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Besluitenlijst Commissievergadering 20 mei 2020
Debat in commissiesamenstelling ter voorbereiding op online raad 28 mei 2020
Aanwezigen
Voorzitter: W.C.H. Brouwers
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: C.H.D. Hoendervangers VLP: M.W.C. Verbeek VVD: S.M.J.
Vermeulen GroenLinks L.C. Villée CDA: R.C.A.W. van Nassau SP: A.A. Maas-Cleeren PvdA: M.S.
Yap D66: H.W. Emmen Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader
Wezenbeek: J.J.M.M. Wezenbeek
College: C.F.G.R. Koenraad

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

2. VASTSTELLEN AGENDA
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

3. Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie
In het Klimaatakkoord (juni 2019) is opgenomen dat in juni 2020 alle 30 Nederlandse RES-regio’s
een Regionale Energiestrategie (RES) aanbieden aan het Rijk. Hierin geven de regio’s aan wat zij
met betrekking tot het besparen, isoleren en opwekken van duurzame energie in 2030 gerealiseerd
willen hebben. Het gaat daarbij om het regionaal opwekken van energie en om het inzetten van
(rest)warmtebronnen als alternatief voor aardgas. In de RES wordt behalve een ambitie m.b.t. de
energietransitie ook een aanpak uitgewerkt. Met het nu voorliggende raadsvoorstel wordt de raad
gevraagd in te stemmen met de aanbieding van de concept RES West-Brabant 2030 aan het Rijk.
Hierin is uitgewerkt dat in de regio in 2030 2,2 Twh elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, en 0,9
Twh aan warmte wordt bespaard. Voor Roosendaal betekent dit: realiseren van de in de zonnevisie
opgenomen 75 ha zonneparken; geen extra windmolens; actief inzetten op het realiseren van zonop-dak bij grote bedrijven en sturen op het mogelijk maken van mede-eigenaarschap van bewoners
en lokale bedrijven in energieprojecten.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Dit raadsvoorstel is rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst zonder agendering door fracties
vooraf. Het debat dient ter voorbereiding op de online raadsvergadering van 28 mei 2020.
Wethouder Koenraad heeft tijdens de beraadslaging over het raadsvoorstel concept Regionale
Energie Strategie toegelicht dat de RES een visiestuk is. Het is een afspraak van 16 gemeenten
waar zij zon en wind gaan zetten en hoe zij aan de opgave kunnen bijdragen die het Rijk aan ons
gaat stellen. Wethouder Koenraad geeft aan blij te zijn dat de commissie de hoofdlijnen van de
RES kan onderschrijven.
Het ‘hoe’ zit niet in deze RES. Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat er 3 RES-deals zijn
t.b.v. de nadere invulling aan de lokale uitvoering van de RES. Deze 3 RES-deals willen de
gemeenten straks tegelijk met de definitieve RES aanbieden aan het Rijk [maart 2021]. De 3 RESdeals gaan over: 1. Warmte, 2. Innovatie en 3. Participatie. Veel van de punten die door de
commissie in het debat zijn besproken zullen worden benoemd in de RES-deal Participatie.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zijzelf bestuurlijke trekker gaat worden van deze derde
RES-deal [Participatie]. Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zij zeer van plan is om het
leidend principe te realiseren; te weten dat de RES voor iedereen is en voor iedereen betaalbaar
moet zijn.
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Deze boodschap zit ook in de concept RES, ook t.b.v. de benodigde steun van het Rijk om deze
transitie mogelijk te maken, zowel voor onze inwoners, als onze organisatie als voor de
investeringen in het net. In de RES-deal Participatie gaat het ook over mede-eigenaarschap. Er zal
hierbij ook nagedacht worden over mee kunnen doen zonder dat je aan de voorkant hoeft te
investeren (bijv. d.m.v. abonnementen en het doen van voorinvesteringen). De RES-deal
Participatie gaat ook aandacht hebben voor het nemen van kleine stappen [geleidelijke
overgang/beweging].
Het Rijk heeft bepaald dat de Amercentrale van de kolen af moet en het Rijk heeft daarbij ook
bepaald, dat de Amercentrale over moet op Biomassa [2025]. Hier kan men nu dus niet veel aan
veranderen, maar men heeft wel heel duidelijk de stelling genomen dat biomassa een tijdelijk
verhaal is. Dit wordt ook kritisch gevolgd vanuit de RES-deal Warmte en wethouder Koenraad heeft
aangegeven dit signaal daar ook nog een keer mee terug te zullen nemen.
Allerlei nieuwe methoden [waterkracht, getijdestroming, zon op infra, geothermie] worden
ondergebracht in de RES-deal Innovatie en zullen worden meegenomen in een onderzoek naar
innovaties. 0,2 Twh moet in de RES innovatief worden opgewekt. Dat lijkt wellicht een beetje
weinig, maar hiervan is wel gezegd dat dit adaptief is (als een innovatie succesvol blijkt, dan kan
men daar meer mee gaan doen).
De drie RES-deals zullen aan de raad worden aangeboden gezamenlijk met het aanbieden van de
definitieve RES.
De raad ontvangt naar verwachting voor het eind van dit jaar de warmte-transitievisie. Wethouder
Koenraad heeft toegezegd de raad graag na de zomer verder mee te willen nemen in het RESverhaal en dan te willen beginnen met een nadere verdieping in het aspect ‘warmte’. Dan zal ook
automatisch de warmte-transitievisie aan bod komen en zal de raad meegenomen worden in de
verdere planning (ook ten aanzien van lopende onderzoeken m.b.t. ‘warmte’).
Dit raadsvoorstel wordt doorgeleid als een A-stuk naar de raadsvergadering van 28 mei a.s.
De fracties van de SP, ChristenUnie en D66 overwogen een motie Iedereen doet mee met
verduurzaming en profiteert van energiebesparing, maar hebben aangekondigd deze niet te zullen
indienen nu wethouder Koenraad heeft toegezegd dat de belangen ten aanzien van de
betaalbaarheid van de energietransitie nadrukkelijk zullen worden meegenomen in de RES-deal
Participatie.

4. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur.

