
 

Agendapunt 6a 

Motie 

 Regionale innovaties ondersteunen voor de Warmtetransitie 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 23 december 2021, gehoord hebbende de 
beraadslaging over het raadsvoorstel Transitievisie Warmte; 
 
Constaterende dat: 

• Er veel innovatiekracht zit bij Roosendaalse en regio ondernemers; 

• Deze innovatiekracht meer ondersteuning kan gebruiken om op te laten bloeien. Ondersteuning in financiële 

zin en ondersteuning in de vorm van netwerken koppelen en out of the box denken; 

• Het actieprogramma van de Regio West-Brabant (RWB) nu innovaties op die manier ondersteunt met lokale 

ondernemers, onderwijs en overheid. De vier onderwerpen in dit actieprogramma zijn nu: economie, 

arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte (zie HIER); 

• Uitgangspunt van het actieprogramma is dat vooral het bedrijfsleven “in the lead” is. De rol van de 

overheden is faciliterend en ondersteunend, steeds met het algemeen belang van de regio West-Brabant 

voor ogen; 

• In het actieprogramma wordt ingezet op verslimmen, verbinden en verduurzamen; 

• Voor subsidiering van innovatie in de warmtetransitie door bijvoorbeeld het RWB O&O fonds moet het 

beleidsveld opgenomen zijn in het actieprogramma; 

 

Overwegende dat: 

• Toevoeging van het onderwerp warmtetransitie een goed, langjarig onderwerp kan zijn in het 
actieprogramma; 

• Door toevoeging als onderwerp er subsidies mogelijk worden voor Roosendaalse en regionale ondernemers 
om hun innovatie uit te werken m.b.t. de warmtetransitie en samen met onderwijs meer en beter vorm te 
geven; 

• Het huidige actieprogramma afloopt in 2023 en een nieuw actieprogramma nodig is voor 2024 en verder; 

• De warmtetransitie nog vele (tientallen) jaren een gemeentelijke en regionale opdracht zal zijn, alle 
(innovatie)kracht nodig is om deze transitie goed en tijdig af te ronden, en dat de warmtetransitie daardoor 
goed past in een actieprogramma 2024 en verder; 

• Verslimmen, verbinden en verduurzamen exact de capaciteiten zijn die we nu nodig hebben in de transitie 
warmte; 

 
Verzoekt het college: 

1. Een voorstel aan de collega gemeentes van de RWB te doen om het onderwerp warmtetransitie toe te 

voegen aan het actieprogramma van de RWB; 

2. Voor de begroting van 2023 of verder uit te werken of hiervoor vanuit Roosendaal en andere gemeentes 

meer financiële inzet is gewenst of dat het past in de huidige budgetten van het actieprogramma; 

3. De mogelijkheden die voortkomen uit deze motie “Regionale innovaties ondersteunen voor de 

Warmtetransitie” dan uit te zetten in Roosendaal en de regio en goede innovatieve ideeën financieel en 

andersoortig te ondersteunen; 

4. Deze motie te sturen naar de gemeenteraden van de andere RWB gemeenten. 

 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 

Namens, 

Roosendaalse Lijst, Kees Hoendervangers 
PvdA, Paul Klaver 
CDA, Wim van Oosterhout 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 

https://downloads.ctfassets.net/wcg66a34lgk0/70CfhJCWJwis2lN2GmNKFY/abcb98a0f05ee9929243ef96fa29f7d2/RWB_actieprogramma_2019-2023_DEF.pdf

