
Artikel 34-vragen “Gemeente Vlissingen en de Regionale Energie Strategie” 
 
Geacht college, 
 
In het najaar 2019 wordt de Regionale Energie Strategie (RES) aan alle gemeenteraden en de staten 
in Zeeland voorgelegd en wordt deze vastgesteld. 
In de afgelopen periode is door de deelnemers van verschillende discussietafels (provincie, 
gemeenten, waterschap, energiebedrijven, milieuclubs, enz.) een concept strategie opgesteld die al 
ter verificatie naar de landelijke klimaat-/discussietafels is gestuurd. 
Als gemeenteraad zijn we door het college niet of nauwelijks geïnformeerd over de inbreng en/of 
visie van de Gemeente Vlissingen op het concept van de RES en lokaal beleid rondom de 
energietransitie. 
Daarom wil de SGP de volgende vragen stellen: 
 

1. Was de Gemeente Vlissingen bestuurlijk en/of ambtelijk vertegenwoordigd aan één of 
meerdere van de discussietafels ter opstelling van het concept RES? 

2. Welke aanbevelingen heeft de Gemeente Vlissingen gedaan richting de deelnemers van de 
discussietafels? 

3. Heeft het college voor de Gemeente Vlissingen in beeld welke ontwikkelingen op het gebied 
van de energietransitie zij waar wel en/of waar niet wil hebben? (waar wel/niet 
zonnepanelen, windmolens) 

4. Zet het college in op verbreding van de energiemix? Dus niet alleen wind en zon, maar ook 
waterstof en aquathermie, open houden van de kerncentrale te Borssele en wellicht één of 
meer kerncentrales erbij met de nieuwste technieken (gesmolten zout- en/of 
thoriumcentrale)? 

5. Zet het college in op omzetting van windstroom in waterstof ten behoeve van de industrie in 
onze gemeente? Op welke manier? 

6. Zet het college in op benutting van de restwarmte van de industrie ten behoeve van 
bedrijven en/of inwoners? Op welke manier? 

7. Zet het college in op energiebesparing door bedrijven en inwoners? Hoe dan? 
8. In de toekomst moeten veel huizen terug in de energievraag om een alternatief voor de 

gasgestookte CV-ketel mogelijk te maken.  
Hoe snel/langzaam wil het college meegaan in het “van gas los”-beleid met het oog op 
inwoners met een (onder) modaal inkomen met een koophuis? 

9. Houdt het college, bij het maken van beleid m.b.t. de energietransitie, rekening met het feit 
dat in Zeeland 66,6% van de opgewekte energie wordt gebruikt door de industrie en dat 
huishoudens “slechts” 33,3% van de opgewekte energie gebruiken?  

10. Wordt participatie van omwonenden een vast onderdeel bij (toekomstige) projecten en 
plannen m.b.t. de energietransitie? 

 
Wij zien uw antwoorden op onze vragen tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie SGP 
Lilian Janse-van der Weele   
Cor Tromp 
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beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 Fractie SGP inzake "Gemeente Vlissingen en de 
Regionale Energie Strategie" 
 
 
Geachte raadsleden, 
  
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt. 
 
Uw inleiding 
In het najaar 2019 wordt de Regionale Energie Strategie (RES) aan alle gemeenteraden en 
de staten in Zeeland voorgelegd en wordt deze vastgesteld. 
In de afgelopen periode is door de deelnemers van verschillende discussietafels (provincie, 
gemeenten, waterschap, energiebedrijven, milieuclubs, enz.) een concept strategie 
opgesteld die al ter verificatie naar de landelijke klimaat-/discussietafels is gestuurd. Als 
gemeenteraad zijn we door het college niet of nauwelijks geïnformeerd over de inbreng en/of 
visie van de Gemeente Vlissingen op het concept van de RES en lokaal beleid rondom de 
energietransitie. 
 
Daarom wil de SGP de volgende vragen stellen: 
 
Vraag 1: Was de Gemeente Vlissingen bestuurlijk en/of ambtelijk vertegenwoordigd aan één 
of meerdere van de discussietafels ter opstelling van het concept RES? 
 
Ons antwoord: Ja, de gemeente Vlissingen is ambtelijk vertegenwoordigd in de sector tafel 
Gebouwde omgeving. 

 
Vraag 2: Welke aanbevelingen heeft de Gemeente Vlissingen gedaan richting de 
deelnemers van de discussietafels? 
 
Ons antwoord: het gaat hier niet om concrete aanbevelingen als wel meedenken en het 
doen van suggesties die in de groep worden doorgesproken. Het meest concrete is de 
hoeveelheid te verwachten wind en zon energie die door / via de gemeente Vlissingen kan 
worden aangeleverd voor de RES.  
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Blad 2 behorend bij 1122069 / 1134935 

Vraag 3: Heeft het college voor de Gemeente Vlissingen in beeld welke ontwikkelingen op 
het gebied van de energietransitie zij waar wel en/of waar niet wil hebben? (waar wel/niet 
zonnepanelen, windmolens) 
 
Ons antwoord: Nee, de gemeente is bezig met het inventariseren van de consequenties van 
de gevolgen van de Regionale Energie Strategie (RES) voor Vlissingen. Voor definitieve 
vaststelling van de RES willen we hierover meer zekerheid geven. 

 
Vraag 4: Zet het college in op verbreding van de energiemix? Dus niet alleen wind en zon, 
maar ook waterstof en aquathermie, open houden van de kerncentrale te Borssele en 
wellicht één of meer kerncentrales erbij met de nieuwste technieken (gesmolten zout- en/of 
thoriumcentrale)? 
 
Ons antwoord: de verantwoordelijkheden van de gemeente Vlissingen liggen op de 
bebouwde omgeving. Het college neemt nog geen standpunt in over de ruimtelijke inpassing 
van diverse vormen van energieaanbod. 

 
Vraag 5: Zet het college in op omzetting van windstroom in waterstof ten behoeve van de 
industrie in onze gemeente? Op welke manier? 
 
Ons Antwoord: zie antwoord bij vraag 4. 

 
Vraag 6: Zet het college in op benutting van de restwarmte van de industrie ten behoeve van 
bedrijven en/of inwoners? Op welke manier? 
 
Ons antwoord: In onze warmtevisie zal dit aan bod komen. De RES schrijft voor dat over de 
inzet hier regionaal en in overleg met de Zeeuwse gemeenten afspraken moeten worden 
gemaakt. 

 
Vraag 7: Zet het college in op energiebesparing door bedrijven en inwoners? Hoe dan? 
 
Ons antwoord: Ja, is onderdeel van het milieu en duurzaamheidsplan en wordt voor 
bedrijven uitgevoerd door de RUD. Inwoners kunnen via de site van Duurzaam Bouwloket 
informatie vinden en krijgen en ook in contact komen met bedrijven die de 
energiebesparende maatregelen komen uitvoeren. 

 
Vraag 8: In de toekomst moeten veel huizen terug in de energievraag om een alternatief 
voor de gasgestookte CV-ketel mogelijk te maken. Hoe snel/langzaam wil het college 
meegaan in het “van gas los”-beleid met het oog op inwoners met een (onder) modaal 
inkomen met een koophuis? 
 
Ons antwoord: Dit zal worden meegenomen in de transitievisie Warmte. 

 
Vraag 9: Houdt het college, bij het maken van beleid m.b.t. de energietransitie, rekening met 
het feit dat in Zeeland 66,6% van de opgewekte energie wordt gebruikt door de industrie en 
dat huishoudens “slechts” 33,3% van de opgewekte energie gebruiken? 
 
Ons antwoord: In de Regionale Energie Strategie heeft het energie gebruik van de industrie 
geen plek gekregen. Dit wordt landelijk geregeld.  

 
Vraag 10: Wordt participatie van omwonenden een vast onderdeel bij (toekomstige) 
projecten en plannen m.b.t. de energietransitie? 
 
Ons antwoord: Inwoner participatie en lokale initiatieven krijgen een plek krijgen in de 
warmte visie.  
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Blad 3 behorend bij 1122069 / 1134935 

 
 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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