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Onderwerp: Plan energieneutraal 2050 

 

 

Geachte mevrouw Van Esch, 

 

Naar aanleiding van uw onderstaande vragen van 7 februari antwoorden wij u als volgt. 

 

Vraag 

Op pagina 40 van ‘Mijlpalen voor Meierijstad’ staat dat in 2018 een plan wordt aangeboden waarin 

wordt uiteengezet hoe onze gemeente in 2050 energieneutraal wordt. 

 

Vraag: hebben we iets gemist? 

 

Antwoord 

 

De ‘Mijlpalen van Meierijstad’ zijn geformuleerd in 2017, als collegewerkprogramma. Daarin is 

duurzaamheid genoemd als één van de leidende thema’s voor alle beleidsterreinen. 

Vooruitlopend op de duurzaamheidsvisie zijn al diverse ambities en activiteiten opgenomen in de 

Mijlpalen van Meierijstad, waaronder de doelstelling om energieneutraal te worden in 2050. 

 

Inmiddels heeft in november 2018 de raad de duurzaamheidsvisie voor Meierijstad vastgesteld. In 

deze visie met uitvoeringsprogramma komen de ambities uit de Mijlpalen voor Meierijstad terug, 

maar zijn duidelijker verbonden met elkaar en met de hogere doelstelling en bovendien samen 

met de samenleving geformuleerd. Daarmee vervangt deze nieuwe visie als het ware de 

duurzaamheidsfrasen uit de Mijlpalen van Meierijstad. 

 

Hoe gaan we naar CO2-neutraal? 

 

Lokale ambities uitwerken 

De ambitie om energieneutraal te zijn in 2050 is in de visie omgezet naar de ambitie om CO2-

neutraal te zijn in 2050. Met vier ambities op middellange termijn slaan we de goede weg in: 
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- In 2025 is 20% van het totale energieverbruik in Meierijstad duurzaam opgewekt. 

- In 2030 is al het maatschappelijk vastgoed in Meierijstad voor zover mogelijk CO2-

neutraal. 

- In 2030 is in Meierijstad het energiegebruik bij bedrijven en in de gebouwde omgeving 

met 30% gereduceerd. 

- In 2030 is bij de bedrijven in Meierijstad maatschappelijk verantwoord ondernemen de 

standaard. 

 

Vervolgens zijn in het ‘uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen’ diverse projecten opgenomen die 

hieraan moeten bijdragen. Deels door de gemeente zelf uit te voeren, maar deels ook door 

anderen of in partnerschap. Veel projecten lopen al, zoals Energieke Regio in samenwerking met 

Platform Ondernemend Meierijstad (gericht op het bedrijfsleven), het energieloket Brabant Woont 

Slim en de duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren. De verduurzaming van het 

eigen vastgoed is uitgewerkt in de Kadernota Vastgoed. 

 

Op dit moment wordt het uitvoeringsprogramma duurzaamheid in detail uitgewerkt. Dan moet ook 

duidelijk worden wat het exacte effect is van alle inspanningen, en dus hoe ze bijdragen aan de 

lange-termijnambitie om CO2-neutraal te zijn in 2050. 

 

Warmteplannen en opwekking duurzame energie  

Binnen het lokale project Vitaal Buitengebied wordt gewerkt aan de kaders waarbinnen we in onze 

gemeente de opwek van duurzame energie mogelijk willen maken. Dit vormt de input voor de 

Regionale Energiestrategie. 

 

In Regionaal verband wordt gewerkt aan een regionale energiestrategie. Doel is om in 2030 49% 

CO2-uitstoot te besparen ten opzichte van 1990. Dat gebeurt door reductie van de uitstoot 

(warmtetransitie) en opwek van duurzame energie. Monitoring is een belangrijk onderdeel van 

deze strategie: hoe blijven we op koers? Voor de raadsvergadering van april staat vaststelling van 

de regionale startnotitie voor dit proces geagendeerd. 

 

In 2019 wordt ook gestart met het maken van warmteplannen op wijkniveau. Daarin worden de 

vragen beantwoord: welke alternatieve warmtevoorziening, in plaats van aardgas, is het meest 

kansrijk in deze wijk en op welke termijn kan dat gerealiseerd worden? In de regionale 

energiestrategie wordt onderzocht welke warmtebronnen er regionaal beschikbaar zijn. 

 

Route naar CO2-neutraal 

 

Bovenstaande zaken bij elkaar (het effect van lokale projecten, de warmteplannen en de regionale 

energiestrategie) moeten het pad naar 2030 uitstippelen, met een doorkijk naar 2050. Het 

voornemen om een apart plan Energieneutraal 2050 op te stellen is daarmee ingehaald door de 

tijd. 

 

 

Hoogachtend, 

 

H. van Rooijen 


