter wordt deze actie ook niet 
gefinancierd uit de eenmalige specifieke uitkering die wij als gemeente hebben 
ontvangen via de RREW. Zie hiervoor de beantwoording van vraag 2.

6. Waarom gaat de lokale overheid werkzaamheden verrichten die voor 
iedereen laagdrempelig bij de lokale garagebedrijven voor lage kosten 
kunnen worden verricht?
In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat in 2030 het aantal 
voertuigen met de juiste bandenspanning met 500Zo is toegenomen ten 
opzichte van 2018. Het rijden met een juiste bandenspanning zorgt voor een 
vermindering van de C02-uitstoot (door minder brandstofverbruik). Ook zorgt 
een juiste spanning voor meer grip en minder slijtage van de band. Autorijden 
met je banden op de juiste spanning is dus veiliger, zuiniger en beter voor het 
milieu.

Door de actie Band Op Spanning te organiseren verwachten wij de 
bewustwording onder onze inwoners wordt vergroot over het belang van het 
rijden met een juiste bandenspanning. De helft van alle Nederlanders checkt 
zijn bandenspanning namelijk minder dan drie keer per jaar, terwijl iedere 
twee maanden wordt aanbevolen (bron: Rijksoverheid). De campagne Band Op 
Spanning kan in dit op zicht als een vervolg campagne worden gezien op de 
campagne 'Geef je banden lucht' waar het Ministerie van Infrastructuur mede- 
initiatiefnemer van is.

7. Is het college met de fractie van de Volkspartij niet van mening dat 
hierdoor sprake is van verdringing welke juist door de lokale overheid 
tegen gegaan moet worden, hoe klein het incident ook is? Immers heel 
eenvoudig hadden voor deze actie, voor zover al door de raad gewenst, 
uitkeringsgerechtigden kunnen worden ingezet in de opmaat naar 
passend werk. https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/20170323-brief- 
parlement-wet-verdringingstoets.pdf
Indien het college ervoor kiest om voor deze actie uitkeringsgerechtigden in te 
zetten (en ook al is dit onderdeel van een leerwerktraject) dan pas is er sprake 
van arbeidsmarktverdringing. Over het algemeen gaat het bij verdringing om 
bepaalde groepen werkzoekenden die doormiddel van subsidies of met 
behoud van uitkering aan de slag kunnen bij een potentiële werkgever. 
Doordat deze werkzoekenden voor de werkgever financieel aantrekkelijker zijn 
krijgen ze vaak voorrang op andere werkzoekenden. Het college is derhalve 
niet van mening dat er in de huidig gekozen oplossing sprake is van 
verdringing.

8. Wanneer kan de raad een voorstel of ten minste raadsmededeling 
ontvangen waaruit blijkt hoe de cadeaubonactie wordt ingericht voor de 
eerder genoemde doelgroepen?
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Op dinsdag 20 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders 
besloten om de raad te informeren over de uitvoering van de Regeling 
Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) via raadsmededeling RD2100171.

9. Wilt u gespecificeerd aangeven hoeveel geld uit de verkregen subsidie 
rechtstreeks wordt uitgekeerd en hoeveel geld blijft hangen bij overhead, 
advies en implementatie en alternatieve acties zoals de 
bandenspanningsactie?
Er is een bedrag van C 86.380,- gereserveerd voor het verspreiden van 
cadeaubonnen voor kleine energiebesparende maatregelen onder inwoners 
van de gemeente Steenbergen. Daarnaast is er een bedrag van C 44.969,- 
exclusief btw gereserveerd voor het uitvoeren van diverse acties, zoals 
collectieve inkoopacties voor duurzame maatregelen, buurtacties 
energiezuinig wonen en webinars met tips om energie te besparen.

Het resterende bedrag van C 5.717,99 wordt ingezet voor kosten die wij als 
gemeente maken om de diverse acties bij onze inwoners onder de aandacht te 
brengen, bijvoorbeeld voor het versturen van informatiebrieven. Wij 
verwachten echter dat niet alle kosten hieruit gedekt kunnen worden. Het 
versturen van een informatiebrief aan alle eigenaren van een koopwoning in 
onze gemeente kost bijvoorbeeld al zo'n C 2.500,- exclusief btw. De overige 
kosten worden bekostigd uit de klimaatgelden (bedoeld voor de 
energietransitie) ad. C 237.000,- die wij hebben ontvangen via de 
decembercirculaire 2019.

10. Wanneer kunnen de eigenaren van een koopwoning, huurders en minima 
de cadeaubonnen ontvangen en kunt u aangeven hoeveel zij krijgen?
Wij verwachten dat de cadeaubonnen voor kleine energiebesparende 
maatregelen vanaf september 2021 verleend kunnen worden. In totaal gaat 
het om 1.234 cadeaubonnen met een waarde van C 70,- per stuk.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
De secretaris, De loco-l
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