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Onderwerp
Evaluatie Visie Energie en Ruimte

Steenbergen; 20 september 2022

Aan de Raad,

In juli 2020 heeft u de Visie Energie en Ruimte vastgesteld. Tevens heeft u op dat moment via een 
amendement de ambitie vastgelegd om in 2050 energieneutraal te zijn. In het raadsvoorstel 
behorende bij de Visie Energie en Ruimte is aangegeven dat er jaarlijks een evaluatie plaatsvindt.

In maart 2021 heeft u aangegeven de evaluatie naar voren te willen halen en is het college 
gevraagd om de evaluatie aan te bieden voor de raadsvergadering van 27 mei 2021. Vanwege 
deze deadline is er toen slechts een gedeeltelijke evaluatie uitgevoerd. Aangezien netbeheerder 
Enexis op dat moment nog onderzoek aan het doen was naar de netwerkcapaciteit is 
aangegeven dat de volledige evaluatie zou volgen als de resultaten van dit onderzoek bekend 
zouden zijn.

Rapportage en samenvatting evaluatie Visie Energie en Ruimte
In de bijgaande rapportage treft u de volledige evaluatie aan (zie bijlage 1,2229919). Ook is er 
een managementsamenvatting voor u bijgevoegd (zie bijlage 2, 2229922). De evaluatie bevat drie 
componenten: 1) de stand van zaken met de meest recente data, in dit geval 2019, 2) een 
doorkijk naar 2030 en onze ambitie om in dat jaar voor 500Zo energieneutraal te zijn en 3) het 
handelingsperspectief richting het behalen van deze ambitie.

Op dinsdagavond 27 september organiseren we een informatieavond voor u als gemeenteraad 
over de energietransitie in onze gemeente: onze ambitie, de stand van zaken, de prognose voor 
2030 en het behalen van onze ambitie.

Update transportschaarste elektriciteitsnet
Op woensdag 8 juni jongstleden heeft landelijk netbeheerder TenneT voor heel Noord-Brabant 
en Limburg transportschaarste (fase 1a) afgekondigd.1 Deze transportschaarste betreft zowel

1 Er bestaan drie verschillende fasen van transportschaarste: fase 1, fase 1 a en fase 2. Bij de afkondiging van 
fase 1 (geel) is er beperkt transportcapaciteit beschikbaar. De totale behoefte aan transportcapaciteit in 
offerteaanvragen is groter dan de beschikbare capaciteit. In gebieden waar transportschaarste fase 1a 
(oranje) is afgekondigd is (bijna) geen transportcapaciteit beschikbaar. Hiervan is melding gedaan bij de 
Autoriteit Consument en Markt. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheid is van congestiemanagement. 
Wanneer transportschaarste fase 2 (rood) wordt afgekondigd is er geen transportcapaciteit meer 
beschikbaar. Ook niet met de inzet van congestiemanagement. Alle aanvragen via een bestaande of nieuwe 
aansluiting worden definitief afgewezen en opgenomen op een wachtlijst.
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afname als teruglevering van elektriciteit. Hierover heeft u eerder een raadsmededeling 
ontvangen (zie RD22000151).

Wanneer in een gebied transportschaarste fase 1a wordt afgekondigd, doen de netbeheerders 
melding bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en wordt onderzocht of 
congestiemanagement mogelijk is. Bij congestiemanagement wordt de vraag en aanbod van 
elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar afgestemd. Op deze manier wordt er in 
gebieden met beperkte capaciteit op het netwerk ruimte vrijgemaakt voor nieuwe initiatieven.

Op 9 september jongstleden ontvingen wij bericht over de voorlopige uitslag van het onderzoek 
naar congestiemanagement door landelijk netbeheerder TenneT. Uit de eerste resultaten blijkt 
dat er ruimte beschikbaar komt op het net, zowel voor afname als voor teruglevering van 
elektriciteit. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel ruimte er per station beschikbaar zal komen. 
De capaciteit die beschikbaar komt is afhankelijk van de afspraken die TenneT de komende 
maanden maakt met bedrijven die mee willen werken aan congestiemanagement. TenneT en 
Enexis analyseren samen in welke gebieden precies transportcapaciteit vrijkomt en hoe dit 
overeenkomt met de aanvragen in de betreffende gebieden. Naar verwachting is er in november 
2022 meer duidelijkheid.
Ten aanzien van de ingediende nieuwe initiatieven voor zonnevelden, opgenomen in de 
zienswijzen over de ontwerpstructuurvisie Energie en Ruimte nummer 2, zonneveld Nieuw 
Vossemeer en nummer 4, zienswijze project Dinteloord is er een positieve grondhouding. Deze 
projecten nemen we mee in het onderzoek en de afwegingen. Als de transportschaarste is 
opgelost wordt besloten of deze projecten alsnog doorgang kunnen gaan vinden.

Actieplan zon op dak en isolatie
Tijdens de raadsvergadering op 27 mei 2021 heeft u de motie 'actieplan zon-op-dak en isolatie' 
aangenomen, waarin u heeft opgedragen om een actieplan zon op dak en isolatie mee te nemen 
in de volledige evaluatie. Gezien de huidige transportschaarste op het elektriciteitsnet, dient er 
nog nadere afstemming met Enexis plaats te vinden over de mogelijkheden van en 
aandachtspunten bij de stimulering van zon op dak. Wij gaan er op dit moment vanuit dat het 
niet mogelijk zal zijn om zon op grootschalige daken, waaronder bedrijfsdaken, te stimuleren. 
Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om uitvoering te geven aan de motie 'stimulering zon op 
bedrijfsdaken', welke door u is aangenomen in november 2019. Wel zijn er wellicht 
mogelijkheden om zon op kleinschalige daken, zoals daken van woningen, extra te stimuleren. 
Hierover dient dus nadere afstemming plaats te vinden met de netbeheerder. Zodra dit mogelijk 
is, ontvangt u nadere informatie.

Op dit moment werken we aan de Transitievisie Warmte Fase 2. Aangezien isolatie in het kader 
van de warmtetransitie van groot belang is, is het logisch om als vervolg op de transitievisie aan 
de slag te gaan met een actieplan isolatie. Daarnaast hebben wij van het Rijk C 87.517,- 
ontvangen voor een lokale aanpak vanuit het Nationaal Isolatieprogramma. De middelen vanuit 
het Nationaal Isolatieprogramma zijn verdeeld over de gemeenten op basis van het bouwjaar van 
woningen in de gemeenten. Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen 
woningen te isoleren met een focus op de slecht geïsoleerde woningen met energielabel E, F en 
G. De uitwerking van een lokale aanpak vanuit het Nationaal Isolatieprogramma zal worden 
opgenomen in het actieplan isolatie.

Waar werken we op dit moment aan?
In de evaluatie van de Visie Energie en Ruimte worden verschillende handelingsperspectieven 
richting het behalen van onze ambitie in 2030 aangegeven. Op dit moment werken wij al aan 
diverse zaken welke ons helpen om een stap verder te zetten richting onze ambitie. Zo geven we
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uitvoering aan de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), werken we aan de 
Transitievisie Warmte Fase 2 en is het mogelijk voor inwoners om een stimuleringslening aan te 
vragen voor duurzame maatregelen. Deze en andere acties zijn opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2021-2022. Aangezien het uitvoeringsprogramma tot dit 
jaar loopt, dient er een nieuw uitvoeringsprogramma te worden opgesteld. Verder hebben we 
van het Rijk in totaal C 423.392,- ontvangen om huishoudens met energiearmoede te helpen om 
energie te besparen. Hiervoor dient op korte termijn een aanpak uitgewerkt te worden. Gezien 
de diverse crisissen (corona, opvang Oekraïense vluchtelingen, stijgende gasprijzen) welke een 
beslag leggen of hebben gelegd op onze organisatie en de krapte op de arbeidsmarkt zal het een 
uitdaging zijn en blijven om dit alles voor elkaar te krijgen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de Ippoburgemeester,de secretaris,

M.J.P. dejo/ġh, RA E.M.J. Pr\nl

Bijlagen
1) Rapportage evaluatie Visie Energie en Ruimte - 2229919
2) Managementsamenvatting evaluatie Visie Energie en Ruimte - 2229922
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