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Agendanummer:

Onderwerp: Regionale Energiestrategie West-Brabant 1.0

Steenbergen; 23 februari 2021

Aan de raad,

1.

Inleiding

U heeft op 25 juni 2020 de Concept Regionale Energiestrategie West-Brabant unaniem vastgesteld.
Deze is vervolgens door de regio aangeboden aan het Rijk. In de Concept Regionale Energiestrategie
West-Brabant is voor enkele onderwerpen een nadere uitwerking aangekondigd, op weg naar de
definitieve Regionale Energiestrategie (RES 1.0).
Daarvoor zijn het afgelopen jaar diverse onderzoeken en acties uitgevoerd. Dat betreft onder
andere een landschappelijke verdieping en een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA)
voor warmteoplossingen. Tevens is op basis van de Concept RES een internetconsultatie uitgevoerd,
met een goede respons. De resultaten van al deze deelonderzoeken zijn op aanvraag beschikbaar,
evenals het geactualiseerde achtergrondrapport. Daarnaast is door het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) een analyse gemaakt van de Concept RESsen van alle dertig energieregio's in
Nederland.
Al deze informatie is, samen met actuele ontwikkelingen bij de gemeenten, verwerkt in de RES 1.0.
De strategie is op hoofdlijnen niet veranderd, maar wel op diverse punten verduidelijkt en
aangescherpt. Een overzicht van wijzigingen is bijgevoegd (zie bijlage 3, 2104233).

2. Achtergrond
Nederland heeft als doel om in 2050 9596 minder CO2 uit te stoten (en al 4996 in 2030) ten opzichte
van 1990. Deze doelen zijn vastgelegd in de Klimaatwet. In het Klimaatakkoord staan afspraken en
maatregelen om de uitstoot van broeikassen tegen te gaan en de CCh-reductiedoelstelling van
minimaal 4996 in 2030 te behalen.
Het Klimaatakkoord is tot stand gekomen via vijf sectortafels: Elektriciteit, Industrie, Gebouwde
Omgeving, Landbouw en Landgebruik en Mobiliteit. Per sector is een CO2emissiereductiedoelstelling vastgesteld en zijn afspraken gemaakt om deze doelstelling te bereiken.
De sectortafel Elektriciteit heeft onder meer de ambitie om in 2030 35 Terrawattuur (TWh)
grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land gerealiseerd te hebben.
De RES is een instrument om te komen tot een regionaal afgestemde bijdrage aan de nationale
klimaatdoelen. Het gaat om 1) de duurzame opwekking van elektriciteit, 2) de warmtetransitie in de
gebouwde omgeving en 3) de daarvoor benodigde opslagcapaciteit en infrastructuur. De RES heeft
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een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050. De focus van de RES ligt op de opgaven van de
sectortafels Gebouwde Omgeving en Elektriciteit.
Nederland is opgedeeld in dertig energieregio's. De gemeente Steenbergen werkt binnen de regio
West-Brabant gezamenlijk met vijftien gemeenten, de provincie Noord-Brabant, de waterschappen
Brabantse Delta en Rivierenland en netbeheerder Enexis aan de RES.
Onze gemeentelijke doelstelling is om in 2050 energieneutraal te zijn. Deze doelstelling is bij de
vaststelling van de Visie Energie en Ruimte op 9 juli 2020 door u vastgelegd via een amendement. De
Visie Energie en Ruimte vormt onze gemeentelijke input voor de RES. In de energiemix, die is
opgenomen in de visie, komt naar voren dat er voor onze opgave tot 2030 (49(ŵ energieneutraal)
onder meer 93 hectare aan zonnevelden benodigd is. Deze 93 hectare aan zonnevelden is
overgenomen in de Concept RES en nu ook in de RES 1.0.

3. Overwegingen
Wijzigingen ten opzichte van de Concept RES West-Brabant
In bijlage 3 (2104233) staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Concept RES. Ook zijn in
de RES 1.0 (zie bijlage 1,2104218) de revisies aangegeven in het rood. De hoofdlijnen van de
strategie, zoals vastgesteld met de Concept RES West-Brabant, zijn ongewijzigd.
De tuinders van Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland, Enpuls Warmte Infra en SUEZ
ReEnergy hebben vorig jaar een intentieverklaring getekend om de restwarmte en CO2 die vrijkomt
bij de verbranding van niet recyclebare afvalstromen in te zetten in de kassen. Dit project - Osiris is verwerkt in de RES 1.0 en het Uitvoeringsprogramma RES West-Brabant 2021 -2023. Als gemeente
hebben wij binnen de regio aandacht gevraagd voor de warmtetransitie in het westen van onze
regio, aangezien er in onze ogen veel aandacht gaat naar het Amernet.
Opgave gemeente Steenbergen hernieuwbare elektriciteit
Iedere gemeente uit de regio levert een bijdrage aan de doelstellingen die zijn opgenomen in de
RES. Als het gaat om de opwek van hernieuwbare elektriciteit was voor onze gemeente de volgende
opgave tot 2030 opgenomen in de Concept RES:
Zon op dak

25^0 van de grote daken in de gemeente
voorzien van zonnepanelen. Dit staat gelijk aan
19 GWh ofwel 19 hectare.

Zon op veld

93 hectare

Windenergie

Geen opgave

Bovenstaande opgave is niet gewijzigd in de RES 1.0, met uitzondering van zon op dak. De afgelopen
periode is er 1 GWh aan zon op dak gerealiseerd of de plannen zitten in de harde pijplijn. Daardoor
dient er nu nog 18 GWh zon op dak tot 2030 in onze gemeente gerealiseerd te worden.
Analyse Planbureau voor de Leefomgeving
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een analyse gemaakt van de Concept RESsen van
alle dertig energieregio's in Nederland. De resultaten van het PBL worden in februari 2021
openbaar. De concept resultaten zijn informeel al besproken en geven geen aanleiding om onze
plannen aan te passen. Onze regio krijgt complimenten voor de voortvárende aanpak. Het PBL ziet
dat we een realistisch en haalbaar voorstel doen.
Participatie
De inbreng van inwoners en stakeholders is belangrijk voor het draagvlak voor de plannen en
besluiten. Veel van hun inbreng is daarom verwerkt in de RES.
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Inwoners en bedrijven uit West-Brabant zijn de afgelopen periode regelmatig betrokken bij en
bevraagd over afwegingen in de RES. Er is een brede mix van participatie activiteiten uitgevoerd die
aansluiten bij het karakter van de RES. Belangrijk is onder andere de internetconsultatie waar een
breed publiek mee is bereikt, ook al rust er op de RES geen m.e.r- of inspraakplicht. In deze
participatieactiviteiten is bijvoorbeeld gevraagd naar voorkeuren voor clustering of spreiding van
energieprojecten over de regio en zijn voor- en nadelen voor het natuur en milieu met elkaar
besproken.
De opbrengsten van de participatie zijn verwoord in de RES en voorzien van een reactie in de
reactiebrief (zie bijlage 5, 2104226). Deze reactiebrief is namens de stuurgroep RES West-Brabant
verzonden naar degenen die hebben gereageerd op de concepten (stakeholders en inwoners die
deelnamen aan de verdiepende internetconsultatie).
Uitvoeringsprogramma RES West-Brabant
Het uitvoeringsprogramma (zie bijlage 2, 2104219) is noodzakelijk om de RES 1.0 te realiseren. Ook
in de uitvoering is samenwerking noodzakelijk, om effectief gebruik te maken van kennis en kunde.
In bijlage 4 (2104234) is een beknopte samenvatting opgenomen van de belangrijkste afspraken.
Door het uitvoeringsprogramma zijn de samenwerkingsafspraken transparant en openbaar.
Eén van de acties die is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma RES West-Brabant is het
oprichten van een Ontwikkelfonds Collectieve Projecten om lokale initiatiefnemers van duurzame
energieprojecten te ondersteunen (zie bijlage 2, pagina 8). Wij hebben als gemeente (ambtelijk) onze
interesse uitgesproken om -afhankelijk van de definitieve uitwerking en voorwaarden- hierin deel te
nemen. U ontvangt hierover een seperaat voorstel wanneer de regio het voorstel voor het
ontwikkelfonds nader heeft uitgewerkt.
Een andere actie in het uitvoeringsprogramma is het instellen van een ambtelijk
programmeringsoverleg met gemeenten, provincie, waterschap, netbeheerder en de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij (BOM) (zie bijlage 2, pagina 11). In dit overleg wordt de programmering
(planning, locatie en omvang) van wind- en zonprojecten besproken in relatie tot de ontwikkeling
van de netcapaciteit (hoog-, midden- en laagspanningsnet). Het overleg wordt gebiedsgericht
georganiseerd rond hoofdstations. Wij nemen als gemeente deel aan het overleg rondom het
hoofdstation Bergen op Zoom.

4. Middelen
De zestien gemeenten in de regio West-Brabant hebben in 2019 in totaal C 200.000,- bijgedragen
aan het opstellen van de RES. Via een verdeelsleutel naar rato van het aantal inwoners is een bedrag
per gemeente bepaald. Voor de gemeente Steenbergen betrof het een bedrag van C 7.000,-.
Het Rijk heeft aan de regio West-Brabant een bijdrage van C 1.500.000,- ter beschikking gesteld voor
het opstellen van de RES en het uitvoeren van bijbehorende activiteiten. Ook de provincie heeft een
bijdrage gedaan, in 2019 en 2020 bedroeg deze bijdrage C 300.000,-.
Voor 2021 is er, net als in 2020, geen aparte financiële bijdrage van gemeenten benodigd. Op korte
termijn verwachten we meer duidelijkheid over de bijdrage van het Rijk voor 2022 en 2023. Op dat
moment maken we afspraken over de gemeentelijke bijdrage voor deze járen. Vooralsnog wordt er
rekening gehouden met een bijdrage die tweederde is van de jaarlijkse bijdrage voor RES 1.0. Voor
de zestien gemeenten gaat het om een totaalbedrag van C 150.000,-. Ook dit keer zal via een
verdeelsleutel naar rato van het aantal inwoners het bedrag per gemeente worden bepaald.
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5. Risico's
Besluitvorming betrokken overheden
Alle betrokken overheden dienen een besluit te nemen over de RES 1.0. De mogelijkheid bestaat dat
andere betrokken overheden niet akkoord gaan met de RES 1.0. Echter, de Concept RES WestBrabant is eerder al door alle betrokken overheden vastgesteld.
Netwerkcapaciteit
De realisatie van de RES 1.0 heeft een grote impact op het elektriciteitsnetwerk. De groei
van de vraag en het aanbod van elektriciteit, onder andere door de bouw van grotere
wind- en zonprojecten, vraagt om netaanpassingen.
Enexis heeft eind 2020 een Netimpactanalyse 2.0 gemaakt, die inzicht geeft in de noodzakelijke
aanpassingen aan het elektriciteitsnet om de RES 1.0 te realiseren. In deze tweede versie zijn nu ook
de aanpassingen van Tennet opgenomen. Een eerste inschatting laat zien dat circa vijf van de
dertien midden-1 hoog-spanningsstations in onze regio moeten worden uitgebreid, en dat er één of
twee nieuwe stations moeten worden gebouwd. Het is onzeker of deze uitbreidingen en nieuwe
stations tijdig gerealiseerd zijn.

6. Communicatie/Aanpak
Aanbieding RES 1.0
Uiterlijk 1 juli 2021 dienen alle regio's de definitieve RES, ook wel de RES 1.0 genoemd, aan het Rijk
aan te bieden. De planning van de regio West-Brabant is om dit -onder voorbehoud van
besluitvorming- al in april 2021 te doen, aangezien onze regio reeds beschikt over een volwaardige
RES 1.0.
Vervolg
De komende periode geven we uitvoering aan de projecten en acties die zijn opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma RES West-Brabant. De uitvoering van de RES vindt primair plaats op lokaal
niveau onder regie en verantwoordelijkheid van individuele gemeenten. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor onder meer het uitwerken van de RES in het omgevingsbeleid, de
vergunningverlening (voor 2025), het begeleiden van lokale initiatieven en projecten, en voor het
opstellen van een gemeentelijke Transitievisie Warmte (TVW).
De RES moet minimaal eens in de twee jaar herzien worden. Ook de komende járen blijven we dus
als gemeente binnen de regio West-Brabant -in samenwerking met de vijftien andere gemeenten,
de provincie Noord-Brabant, de waterschappen en netbeheerder Enexis- werken aan de RES. De RES
West-Brabant 1.0 wordt naar verwachting in 2023 herzien tot een RES 2.0.
Ook het Uitvoeringsprogramma RES West-Brabant heeft een looptijd tot 2023. Zo nodig zullen
onderdelen van het programma vaker, jaarlijks, geactualiseerd worden.
Informatiebijeenkomsten RES
Op woensdag 10 februari 2021 is er een online informatiebijeenkomst georganiseerd om inwoners
en stakeholders te informeren over de Ínhoud van de RES 1.0. Op woensdag 24 februari 2021 wordt
er een online bijeenkomst over de RES 1.0 georganiseerd voor raadsleden. De regio heeft voor deze
online bijeenkomst een uitnodiging toegestuurd aan de griffie.
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7. Voorstel
1) De RES 1.0 vast te stellen;
2) Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma RES West-Brabant 2021-2023.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen
de secretaris,

de burgemeester,

R.P. vàn

lelt, MBA

Bijlagen
1)
2)
3)
4)
5)

Regionale Energiestrategie West-Brabant 1.0 (met revisies) - 2104218
Uitvoeringsprogramma RES West-Brabant 2021 -2023 - 2104219
Overzicht belangrijkste veranderingen Concept RES en RES 1.0 van West-Brabant - 2104233
Beknopte samenvatting van het Uitvoeringsprogramma RES West-Brabant 2021-2023 2104234
Reactiebrief RES 1.0 8í Uitvoeringsprogramma West-Brabant - 2104226
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