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D66 wil het college vragen mee te doen aan energiebesparende projecten waarvoor de
rijksoverheid ondersteuning biedt in de vorm van kennis, advies en financiële bijdragen.
Dit sluit aan bij de D66-motie die door de raad tijdens de begrotingsbehandeling unaniem
werd aangenomen en waarin het college werd opgeroepen zonnepanelen te plaatsen op
gemeentelijke gebouwen. De wethouder zag deze motie als een kans en zegde toe zich hier
zowel lokaal als regionaal voor in te gaan zetten.
Naast te behalen duurzaamheids- en financiële voordelen heeft de gemeente een
voorbeeldfunctie. Door zelf te investeren in zonne-energie op gemeentelijke sporthallen,
culturele instellingen, scholen en andere accommodaties, kan Bergen op Zoom zich zo ook
als duurzame gemeente profileren.
Er liggen echter méér kansen.
In veel bestaande woningen en gebouwen kunnen de energiekosten nog flink worden
teruggedrongen. Het tempo en de omvang van de aanpak daarvan moet omhoog, vindt de
Rijksoverheid. Reden waarom de Minister van Binnenlandse Zaken thans 12 miljoen euro
beschikbaar stelt voor vijftien projecten voor energiebesparing in bestaande gebouwen.
Energiebesparing is voor burgers en bedrijven nodig om meer greep te krijgen op de
stijgende energielasten. Bij de aanpak om bestaande woningen en gebouwen
energiezuiniger te maken is de samenwerking tussen markt en overheid essentieel.
De overheid heeft daarom verschillende regelingen, zoals de Blok-voor-Blok-regeling en
Green Deals. Het gaat erom dat marktpartijen, gemeenten, corporaties en provincies een
gezamenlijk plan hebben om minimaal tweeduizend woningen in één gemeente flink
energiezuiniger te maken. In de projecten werken minstens drie marktpartijen samen in een

consortium. Partijen die meedoen delen kennis en ervaring in de komende twee jaar om zo
te komen tot mogelijk een landelijke introductie van deze manier van werken.
De Rijksoverheid helpt de partijen bij het realiseren van lokale duurzame projecten voor
energiebesparing maar ook duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzaam gebruik
van grondstoffen en water. Initiatieven komen namelijk niet altijd lokaal van de grond. Met
het afsluiten van Green Deals wil het kabinet eventuele knelpunten wegnemen.

D66 heeft de volgende vragen:
1. Is het college op de hoogte van het landelijke Plan van Aanpak Energiebesparing
gebouwde omgevingregelingen (waaraan onder andere Breda deelneemt)?
2. Is het college bereid in samenwerking met andere partijen waaronder de
woningcorporaties een duurzaamheidsproject op te starten dat tot doel de
energiekosten in woningen en bedrijven terug te dringen?
3. Is het college met mijn fractie van mening dat hier belangrijke voordelen te behalen
zijn: terugdringen energiegebruik, terugdringen energiekosten en profilering als
duurzame gemeente. Veel gemeenten gaan ons voor zoals Groningen met Slim
wonen met energie; Rotterdam met Groene Gebouwen en Duurzame Daden;
Amersfoort met Energiebesparing in de wijk.
4. Bent u het met ons eens dat deelname aan Duurzaamheidsproject past binnen onze
city marketing èn binnen de toenemende aandacht van bedrijven en instellingen om
energiekosten terug te dringen.
5. Welke kansen zijn er bijvoorbeeld in Gageldonk-West, in Wijk-Oost? Welke
mogelijkheden zijn er verder in bestaande gebouwen? Bent u bereid daar een
regierol te vervullen?
6. Gaat het lukken de raad de rapportage over het plaatsen van zonnepanelen op
gemeentelijke gebouwen gelijk met de in het voorjaar verwachte vastgoednota aan
te bieden?
In afwachting van een spoedige reactie in het kader van art. 39 van het R.v.O., met
vriendelijke groet,
Yvonne Kammeijer
Fractievoorzitter D66

