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Geachte mevrouw Kammeijer - Luycks,
In uw brief van dinsdag 20 december 2011 stelt u ons vragen over Energiebesparing. Graag beantwoorden wij
hieronder uw vragen als volgt.
Vragen
1. Is het college op de hoogte van het landelijke Plan van Aanpak Energiebesparing gebouwde omgevingregelingen
(waaraan onder andere Breda deelneemt)?
Antwoord: Plan van Aanpak Energiebesparing gebouwde omgevingsregeling ofwel de Blok voor Blok regeling heeft het
over een behoorlijk volume aan woningen (2000 woningen in een gemeente). De ingediende projecten liggen in de
grotere gemeenten in Nederland. De energiebesparingsmaatregelen worden niet vergoed maar wel de proceskosten
komen in aanmerking voor subsidie. De regeling stelt als voorwaarde dat een corporatie met minimaal 2 private
organisaties (particuliere projectontwikkelaars) al initiatieven had om bestaande woningen energie zuiniger te maken.
Binnen de gemeente Bergen op Zoom staan dergelijke initiatieven niet op stapel en zodoende is de regeling op dit
moment niet van toepassing.
2. Is het college bereid in samenwerking met andere partijen waaronder de woningcorporaties een
duurzaamheidsproject op te starten dat tot doel heeft de energiekosten in woningen en bedrijven terug te dringen?
Antwoord: De gemeente Bergen op Zoom doet dit al op meerdere fronten. Voor de woningbouw geldt dat ieder jaar in
een wijk of dorpskern een wijkactie wordt gehouden om op een laagdrempelige manier burgers over te halen om aan
energiebesparing te doen.
Verder loopt er nog het project "energie ambassadeurs". Op regionale schaal wordt het project uitgevoerd met
gebruikmaking van de website www.energiemarktplaatswest-brabantnl. Met deze website worden burgers
geïnformeerd over het treffen van energiebesparende maatregelen. Middels opgeleide energie
ambassadeurs(vrijwilligers) kunnen huiseigenaren een gratis energieadvies aanvragen.
De gemeente Bergen op Zoom werkt met 35 andere partijen in een convenant duurzaam bouwen West-Brabant. De
corporatie in Bergen op Zoom heeft het convenant ook ondertekend. Er wordt gebruik gemaakt van een online systeem
om duurzaamheid te meten in de bouw zijnde het GPR systeem. Door dit systeem wordt duurzaamheid inzichtelijk
gemaakt en kunnen partijen hun duurzaamheid ook toetsen. In Bergen op Zoom heeft Stadlander een ambitieuze
ambitie neergelegd door de bestaande woningvoorraad voor 2020 te renoveren naar label B. De komende jaren zal
veel geïnvesteerd gaan worden in de energiezuinigheid van de huursector.

Op het gebied van bedrijven loopt op dit moment het Eco2Profit project waarbij bedrijven uit Bergen op Zoom
uitgenodigd worden deel te nemen aan een cursus van Stimular om duurzaam te gaan ondernemen, inclusief
energiebesparing die daar deel vanuit maakt. Ook kunnen bedrijven na het doorlopen van de cursus gebruikmaken van
een voucher om voor €2500,- aan energiebesparende maatregelen te treffen.
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.
Antwoord: Wij delen uw mening dat hier voordelen te behalen zijn. Daarom voeren we de in het vorige antwoord
genoemde projecten uit.
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.
Antwoord: Wij zien duurzaamheid als een positief thema waarmee gemeentes zich kunnen onderscheiden. We voeren
hiervoor de duurzaamheidsprojecten uit die we in april 2010 in de Kadernota "Milieu en Duurzaamheid" met de raad
hebben afgesproken. Een van de thema's waar wij ons op richten is maatschappelijk verantwoord ondernemen waar
we bijvoorbeeld het bij vraag 2 genoemde Eco2Profit project voor uitvoeren. Wij zijn het met u eens dat
duurzaamheidsprojecten passen binnen citymarketing en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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?
Antwoord: In onze plannen voor de wijkontwikkeling van Gageldonk West zal ook een plan voor de verduurzaming van
de woningvoorraad opgenomen worden. Hierbij kijken we breder dan energiebesparing alleen. In Gageldonk werkt de
gemeente samen met Stadlander. Hierbij heeft Stadlander de regierol en is het voor ons niet nodig deze rol op te
nemen.
Er is geen wijkontwikkelingsplan voor wijk Oost, maar Stadlander zal in deze wijk ook investeren in de huursector en
woningeigenaren kunnen gebruik maken van de energie ambassadeurs.
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?
Antwoord:
Wij gaan het gebruik van zonnepanelen betrekken bij het opstellen van de vastgoednota. Dit doen we door een
onderzoek in te stellen naar de kosten en baten van plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, waarbij
de mogelijkheden voor subsidie bekijken.

Wij vertrouwen erop hiermee uw brief correct te hebben beantwoord. Mocht u over deze brief nog vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw mr. C.G. Jacobs, bereikbaar via telefoonnummer
(0164)277402.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris",

Mevr. mrA.CTSpindler

burgemeester,

