
 

 

 

 
Agendapunt 13 Concept bod RES Noordoost Brabant 

 
De Regionale Energie Strategie, alle regio’s in Nederland zijn er mee 

bezig. Volgens de eerste planning zou op 1 juni het concept bod ingediend 
moeten zijn. 

Maar door de corona crisis is dit uitgesteld naar 1 oktober van dit jaar. 
Zoals minister Wiebes heeft toegelicht geeft dit de gemeenten meer 

ruimte om bredere burgerparticipatie te houden onder inwoners en 
maatschappelijke partners. Zodat we een breed gedragen RES aan 

kunnen bieden. 
Veel gemeenten / regio’s maken gebruik van dit uitstel. 

 
Maar waarom doen wij dat niet? 

 

Deze tijd die ons wordt gegeven biedt kansen om een breed gedragen 
burgerparticipatie op te starten. Hoe denken onze inwoners, jong en oud, 

arm en rijk, over onze plannen? Ook onze collega’s van de SP hebben hier 
al aandacht voor gevraagd. Met zo’n beladen en belangrijk onderwerp zo 

de burgers passeren vindt BALANS ongelofelijk jammer. Nu is er slechts 
met “gelijkgestemden” geparticipeerd, maar dit is geen volwaardige 

participatie, het mag wat ons betreft de naam participatie niet eens 
dragen. 

 
Wat ons betreft maken we eerst bespreekbaar wat de mogelijkheden zijn. 

Zoals we al eerder aangegeven hebben, pleiten wij ervoor eerst de daken 
vol te leggen met zonnepanelen en daarna kunnen we verder denken over 

bijvoorbeeld zonnevelden. Er valt genoeg te bespreken met elkaar.  
In de landelijke politiek gaan er bijvoorbeeld geluiden op voor 

kernenergie? Hoe denkt het college daarover? 

 
Wat ons verder ook zorgen baart zijn de financiële consequenties, 

iedereen weet hoe het staat met onze financiën. Als we nu als Boxtel te 
ambitieus onze nek uit steken, dan worden we daar straks aan gehouden 

met alle gevolgen van dien, ook de financiële! Bovendien hebben we 
vorige week in aanloop naar de kerntakendiscussie met elkaar 

afgesproken dat we geen verplichtingen meer aan moeten gaan omdat de 
bodem van de schatkist in zicht is. Maar dit is er zo eentje! Door nu te 

ambitieus te zijn, kom je nooit meer van de verplichtingen af. 
Onze opdracht om Boxtel weer financieel gezond te krijgen wordt hierdoor 

gedwarsboomd. Wij missen dan ook de realiteitszin in dit bod. 
 

Daarnaast viel ons nog een verschil in cijfers op in januari werd gesproken 
over een RES opgave voor Boxtel van 5% van 1,5 Terawatt uur, dit is 

exact 0,075%, dit is in het besluit afgerond naar 0,08%. Nu lijkt dit maar 

een kleinigheidje maar het is wel een verschil van bijna 7%.  



 

 

 

 
Waarom wordt er niet gerekend met het exacte getal namelijk 0,075%? 

Want hierdoor maken we onze opgave nog moeilijker en duurder! 
 

Tot slot 
Onze fractie is benieuwd naar de beantwoording van onze vragen, en dan 

met name naar de reactie op de vraag waarom er voor dit wezenlijke 
besluit voor Boxtel geen burgerparticipatie wordt gevraagd, terwijl die 

ruimte door de overheid geboden wordt. 
 

Op basis van uw reactie zullen wij besluiten. 
 

Tot zover. 
 

 

 
 

STEMVERKLARING 
BALANS stemt tegen dit concept bod omdat er geen breed gedragen 

burgerparticipatie plaats heeft gevonden terwijl deze tijd ons wel wordt 
gegeven. 


