Memo: beantwoording vragen raad
Gemeente Beesel

Status 8 april 2020

Vragen Raad nav uitgangspuntennotitie RES
In de commissievergadering van 2 maart is de uitgangspuntennotitie RES (Regionale Energie
Strategie) behandeld.
Eén van de uitgangspunten luidt: De doelstelling is om 49% CO2- (koolstofdioxide) besparing in
2030 te halen t.o.v. 2015.
De portefeuillehouder heeft toegezegd na te kijken hoeveel gemeente Beesel hier inmiddels al van
heeft gerealiseerd.

Data en monitoring
De klimaatmonitor is momenteel het standaard dataportaal voor energie- en CO2-data voor alle
overheden. Via dit portaal worden veel basisgegevens van het CBS (Centraal Bureau Statistiek) en
van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ontsloten.
Rond data en monitoring is momenteel nog niet alles volledig uitgewerkt en vastgelegd.
Het streven is de beschikbaarheid en actualiteit van energiedata in de toekomst verder te
verbeteren. CBS, RVO, Kadaster en RWS (Rijkswaterstaat) werken aan een verbeterplan voor het
data- en informatiefundament dat nodig is voor de energietransitie in de komende decennia.

Rapportage CO2-uitstoot Beesel Klimaatmonitor
Bijgevoegd is de rapportage CO2-uitstoot van de gemeente Beesel uit de klimaatmonitor.
In deze rapportage is de CO2-uitstoot ingedeeld in 4 hoofdsectoren: Gebouwde Omgeving; Verkeer
en Vervoer; Industrie, Energie, Afval en Water; Landbouw, Bosbouw en Visserij
Op de volgende pagina is de overzichtstabel weergegeven over de CO2-uitstoot van Beesel. De
totale CO2-uitstoot is op dit moment moeilijk eenduidig aan te geven omdat niet alle gegevens van
alle jaren beschikbaar zijn. Percentueel is de toe- of afname van CO2-uitstoot voor Beesel:


Gebouwde omgeving tussen 2013 en 2017

- 8,6% (afname)



Verkeer en vervoer tussen 2014 en 2017

+ 6,2% (toename)



Industrie, Energie, Afval en Water tussen 2014 en 2018

+13,1% (toename)



Landbouw, Bosbouw en Visserij tussen 2014 en 2018

- 7,9% (afname)

De gebouwde omgeving laat een daling in de CO2-uitstoot zien van 8,6%. Dit kan toegeschreven
worden aan energiemaatregelen in woningen van de afgelopen jaren en met name aan het
toegenomen aantal PV-panelen op vele daken.
De uitstoot van Industrie en Verkeer en vervoer zijn sterk gerelateerd aan de economische
conjunctuur. De laatste jaren lieten economische groei zien. Dit vertaalt zich lokaal direct in een
steiging van de CO2-uitstoot in deze sectoren.
De afname van de CO2-uitstoot van de Land- en bosbouw kan worden toegeschreven aan een
aantal stoppende agrarische bedrijven, maar ook aan een aantal agrarische panden waarop relatief
grootschalig PV-panelen geplaatst zijn.

Reikwijdte RES
De RES gaat uitsluitend over de gebouwde omgeving en heeft geen/nauwelijks invloed op de
overige sectoren. Via andere klimaattafels worden maatregelen afgesproken over industrie,
energie, afval & water en over verkeer & vervoer.
Overzichtstabel CO2-uitstoot: Gemeente Beesel

Meer informatie? Klimaatmonitor
Meer informatie over de stand van zaken op het
gebied van klimaat en energie kunt u vinden via
www.klimaatmonitor.nl.
Via deze link komt u terecht op het dashboard van de
klimaatmonitor. Hier kunt u een keuze maken welk
gebiedsniveau u wilt bekijken of een keuze maken uit
verschillende onderwerpen.

