
 Heusden

Regionale Energie- en Klimaat Strategie - standpunt D66
Het standpunt van D66 Heusden is door Aart Jan Gorter als volgt verwoord in de 
raadsvergadering van18 mei 2021:

Mijn fractie is blij dat dit voorstel voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) thans 
aan ons voorligt. Het is een belangrijk beslismoment. En het gaat over 1 van de indringendste 
thema's van de huidige tijd. 

Met deze REKS leveren we een waardevolle bijdrage aan de landelijke doelstelling: concrete 
stappen zetten naar een volledig duurzame energieopwekking en het beheersbaar houden 
van de opwarming van de aarde.  

Mijn fractie heeft waardering voor de wijze waarop het proces gelopen is om te komen tot dit 
'bod'. Er is goed en intensief samengewerkt binnen de regio Midden-Brabant.  

De juiste deskundigheid is gemobiliseerd. Er zijn plannen gemaakt die ook echt aansluiten bij 
de ligging en de landschappelijke kwaliteiten van het gebied Midden-Brabant. En er is goed 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende zones in Midden-Brabant. 

De gevolgde samenwerking bij de voorbereidingen biedt hoop op een succesvol vervolg bij 
de uitvoering. 

Wij zien dit bod niet als iets tamelijk vrijblijvends, maar als een verplichting naar het Rijk dat we 
waar gaan maken wat we in deze REKS aanbieden. 

Dat betekent dus ook dat wanneer een bepaald onderdeel van de bieding onvoldoende 
gehaald wordt, we alternatieven realiseren die eenzelfde resultaat opleveren.  

Blij zijn we met  de stappen die worden voorgesteld op het gebied van toepassing van 
waterstof in de regio, inclusief de kansen die dat biedt voor het regionale bedrijfsleven. 

Er is eigenlijk maar één onderdeel van dit bod waar we bedenkingen bij hebben en dat betreft 
de voorlopige terughoudendheid bij de realisatie van zonnevelden (advies pagina's 37-40). 

Aanbevelingen

Voor de realisatie van de plannen doen wij een aantal aanbevelingen, met name ook aan ons 
eigen college: 

1. Werk stevig samen in regio-verband.  
Samen staan we sterker om de plannen gerealiseerd te krijgen, staan we sterker bij het 
regie voeren over de gewenste ontwikkelingen en samen kunnen we potentiële 
investeerders de juiste richting in krijgen. 

2. Investeer en profiteer gezamenlijk, op regionaal niveau. 
Dit betreft vooral de gezamenlijke aanpak van de Hubs en in het bijzonder de gezamenlijke  
financiering. Wat D66 betreft doen we dat met een regionaal publiek ontwikkel-bedrijf (of 
een Publiek /Privaat bedrijf met een meerderheidsbelang van de overheid). 

3. De samenwerking met Waalwijk is van groot belang. 
Met dit bod ligt er een opgave voor het noordelijk deel van de regio, daar bevinden zich 
twee gemeenten, Heusden en Waalwijk. Het is ongewenst als zij hun plannen onderling 
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onvoldoende zouden afstemmen. Zeker wanneer turbines in het grensgebied van Waalwijk 
en Heusden aan de orde zouden komen.   

Heusden moet haar nek durven uitsteken

Samenwerking mag geen reden zijn om alleen maar – veilig – te volgen wat anderen al eerder 
hebben gedaan: Heusden moet haar nek durven uitsteken. 

Wees als Heusden niet te beducht dat we misschien meer dan andere gemeenten op ons 
energiebordje krijgen: juist veel andere gemeenten in Midden-Brabant lopen al flink voorop, 
dat geldt zeker voor Tilburg. Maar ook  bijvoorbeeld voor Dongen, dat op dit moment een 
groot zonneveld realiseert. 

Tot nu toe heeft Heusden nog geen zonneveld gerealiseerd en de plaatsing van de eerste 
windturbine ligt nog ver weg. 

Overigens zijn we blij dat inmiddels een eerste principeverzoek bij de gemeente is ingediend 
voor plaatsing van windmolens. Wat D66 betreft is de beoogde locatie heel voor de hand 
liggend: dicht bij een van de grootste energiegebruikers in de gemeente (Gelderse Waard). 

We kunnen al aan de slag

Heusden kan al op korte termijn aan de slag met onderdelen van de REKS- voorstellen: 

Zo kunnen we nu toch al prima starten met een onderzoek naar warmtewinning uit water 
rond de vesting Heusden. Zonnepanelen in de vesting zijn ongewenst, juist energiewinning uit 
het water rond de vesting is een lonkend perspectief. 

Richt een gemeentelijk klimaatloket in, zoals de REKS voorstelt. Dat kan inwoners en 
bedrijven zeer behulpzaam zijn: terwijl woningen van corporaties en maatschappelijk vastgoed 
relatief makkelijk te verduurzamen zijn, vormt de bestaande voorraad aan particuliere 
woningen en bedrijfsgebouwen een forse uitdaging. Loop als gemeente voorop en start 
binnenkort een klimaatloket. 

Start een pilot met een kleinschalig warmtenet. En werk daarbij samen met lokale bedrijven. 
Doe daarmee ervaring op die elders in de gemeente weer benut kan worden. 

Graag hoor ik wat het college van deze voorstellen vindt! 

Klimaatstrategie op het lokale niveau van de gemeente Heusden

Tenslotte nog iets over de K in de letters REKS: de klimaatstrategie. 

• De bovenmatige opwarming van bebouwd gebied in zomerse perioden is een belangrijk 
thema. Bomen zijn een belangrijk middel om opwarming tegen te gaan. Stop met het 
kappen van bomen met als doel te bezuinigen op onderhoud. De komende 5 jaar moeten er 
naar verwachting al 650 bomen gekapt worden vanwege hun gezondheid. Het is dus juist 
zaak om een bomen-beplantingsplan te starten. 

• Dank aan het college voor uw schriftelijke antwoord op onze vraag over herstel van het 
Oude Maasje in het kader van de klimaatstrategie. Blijkbaar was verzuimd om het Oude 
Maasje aan te kaarten bij de voorbereiding van de REKS, maar ik ben blij met het antwoord 
dat het Oude Maasje wel degelijk een rol wordt toegekend in de in voorbereiding zijnde 
gemeentelijke plannen.  
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Samenvattend: 

• D66 steunt dit REKS-bod 

• en wil stevig samenwerken met de regio, 

• inclusief gezamenlijke investeringen in de hubs. 

• Daarnaast moet Heusden actief aan de slag met onderdelen van deze bieding, 

• teneinde voortgang te boeken, maar ook om ervaring op te doen. 

D66 Heusden

18 mei 2021 
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