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Geachte leden van de Raad,

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de uitvoering van moties inzake de portefeuille
Duuzaamheid. Graag informeer ik u over de wijze waarop deze zr¡n uitgevoerd. Het betreft
de volgende moties.

l. Motie: "Monitoring Duurzame energie" (22-11-2018).
ll. Duurzaam feestvieren (04-04-2019).
lll. Coöperatieve duuzame energie (04-19-2019).
lV. Klimaatscan (1 en I november 2019).
V. Breed perspectief duurzaamheidsmaatregelen (04-07-2019)

Motie l. Monitoring Duurzame energie

Met de motie draaqt de qemeenteraad het colleqe oo om.

De raaci en inwoners 2 per jr. (rlm 2A2\ te informeren over de onh,vikkelingen binnen de
gemeente aangaande trede 0,1 ,2,3,van de zonneladder.
Andere vormen van duuzame energieopwekking binnen de gemeente uitgebreid te
onder¿oeken en hiervan een integrale analyse te maken i.c.m. zonne-energie en deze
beschikbaar te stellen aan de raad.
Een Roosendaals e-duuzaamheidsloket op te richten en te ontwikkelen waar informatie
wordt verschaft voor inwoners, bedrijven en investeerders.
Het contact met Roosendaalse bedrijven te intensiveren op het gebied van duurzaamheid.
De uitvoerinq van de motie is als volqt opqepakt:

lnmiddels is de zonneladder vervangen door een zgn. zonneschijf. Deze schijf geeft een
voorkeursvolgorde aan m.b.t. het plaatsen van zonnepanelen. Er wordt binnenkort intensief
overleg gevoerd met de distributiecentra en andere eigenaren van bedrijfsdaken ten einde
hen te bewegen om hun daken effectief te benutten voor de opwekking van groene stroom.
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Over de concrete realisatie van zonnepanelen op daken van bedrijven zal uw raad bij de
volgende kadernota worden geTnformeerd

De gevraagde integrale analyse m.b.t. duurzame energieopwekking wordt opgepakt in het
kader van de van de Regionale Energie Strategie (RES). De RES ontvangt uw raad eind
van dit jaar. Daarin staat dus een regionale energiebalans met aanbod en vraag en de wijze
waarop de energievraag met duurzame energieopwekking gedekt kan worden. Het gaat
dan om de vraag naar warmte en de vraag naar elektriciteit.

De verdere Roosendaalse invulling van de warmtevraag volgt eind 2021 als de warmte-
transitievisie verschijnt. ln deze warmte-transitievisie wordt op wijkniveau uiteengezet hoe
de energie- vooziening eruit gaat zien als een wijk van het gas afgaat en er o.a. gebruik
gemaakt gaat worden van duuzame bronnen zoals, restwarmte, warmte-koudeopslag en
geothermie.

Het is niet mogelijk om een alles omvattend e-duurzaamheidsloket op te richten. De
beschikbare duuzaamheidsinformatie op het gebied van warmteopwekking,
elektriciteitsopwekking, watergebruik, materialen, halffabricaten, grondstoffen etc. etc. is
nagenoeg onuitputtelijkl Het is eenvoudig onmogelijk, gezien het overstelpende aanbod aan
informatie, om al deze informatie op een gemeentelijke site bij elkaar te brengen. Wel wordt
het Milieu-educatief Centrum MEC omgevormd naar een Duurzaamheids-centrum. Daar
kunnen de bewoners met hun duurzaamheidsvragen dan terecht.

Medio mei van dit jaar was er een duurzaamheidsdag op bedrijventerrein Majoppeveld,
daar was de gemeente vertegenwoordigd en was ook de OMWB van de partij om
duuzaamheidsvragen van ondernemers te beantwoorden.

Verder worden er ín 2020 en 2021 zgn. (duuzaamheíd)footprints gemaakt door en bij de
ondernemers van Majoppeveld. Zo ontstaat er inzicht in de milieudruk die bedrijven
veroorzaken en komen duurzame oplossingsrichtingen en financieringsoplossingen in
beeld. Ook wordt dit jaar nog bekeken of bedrijven op Borchwerf kunnen aanhaken.

En ten slotte, wordt er, in samenspraak met de sector, onderzocht of dergelijke footprints
ook gemaakt kunnen worden voor de 240 agrarische bedrijven in Roosendaal. Daarin wordt
dan geanalyseerd wat hun specifíeke milieudruk is en hoe er een verduuzamingsslag
gemaakt kan worden als het gaat om bijv. CO2-en stikstof-emissies, waterverbruik, mest-
en gewasbeschermingsmiddelengebruik en wordt ingezoomd op de kansen om circulair te
gaan werken zodat er geen afualstoffen meer ontstaan.

Motie ll : Du ur¿aam feesfu ieren (afbreekba re feestarti kelen)

Met de motie draaqt de qemeenteraad het colleqe op om.

1. Een stimuleringsbeleid t.b.v. duurzame alternatieven te voeren.
2. Het op laten van ballonnen te ontmoedigen bij evenementen waarvoor geen vergunníng

vanuit de gemeente nodig is en spoedig dit te communiceren met Oranjeverenigingen,
carnavalsverenigingen en bouwclubs zodat zíj afbreekbaar materiaal gebruiken.

3. De gemeente zelf het goede voorbeeld gaat geven.
4. Om in 2020 in de APV een verbod op te nemen voor het op laten van niet afbreekbare

ballonnen.
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De uitvoerino van de motie is als volqt opoepakt:

Het college deelt het oordeel en de wens van de raad in dezen en zal uiteraard aan dit
verzoek medewerking verlenen, zo zal o.a. de APV op dit punt gewijzigd worden.

Verder zal bij verenigingen de mogelijkheden tot het duuzaam feestvieren nader onder de
aandacht worden gebracht. En zal de gemeente zelf het goede voorbeeld gaan geven bij
gemeentelijke feesten.

Motie lll: Cooperatieve duuzame energie

Met de motie draaot de qemeenteraad het colleoe op om:

1. Een digitaal loket in te richten waar (potentiele) participanten aan een coöperatief initiatief
t.b.v. het opwekken van duurzame energie met elkaar verbonden worden.

2. Deze coöperatieve initiatieven actief te ondersteunen in het standkomingsproces, in het
bijzonder op het gebied van benodigde vergunningsaanvragen en het zoeken naar
geschikte locaties.

3. Middels het verstrekken van krediet, tegen gunstige voorwaarden, initiële financiële
beperkingen weg te nemen.

4. En de benodigde middelen te onttrekken aan het innovatie- en ontwikkelfonds.
5. En aflossingen en rente in dat fonds terug te storten.

De uitvoerinq van de motie is als volqt oooepakt:

We hebben het opzetten van een digitaal loket serieus bekeken. De kosten bedragen naar
schatting enige tienduizenden euro per jaar en het loket moet ook nog jaren lang in de lucht
worden gehouden zodat het een duur initiatief gaat worden.

Voorts moet een dergelijk loket ook actief beheerd worden en moeten er allerlei spelregels
gaan gelden. Mochten coöperatieve initiatieven evt. stranden dan is de gemeente wellicht
zelfs aansprakelijk voor geleden schade. Al met al dient naar het oordeel van het college
een dergelijk initiatief dus aan de markt over gelaten te worden.

Wat de ondersteuning van initiatieven betreft het volgende; Roosendaal zal
vergunningaanvragen toetsen, in haar hoedanigheid van bevoegd gezag, en zal belangen
afwegen. Een andere, verdergaande, rol kan de gemeente niet vervullen omdat dan een
situatie zou kunnen ontstaan waarbij de rechter een vergunning vernietigt en de gemeente
aan de voorkant teveel betrokken was bij de aanvraag terwijlzij een onafhankelijk bevoegd
gezag rol heeft. Ook zou het zo kunnen zijn, dat, als de gemeente actief een rol vervult in
het totstandkomingsproces van initiatieven, bij het ontstaan van schade, initiatiefnemers,
deze zou willen verhalen op de gemeente. Om dezelfde redenen zal de gemeente zich
afzijdig houden bij het zoeken naar geschikte locaties. Wij vinden dat voor de gemeente
geen actieve rol is weggelegd en zijn dan ook van mening dat er geen onttrekking nodig is
uit het innovatiefonds.
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Motie lV: Klimaatscan

Met de motie draaqt de qemeenteraad het colleqe op om:

1. Om een klimaatscan uit te voeren waarbü in kaart wordt gebracht wat de effecten zullen zün
van nieuwe factoren van klimaatverandering, zoals; een hogere temperatuur, meer zonuren,
hevigere neerslag, luchtkwaliteit en vochtigheidsgraad op de leefomgeving (en leefkwaliteit)
van de gemeente Roosendaal.

2. De resultaten en conclusies van de klimaatscan voor de behandeling van de kadernota
beschikbaar te stellen aan de raad.

3. Daarbijte duiden hoe deze resultaten en conclusies kunnen worden vertaald naar
(preventief) beleid waarbij rekening wordt gehouden met de vraag welke maatregelen het
meest urgent zijn en met de vraag hoe deze maatregelen zich verhouden tot de lopende
trajecten op het gebied van innovatieve verduurzaming en energietransitie.

4. Om in 2030 de voortgang en resultaten van dit beleid te evalueren met een nieuwe
klimaatscan.
De uitvoerinq van de motie is als volqt opqepakt:

Het college heeft een brede duurzaamheidsmonitor laten ontwikkelen en deze is inmiddels
aan uw raad aangeboden. De benoemde parameters in de motie zijn in
duurzaamheidsmonitor ven¡verkt. Bij de volgende voorjaarsnota zal aan uw raad nieuw
beleid worden voorgesteld. Jaarlijks wordt deze geëvalueerd en zal nieuw (klimaat) beleid
worden voorgesteld.

Motie V: Breed perspectief d u u r¿aam heidsmaatregelen

Met de motie draaqt de qemeenteraad het colleqe op om:

ln aansluiting op het beleid van het college, dat besparende of compenserende
maatregelen in het kader van CO2-reductie deels mogen plaatsvinden buiten de gemeente
Roosendaal.

Antwoord: Waarvan akte.

Ten slotte, stel ik uw raad hierbij voor de moties als afgedaan te beschouwen

Met vriendelijke g roet,

'.!'

Klaar Koenraad
Wethouder Duurzaamheid


