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Regionale Energiestrategie 2030 / Plan van Aanpak 
De regio West-Brabant werkt het komend jaar een Regionale Energiestrategie (RES) uit.  
Hiermee geven we - net als alle andere regio's in Nederland - invulling aan het Klimaatakkoord dat later dit 
jaar in Den Haag wordt vastgesteld. In de RES geven we drie zaken aan: 

1. Zoekgebieden waar duurzame energie - zoals zonne- en windenergie - grootschalig kan worden 
opgewekt, 

2. Hoe de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving er uit gaat zien en 
3. Wat dat betekent voor de energie-infrastructuur. 

 
Met de RES nemen we geen besluiten over specifieke projectlocaties; dit blijft een bevoegdheid van de 
afzonderlijke gemeenteraden. Uitwerking van de locaties volgt uiteindelijk in de gemeentelijke 
omgevingsplannen. 
De RES wordt opgesteld door de samenwerkende 16 gemeenten, het Waterschap, de netbeheerder. 
Bedrijven, organisaties, inwoners en gemeenteraden worden op verschillende manieren betrokken bij de 
uitwerking, bijvoorbeeld via een klankbordgroep, werkateliers en raadsbijeenkomsten.  
De RES wordt naar verwachting najaar 2020 vastgesteld. Onderdeel van de RES is een 
Uitvoeringsprogramma. Hierin geven we aan welke stappen we tot 2030 gaan zetten. 
 
 
Standpuntbepaling moties Algemene Leden Vergadering VNG 
Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
d.d. 5 juni 2019 staan drie moties, te weten: 
a.    Motie “daken voor zonne-energie” van de gemeente Veldhoven e.a. 
b.    Motie “verhuurdersheffing” van de gemeente Barneveld e.a. en 
c.    Motie “politiekorps op sterkte” van de gemeente Utrechtse Heuvelrug e.a. 
In navolging van het voorstel van het VNG-bestuur heeft het college van burgemeester en wethouders 
besloten vóór deze moties te stemmen. 
 
 
Aanbesteding wettelijke taak Schuldhulpverlening (kredietbank) 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een aanbestedingstraject te starten om de 
schuldhulpverlening voor haar inwoners voort te zetten. De gemeente Roosendaal trekt hierin samen op met 
vijf andere gemeenten in West-Brabant.  
De Kredietbank heeft aangegeven haar werkzaamheden voor de gemeenten buiten Breda met ingang van 1 
januari 2020 te stoppen. De gemeenten zijn daarom genoodzaakt om op zoek te gaan naar een nieuwe 
aanbieder. Het aanbestedingstraject start medio juni om in september een nieuwe aanbieder te contracteren 
die de werkzaamheden van de Kredietbank per 1-1-2020 overneemt. 
 

 
 

 
Voor meer informatie:  
Team Communicatie | Gemeente Roosendaal | Postbus 5000 | 4700 KA Roosendaal  
| (0165) 579 222 | communicatie@roosendaal.nl   
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