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Voorstel 
Samenvatting: 
Met de Regionale Energiestrategie West-Brabant geven de regiogemeenten, de waterschappen, Enexis en de provincie 
Noord-Brabant invulling aan de (rijks-)opgave die volgt uit het Klimaatakkoord. De concept-RES is in juni 2020 door de 
gemeenteraad vastgesteld. De reactie vanuit het Rijk op de concept-RES was positief en geeft geen aanleiding tot 
wezenlijke aanpassingen. 
In de RES is uitgewerkt dat West-Brabant in 2030 2 terawattuur (TWh) aan duurzame energie opwekt via zonnepanelen 
en windturbines, plus nog eens 0,2 TWh via innovatieve technieken. Het grootste deel van de duurzame elektriciteit moet 
worden opgewekt via zon-op-dak. 2 TWh is circa 20% van de verwachte vraag in 2050. 
Daarnaast is het doel om 0,9 TWh of ca 15% van de verwachte vraag aan warmtebesparing te realiseren, en de 
mogelijkheden van verwarming via warmtenetten verder uit te breiden. 
In de RES zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid op te wekken duurzame energie per gemeente; deze afspraken 
worden per gemeente verder uitgewerkt en vastgelegd in het Omgevingsbeleid. Voor Roosendaal betekent dit, dat er tot 
2030 geen nieuwe locaties voor grote windturbines bijkomen en dat er fors wordt ingezet op het uitbreiden van zon-op-
dak van overheids- en bedrijfspanden. Ook komen er zonnevelden, maar niet meer dan eerder al is vastgelegd in de 
zonnevisie. 
Participatie is een belangrijk onderwerp in de RES. Een van de gemaakte afspraken is dat inwoners betrokken worden 
en blijven bij het proces, en dat we streven naar 50% of meer lokaal eigendom in energie-projecten. 
Een goede ruimtelijke inpassing is voorwaarde voor de energie-projecten. Daarbij hoort ook dat vergunningen voor 
zonneparken of windmolens voor maximaal 25 jaar worden verstrekt. Dit houdt de mogelijkheid open om op langere 
termijn innovatieve andere technieken toe te passen, die mogelijk minder beslag op de ruimte leggen. 
Tenslotte worden in de RES ook afspraken gemaakt over een effectieve en efficiënte inzet van het energie-net, en is 
aangegeven dat voor de realisatie van de RES ook financiële bijdragen van het Rijk worden verwacht. 
In het Klimaatakkoord is opgenomen dat deze eerste RES betrekking heeft op de gebouwde omgeving. De komende 
jaren zullen we elke twee jaar de RES actualiseren. De verwachting is dat daarin de verbinding met de 
energiestrategieën voor landbouw, mobiliteit en industrie verder wordt uitgewerkt. Daarnaast wordt in de volgende RES-
sen de opgave na 2030 verder uitgewerkt. 
De colleges van B&W in de regio hebben voor de uitvoering van het RES nadere afspraken gemaakt. Deze zijn 
opgenomen in het Uitvoeringsprogramma, dat ter kennisname bij dit raadsvoorstel is gevoegd. 
 
Wij stellen u voor: 
1. De RES 1.0 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de wijze waarop de inbreng van derden is verwerkt. 
3. Kennis te nemen van het RES-uitvoeringsprogramma. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris,                    De burgemeester, 
 


