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Agendapunt 3.a Versnellingsplan Duurzaamheid
Fractie Water Natuurlijk
Vraag
Pag 3: potentie aan energieopwekking zon en wind op BD-terrein: waarom wordt hier gerekend
met 4 turbines die samen 30 GWh op kunnen brengen, terwijl de nieuwste windmolens al 9 GWh
per stuk kunnen leveren = 36 GWh in totaal? Scheelt aanzienlijk.
Antwoord
Inderdaad zou de energiebehoefte ook met 3 turbines kunnen worden gerealiseerd. Voor de
kostenberekening van de windmolens in dit stadium wordt met een kental per vermogen gerekend
en dan is het aantal molens dus niet zo relevant.
Vraag
Pag 4: kopje Innovaties; Welke regionale pilots worden hier bedoeld?
Antwoord
De landelijke pilots voor energietransitie, waarvan er twee in het beheergebied van het waterschap
liggen: regio West-Brabant en regio ‘Hart van Brabant’.
Vraag
Pag 5: energieteelt uit gewassen: betekent een open houding dat er pro-actief ook het gesprek
wordt aangegaan met partijen als ZLTO, of wordt meer bedoeld dat er wordt afgewacht wie op het
schap afkomt met suggesties in deze?
Antwoord
Hiermee wordt bedoeld dat er wordt afgewacht wie er met initiatieven komt. Het waterschap is
overigens al betrokken bij 1 initiatief (van Probos: houtteelt met wilgen in een waterberging).
Vraag
Pag 7: hoe wordt de CO2-uitstoot van het wagenpark gecompenseerd?
Antwoord
Via het onderhoudscontract wordt met bosaanplant de CO2 uitstoot per gereden kilometer
gecompenseerd.
Vraag
Pag 7: Kanttekeningen:
Bij welke 2 concrete windparken kan/wil het schap nu nog aansluiten als partner?
Antwoord
Bij de rwzi ‘s Waalwijk en Bath.
Vraag
Ontwikkelingsfase gaat gepaard met risico’s: welke worden hier bedoeld. Het niet-doorgaan van
projecten is immers bijna altijd gebaseerd op reacties vanuit de omgeving (NIMBY). Wordt dit
bedoeld?
Antwoord
Ja.
Vraag
Pag 8: Uitvoering: welk consortium wordt hier bedoeld, wie zijn de partijen hierin?
Antwoord
Bedoeld wordt een samenwerking met Eneco, die al eigen windmolens heeft staan. Deze krijgen
dan een upgrade, zowel bij Bath als bij Waalwijk.

