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Stand van zaken ufvoeringsprogramma kimaaten energie 2018

Ieden van de raad,

Tijdens de vergadering van de Commissie Fysiek, Mileu en Economie van 12 september
_ 2018 werd gevraagd naar de status van de dverse projecten, zoals opgenomen in het
uivoerngsprogramma kimaat en energie 2018. Naast de uigebreide toelichting tjdens
de thema-avond op 20 september 2018, aten wi de stand van zaken onderstaand
toekomen.

.
Opstelen meeriarig uivoeringsprogramma
klmaat en energie
B schrjven van 24 augfstus 2018 werd aan het tureau DBV Ie Stard opdracht
verleend voor hetopstllen van een uivoeringsprogramma voor de periode 2018-2022
Belangrijke zaken di bij de utwerking meegenomen worden zijn
* o roeg mogeijk de raad meeneren

” onderscheidtussen okaal en regiona:
- onderscheid n ‘olgemeente n reatie t rolen andere doelgroepen
- hoge waarde aan(burger)partcipatie.
= nzicht i ijdsbesteding en kosten
van de dwerse projecten
evaluati en bewaking voortgang

De oorspronkelike planning voorzag i een beslutvorming door de raad
planning gaat rit gehaald worden.
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Integrale

aanpak

eind 2018 Deze

Ditzal vooraar 2019 worden
min

Een concept voorstelis 4 september 2018 met het college besproken. Afgesproken werd
dat bi wee van de 46 bestaande gemeentelike accommodaties een energiescan
uitgevoerd wordt de inzicht moet geven in
- bestaande energetische situatie

siuatie

energieneutraal

t treffen voorzieningen en kosten om energieneutraltei e bereiken.

dittaslew

De ukomsten van de energiescans vormen de input voor de aanpak van de tolale
opgave. Naast de gemeentelijke gebouwen, waarvoor energieneutralteit igangspunt
vormt wilen we de niet-gemeentelke maatschappelijke accommodaties met het 009 op

dezelfde doelsteling faciiteren

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

3.

Prestatie
Energie
Keuring bedriven

MKB-bedriven zijn bj en gasverbruik van meer dan 25.000 3 of elektictetsverbruik
van meer dan 50 000 KW

krachtens het Actiteitenbesluit verplicht om

energiebesparende maatregelen t treffen met een terugverdientermmijn
De Energie Prestate Keuring vormt een goed hulpmiddel om dergelijke
beeldte brengen. Het belang van energiebesparng dient ongeacht de
gebruik een nadrukkelijke plaats bij bedrijfscortroles te krjgen. Daarbij
meerwaarde voor de bedrijven zelf aan
zinde toezichthouders RUD (Regionale
esgen apparaat wordt op dt morent de
energiebesparende voorzieningen voor
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van max $ jaren
maatregelen n
omvang van het
dient ook de

de orde e komen. Met de n de gemeente actief
Uitvoerings Dienst, Ruifers Advies Groep en
meerwaarde van t reffen van
de bedirjen zelf onder de aandacht gebracht

Energie-audit grootverbruikers

Bedriven met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan € 50 mijoen
dienen iedere vierjaren een energie-aud!tuite voeren.

Hierin wordt de

energiehuishouding van het bedrij n beeld gebracht
en gemontord. Binnen de
gemeente bliken geen bedrijven van een dergeljke omvang aanwezig te zijn
$.
Duurzme
inkoop gemeente
Hetbestaande inkoopbeleid van de gemeent zal op het gebied van duurzaamheid t
aa opnieuw tegen netcht worden gehouden. Verderloopthet energiecontact at van

gemeentewege geslten i voor a gemeenteljke gebouwen, medio 2019 af B een
Tieuwe aanbesteding van de aankoop van nieuwe energie kom! de nadruk1e gen op
groene energie
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rlichtn

n

De omzettng i in vole gang. De jaarljkse Kostenbesparingen,

gerealiseerd door de

extra investering in 2017, zuilen voledig ingezet worden voor extra omzetting. Op basis
van de huidige inzichten zal de omzetting van de voledige openbare verichting in 2035
gerealiseerd zijn
7.

Voorbereiding

aanplanten kimaatbos.

Eris een klmaatbos in voorbereding. Daarbi handelt het om een uibreiding van het
Savelsbos, bij de Riesenberg te Cadier en Keer. met ca 3ha.

‚a.
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Onderzoek haalbaarheid grootschalige zonPV-installaties op grond en daken
Momenteel s een landschappelijke verkenning van mogelike grootschalge
grondgebonden zonPV-instalate n uitvoering.

Dit onderzoek wordt samen met de

Provincie Limburg uigevoerd. Gewezen worat op de afstemrming, die dientte bestaan
met het n het n voorberending zijnde project Butengewoon Butengebied

b.

Erheeft overleg plaats gevonden met de Veiling Zuid-Limburg.

Het bedrijf staat

positef tegenover het plaatsen van zonnepanelen en windmolens opde daken van
de bedrifsgebouwen inclusief panelen op een ter plaatse aanwezige talud. Probleem
bij de daken i dat het merendeel van de constructi orvoldoende is. Afgesproken IS
dat van gemeentewege de mogeljkheden in beeld worden gebracht

c

Verder heeft er overieg plaats gevonden met Pa, Daarbij bleek dat r 80 m3/uur
afvalwater met een restwarmte van 30 graden C wordt geloosd. Probleem is dt de
continuiteit roducteafhankelij Ís en niet gegarandeerd kan worden. Verder staat
men positef tegenover het beschikbaar stellen van de daken van de opsiagloodsen
ná sanering van de
aanwezige asbest en verzwaring van de constructieten behoeve
van een energiecooperatie

d.

Momenteel wordt getracht om in overleg te komen met Ever Zinc (voorheen Umicore)
om te bekijken welke mogelikheden er bestaan om op dat terrein duurzame
energieopwekking e realseren

9.

Nadere

uitwerking WKO gemeentelik vastgoed en bedriven

De mogelikheden van warmteen koudeopslag zullen worden meegenomen t de
verduurzaming van de gemeenteijke gebouwen.
10.

Beleidsnoiie
tav

ingsmoglikheden

bi

i

imtelike

ontwikeingen
Eris een voorstel, n concept voor besluitvorming gereed
1

naalbaarheid

Energieneutraal

De ruimelke invuling van het gebied aan de Kampweg i leidend. Er vindt tnans een
onderzoek plaats naar de fnancieel haalbare ruimtelijke invuling. Afhankelijk van de
uitkomsten zal het aspect ‘energie” al dan niet een rol van betekenis gaan spelen.
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i

We hebben een verzoek van een burgerinitief ontvangen om een onderzoek naar de
naalbaarheid van een energiecoöperate voor de opwekking van zon-PV op het dak van
een bedrifsgebouw fnanciee! e ondersteunen.

Hieraan i invuling gegeven.

Verder wilen we Buurkracht communicaief beter posttioneren.
13.

Facilteren verduurzaming bedrijventerreinen

We hebben van een bufeau op het gebied van energieverduurzaming en —besparing het
verzoek ontvangen om een podiym om zich aan het okale bedrifsleven te presenteren.
Bekeken wordt om hiervoor ruimte te maken tdens een ondernemersavond.

14

Overleg met

energiebedrjven.
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Woningoorporaties

Enexis en woningcorporaties om hefbomen e

In het voorjaar van 2018 heeft er ambtelij overleg plaats gevonden met de corporaties
Servatius, Maasvallei en Woonpunt
Servatius heeftin de gemeenle bijna 600 woningen met een gemiddeid B-1abel
Maasvalei heeft 60 woningen in Poelveid met een A-label

Woonpunt beschikt in de gemeente over 500 woningen met gemiddeld een C-abel
In 2018 stelen de corporaties strategische verduurzamingsplannen op met een
routekaart
om uieindelijk in 2050 CO2-neutraal e zijn
Doelsteling voor de corporaties is
+2021: gemiddeld 8-label
22030 gemiddeid A-label (isolatie + warmtepomp)
De gemeenteraad heeft op 20 februar 2018 de ambiti uitgesproken om uierlij in 2040

energieneutraal e zijn. Hiermee wordt verdergegaan dan de landelijke doelsteling. Dit
betekent
dat via de Lokale Woonvisie,die in het voorjaar van 2019 aan de raad ter
vaststeling zal worden voorgelegd, nadere afspraken met de corporaties gemaakt
moeten

worden

n het kader van het door Maasvalle n voorbereiding zijnde duurzaamheidsbeleid Ís aan
een aantal doelgroepen, waaronder de gemeente Eisden-Margraten, de gelegenheid
geboden om input te leveren. Dit vond plaats tjdens een plenaire sessie op 24
september 2018 Een van de belangrikste conclusies, de daarbij aan de orde kwamen
betreft de wens en noodzaak om de transitie n samenspraak met ale relevante
doelgroepen n te vulen.

b

Enoxs.

Als beheerder van de infrastructuur wordt het door Enexis van groot belang geacht om bij

ale

energieopwekprojecten in een vroegtijdg stadium betrokken te worden. Aleen dan

kan men tijig op deze ontwikeingen inspelen.

Met vriendelijke groet

van Eijsden-Margrat
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