
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
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Onderwerp: afhandeling toezeggingen en moties over duurzaamheid

Doel: ter kennisname/ter informatie

Aanleiding: diverse toezeggingen en moties

Aard informatie: openbaar

Aantal bijlagen: 0

Aanleiding

Graag informeren wij u over de afhandeling van verschillende toezeggingen en moties die gedaan zijn 

bij bespreking van onderwerpen gerelateerd aan duurzaamheid. Hieronder vindt u de betreffende 

toezeggingen en moties, met daarbij een toelichting op de afhandeling, te beginnen met de 

toezeggingen en daarna de moties.

Informatie

Toezegging: invulling Sustainable Development Goals regio Hart van Brabant (BABS, nr. 1724)

Nu dat alle gemeenten binnen de regio Hart van Brabant zijn aangesloten bij Gemeenten 4 Global 

Goals (VNG), is de regio Hart van Brabant de eerste ‘Global Goals regio’ in Nederland. Dit is een 

symbolische titel. De regiogemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de Sustainable 

Development Goals (SDG). In onze gemeente is de Duurzaamheidsagenda ‘Heel Heusden 

Duurzaam’ 2018-2021 daarvoor de leidraad en deze wordt over een jaar herijkt.

Toezegging: informatie over de RES’en van de buurgemeenten (BABS, nr. 1746)

Als gemeente nemen we deel in de RES-regio Hart van Brabant. Bij de ontwikkeling van de REKS is 

er vanuit de projectgroep REKS regelmatig afstemming met de omringende RES-regio’s. Op dit 

moment heeft elke RES-regio een concept-RES en wordt er toegewerkt naar een definitieve RES 1.0.

Onze gemeente grenst aan drie andere RES-regio’s, namelijk via de gemeenten ‘s-Hertogenbosch en 

Vught aan de RES Noordoost Brabant, via de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel aan de RES 

Rivierenland en via de gemeente Altena aan de RES West-Brabant.

Al deze RES’en zijn uitstekend digitaal ontsloten en raadpleegbaar. Hieronder vindt u de weblinks 

naar de meest actuele informatie:

RES Noordoost Brabant - https://www.resnob.nl/

RES Rivierenland - https://www.resrivierenland.nl/

RES West-Brabant - https://energieregiowb.nl/

Toezegging: actieve rol gemeente bij onvoldoende initiatief voor duurzame energie (BABS, nr. 1774)

In de Duurzaamheidsagenda ‘Heel Heusden Duurzaam’ 2018-2021 en de Ambitiekaart Energie (2019) 

is het doel gesteld om in 2050 energieneutraal te zijn. Een belangrijke bijdrage daarvoor is de transitie 

naar duurzame opwek van elektriciteit. Dit doel is vertaald naar een opgave voor duurzame energie in 

de beleidskaders van de Visie zonne-energie (2019) en de Kadernotitie windenergie (2020).

Inmiddels maken we ook regionaal afspraken over de inzet op duurzame opwek van elektriciteit in de 

REKS Hart van Brabant. De regionale en lokale kaders zijn daarbij complementair aan elkaar, ook in 

https://www.resrivierenland.nl/
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die zin dat de doelstellingen van de REKS bijdragen aan het behalen van de eigen, gemeentelijke 

doelstellingen. De scope van de REKS is echter 2030, waar we in Heusden al naar 2050 kijken.

Bij de actualisatie van de Duurzaamheidsagenda (2022) en de evaluatie van de Visie zonne-energie 

en de Kadernotitie windenergie (2021) zal worden gekeken wat de huidige kaders hebben opgeleverd. 

Wanneer dit onvoldoende is, kunnen de uitgangspunten en kaders worden heroverwogen, ook voor de 

rol van de gemeente daarin. Daarbij houden we rekening met de mate waarin de REKS actief gaat 

bijdragen aan het realiseren van de gemeentelijke doelen. Ook de overgang van de huidige 

beleidskaders naar de Omgevingswet kan bijdragen aan het makkelijker behalen van de 

doelstellingen omdat deze wet meer ruimtelijk-juridische mogelijkheden biedt. De gemeente denkt 

actief mee met de lokale initiatieven die er nu al zijn.  

Toezegging: in het kader van de Economische Agenda de subsidiemogelijkheden voor groen op dak 

meenemen in het kader van de duurzaamheidsagenda (BABS, nr. 1779)

Vanuit het Waterplan Heusden 2018-2022 is een watersubsidie in het leven geroepen waarbij 

inwoners en bedrijven worden gestimuleerd maatregelen te treffen om zoveel mogelijk regenwater op 

eigen terrein te bergen. Dit kan bijvoorbeeld met het toepassen van een groendak. Bijkomend 

voordeel van een groen dak is dat het naast waterberging ook bijdraagt aan het beperken van 

hittestress en de biodiversiteit bevordert. Voor bedrijven geldt de subsidieregeling vanaf 25 m2 groen 

dak, met een minimale waterberging van 25 mm per m2. De vergoeding vanuit de subsidie is € 20 per 

m2, met een maximum van € 2.500.

Bedrijven hebben nog geen enkele aanvraag voor een groendak gedaan. In het kader van de 

risicodialogen is daar wel met bedrijven over gesproken. Redenen die worden genoemd om geen 

groendak aan te leggen liggen vooral in de techniek (op bestaande daken moeten ook constructieve 

maatregelen getroffen worden). Daar direct mee samenhangend zijn er de kosten voor de aanleg van 

een groendak. Maar ook is er onbekendheid met groendaken en lijken de voordelen nog niet bekend. 

Daarom was het de insteek om bij een in het najaar van 2020 te organiseren ondernemersbijeenkomst 

over duurzaamheid dit onder de aandacht te brengen. Vanwege Corona is deze echter niet door 

gegaan. Inmiddels zijn vanuit de Economische Agenda echter de voorbereidingen gestart om een 

Green Deal te gaan sluiten met het bedrijfsleven. Stimuleren van de toepassing van groendaken kan 

hier uitstekend in worden meegenomen.

Motie: onderzoek faciliteren van leningen windmolens (BABS, nr. 336)

Deze motie vraagt om een onderzoek naar financiële instrumenten voor de meest effectieve 

ondersteuning van lokale energieprojecten. Inmiddels is opdracht gegeven aan een extern bureau 

(Enter Next Level) om dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek zal zich richten op het in kaart 

brengen van de mogelijkheden voor financiële ondersteuning van duurzame projecten door de 

gemeente. Daarbij wordt gekeken welk instrumentarium past bij onze gemeentelijke ambities. Hieruit 

zal een soort gereedschapskist worden ontwikkeld. Het resultaat van het onderzoek en de ontwikkelde 

gereedschapskist zullen naar verwachting in juni 2021 aan u worden aangeboden.

Motie: revenuen grootschalig energie (BABS, nr. 337)

Deze motie werd ingediend bij de bespreking van het concept van de REKS d.d. 12 mei 2020 en 

vraagt om ons hard te maken voor:
 een verdeling van de revenuen uit de projecten voor grootschalige opwek van energie binnen 

de REKS, zodat die (voor een deel) terechtkomen in het aangewezen gebied van zo’n project;
 zeggenschap van de gemeenten over de verdeling van die revenuen (en niet de regio);

 en wanneer een andere verdeling word betoogd, u hierover te informeren.

In het proces van verdere uitwerking van het conceptbod REKS naar de definitieve REKS 1.0, is er 

veel aandacht voor hoe deze gerealiseerd kan worden. Er is daarbij een breed draagvlak voor een 

publieke uitvoeringsorganisatie waarin kennis, kunde en middelen worden gecombineerd om de 



REKS-projecten uit te kunnen voeren. De precieze vorm en structuur van de organisatie, en hoe de 

geldstromen daarbinnen gaan lopen, wordt nog uitgewerkt. Naar verwachting wordt een voorstel 

daarvoor tegelijkertijd met de behandeling van de definitieve REKS apart ter besluitvorming 

voorgelegd aan de raad. Zoals nu blijkt uit de voorbereidende gesprekken over de 

uitvoeringsorganisatie, is een van de uitgangspunten dat elke regiogemeente keuzemogelijkheden 

heeft hoe ze deel wil nemen aan de ontwikkeling en realisatie van de energiehubs en klimaatprojecten 

in de eigen gemeente. Bij die mogelijkheden horen ook de verdeling van investeringen in en revenuen 

uit deze ontwikkelingen. Zoals gezegd wordt een definitieve uitwerking van de uitvoeringsorganisatie 

pas verwacht bij behandeling van het definitieve bod REKS dat gepland is voor de raadsvergadering 

van 18 mei 2021.

Bijlage(n): ------


