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Beste raadsleden en burgerleden,

Naar aanleiding van de moties RM017-0013 Groene daken en groene schoolpleinen, RM017-0099 Duurzaamheid bij de
1e wijziging van de GR RWB en RM017-0092 Onderzoek warmtenetten wil ik u hierbij informeren over de afhandeling
van de moties.
In de motie RM017-0013 vraagt u:
1.
Om in overleg met scholen en kinderopvang te treden en het belang van groene schoolpleinen aan te kaarten;
2.
Om bij de bouw van nieuwe onderwijsvoorzieningen de optie van een groen schoolplein mee te nemen;
3.
Om bij alle (bouw)projecten, waar de gemeente betrokken is en er gesprekken worden gevoerd met partners inclusief scholen- de 'groene daken' onder de aandacht te brengen en de aanleg ervan te stimuleren;
Naar aanleiding van deze motie brengt de gemeente samen met het Natuurpodium de subsidie Groene Schoolpleinen in
Noord-Brabant bij alle scholen in de gemeente onder de aandacht.. Enkele scholen maken hier inmiddels gebruik van.
Deze scholen combineren dit met een ontwerpopdracht voor groene schoolpleinen binnen het educatieve programma.
In de motie RM017-0099 vraagt u om binnen de Regio West Brabant in te brengen dat de aangebrachte focus dient bij
te dragen aan de realisatie van (internationaal) geformuleerde doelstellingen op het gebied van klimaat en
duurzaamheid". Collegeleden vertegenwoordigd in Commissies en Bestuur van de RWB hebben dit punt meegenomen
tijdens hun gesprekken met collega's in de regio. Hieruit is naar voren gekomen dat "verduurzaming" één van de drie
thema’s is die door de focus van de RWB heen loopt. Deze strategische thema's (verbinden, verslimmen,
verduurzamen) staan niet alleen centraal in de werkzaamheden van de RWB, maar ook van de Economie Board WestBrabant (de triple helix samenwerking in de regio waarin de economische agenda wordt vastgesteld). Daarnaast heeft
het college, in de consultatie brief over de economische ambitie van de regio (verzonden op 05/10/18), expliciet aandacht
gevraagd vooreen nadere invulling van de ambitie om te verduurzamen (LH 8-010748). Bij het opstellen van deze brief is
de Raad betrokken geweest (via een raadsmededeling (RMD18-0017) S tijdens een bijeenkomst op 03/10/18). In de brief
was opgenomen dat het thema duurzaamheid als een rode draad met de ambitie is verweven ("verbinden, verslimmen
en verduurzamen" is nodig voor toekomstvaste economische groei).
Binnen de RWB is de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) belast met de uitvoering van dit vervoer.
Op 26 november 2018 heeft de bestuurscommissie KCV besloten om het bestuursakkoord Zero-Emissie te
ondertekenen. Daarmee zegt de bestuurscommissie KCV toe te werken naar emissieloos deeltaxivervoer in 2025.
Uiteraard heeft onze gemeente besloten om ook bij dit bestuursakkoord aan te sluiten.
In motie RM017-0092 vraagt u om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en randvoorwaarden (technisch, juridisch,
financieel, temporeel) voor het aanleggen van warmtenetten in de gemeente en daarbij relevante leveranciers en
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afnemers. In januari 2019 zijn we gestart met de samenwerking Regionale Energiestrategie (RES2030) West-Brabant.
Dit is een samenwerking tussen West-Brabantse gemeenten, met adviseurs vanuit het Waterschap Ã een triple-helix
klankbordgroep. De RES richt zich op de opgave voor elektriciteit op land (locaties en netwerken) en de warmtetransitie
in de gebouwde omgeving, waarmee concreet het regionale bod voor het Klimaatakkoord vorm gaat krijgen. De raad is
hierover op 28/02/19 geïnformeerd door het college (U18-018747). Een werkspoor binnen de RES is warmte. In dit
werkspoor worden de huidige mogelijkheden alsmede de toekomstige mogelijkheden voor warmtenetten
geïnventariseerd. Bij dit proces zijn ook de belangrijkste leveranciers en afnemers betrokken. Op 24 april wordt een
regionale bijeenkomst voor raadsleden georganiseerd. Hier kunnen de raadsleden verder in gesprek (met elkaar en de
aanwezige bestuurders) over de bijdrage van de regio aan (internationale klimaatdoelstellingen.
Hiermee beschouwen wij de moties RMO17-Ũ013 Groene daken en groene schoolpleinen, RM017-0099 Duurzaamheid
bij de 1e wijziging van de GR RWB en RM017-0092 Onderzoek warmtenetten als afgedaan.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met L.A.R. Rijk, bereikbaar via
telefoonnummer 0164-277570.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,

Dhr. A. Harijgens
Wethouder.

