*19bs00068*

Datum besluitraad
Agendapunt
Volgnummer
Gewijzigd voorstel
Portefeuillehouder

: 2 juli 2019
:
: 19bs00068
:
: J. Rooijakkers

Datum oordeelraad
Datum B en W
Programma begroting
Taakveld

:
:
:
:

11 juni 2019
21 mei 2019
7
7.4

Adviesnota raad

Vaststellen Startnotitie Regionale EnergieStrategie (RES)
Samenvatting
Samen met de 21 gemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven, twee waterschappen,
Enexis en de provincie Noord-Brabant is een Startnotitie voor het opstellen van een
Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. De RES is een bod van de regio aan het
Rijk waarin staat hoe de regio bijdraagt aan de landelijke doelstelling om in 2030 49%
CO2-reductie te bereiken. De focus ligt op de opwek van duurzame elektriciteit,
energiebesparing en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. In de startnotitie
staat omschreven wat een RES inhoudt en hoe we samen als regio een RES gaan
opstellen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de startnotitie.
Beslispunten
1. De Startnotitie Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven vast te stellen.
Inleiding
Onderdeel van het landelijke concept-Klimaatakkoord is de afspraak dat elke regio in
Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. In de RES geven de regio’s
aan hoe zij bijdragen aan de landelijke doelstelling om in 2030 49% CO2-reductie te
bereiken met een doorkijk naar 95% reductie in 2050. De focus ligt daarbij op de
opwek van duurzame elektriciteit, energiebesparing en de warmtetransitie in de
gebouwde omgeving
De concept RES moet een half jaar na vaststelling van het landelijk Klimaatakkoord
aan de rijksoverheid worden aangeboden en de definitieve RES een jaar na
vaststelling van het Klimaatakkoord. Omdat een half jaar erg kort is zijn de 21
gemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven, twee waterschappen, Enexis en de
provincie Noord-Brabant alvast begonnen met de voorbereiding van het opstellen van
de RES en hebben een Startnotitie RES opgesteld (zie bijlage 1). Hierin staat
omschreven wat een RES inhoudt en hoe we samen als regio een RES gaan opstellen.
De Startnotitie wordt door de Metropoolregio Eindhoven ter vaststelling aangeboden
aan alle 21 gemeenteraden om de raden ook nadrukkelijk aan de voorkant te
betrekken bij het opstellen van de RES. In de begeleidende brief (bijlage 2) verzoekt
het Dagelijks Bestuur (DB) van de Metropoolregio Eindhoven uw raad om de
Startnotitie voor 6 juli 2019 vast te stellen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders
Klimaatwet 2018
Beoogd effect

Tegengaan van de klimaatverandering door het verminderen van de CO2-emissie met
49%.
Argumenten
1.1 Door de Startnotitie RES vast te stellen, kan voortvarend aan de slag worden
gegaan met het opstellen van onze RES.
Het opstellen van een RES in een half jaar na de vaststelling van het Klimaatakkoord
is kort dag. Dat is waarom er alvast een Startnotitie is opgesteld en nu is voorgelegd
aan alle 21 gemeenteraden. Wanneer de Startnotitie is vastgesteld is er commitment
van alle partijen en kan voortvarend aan de slag worden gegaan met het opstellen van
de RES.
1.2 Met de startnotitie organiseren wij de samenwerking.
Het opstellen van de RES met 21 gemeenten, 2 waterschappen, de provincie, de
netbeheerder Enexis en in overleg met partners in de samenleving is een complexe
opgave. In de startnotitie is aangegeven dat we de RES zelf maken en hiervoor geen
extern bureau inhuren. Door de RES met elkaar te maken zorgen we voor
commitment en een bod met uitvoeringsprogramma dat vanuit de regio gedragen
wordt.
1.3 Een programmatische aanpak is noodzakelijk.
Om de samenwerking goed te organiseren, is een programmatische aanpak met
bijbehorende sturing en capaciteit noodzakelijk. De opdracht voor het organiseren van
het proces ligt bij de Metropoolregio Eindhoven, die nu ook de startnotitie RES aan de
partijen aanbiedt. De manier waarop we gaan samenwerken om de RES op te stellen
staat in de Startnotitie.
Het proces wordt aangestuurd door een bestuurlijke Stuurgroep RES. Deze bestaat uit
bestuurders van de gemeenten (een per subregio, en een bestuurder van de
gemeenten Eindhoven en Helmond), provincie, twee waterschappen en Enexis, onder
voorzitterschap van Frans Kuppens (wethouder gemeente Cranendonck) als
bestuurlijk trekker voor de regio.
De Stuurgroep stuurt een Programmateam RES aan, waarin dezelfde partijen
ambtelijk zijn vertegenwoordigd. In de thematische/inhoudelijke werkgroepen werken
de gemeenten, provincie, Enexis, waterschappen en ODZOB samen aan de
bouwstenen voor de RES. Hier worden ook de externe partners betrokken.
De RES maken we samen met partners op verschillende schaalniveaus (buurt,
gemeente, regio, provincie, Rijk) en vanuit verschillende branches (denk aan
netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties, natuurpartijen, bouwbedrijven,
kennisinstellingen, opleidingen etc.). Het verbinden van energieprojecten aan andere
infrastructurele of sociale opgaven, biedt kansen voor economische groei, ruimtelijke
kwaliteit en sociale samenhang.
1.4 Samenwerken aan de energietransitie biedt voordelen
Voor het opstellen van de RES wordt kennis opgebouwd die nodig is voor de
energietransitie. Er worden bijvoorbeeld gezamenlijk inventarisaties verricht,
technische onderzoeken gedaan, een communicatieplan gemaakt en gekeken naar de
relatie tussen de Omgevingswet en de energietransitie. Samenwerking betekent dat
niet iedere gemeente zelf het wiel hoeft uit te vinden. In de RES kan de regio ook aan
het rijk aangeven welke randvoorwaarden (zoals geld of aanpassing van regels) nodig
zijn om de RES uit te kunnen voeren. Daarbij sta je als regio samen sterk richting de
rijksoverheid. De energietransitie is een grote complexe opgave en Veldhoven is te
klein om de energietransitie helemaal zelfstandig op te kunnen pakken.
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Kanttekeningen en risico’s
Geen
Financiën
Voor het opstellen van de RES zijn geen extra middelen nodig, omdat deze in de
begroting reeds zijn voorzien.
Communicatie en samenspraak
Er is een werkgroep communicatie en participatie RES opgericht, die inmiddels een
communicatieplan heeft opgesteld voor de aanpak voor communicatie binnen het
proces van de RES.
De gemeenteraad zal periodiek op de hoogte worden gehouden van het proces van de
RES en de stand van zaken. Ook worden op regionale schaal informatieavonden
georganiseerd en zal de Raadstafel21 betrokken worden.
Parallel aan het opstellen van de RES zal de Veldhovense Energiestrategie worden
opgesteld in een participatief proces om bewoners, bedrijven en organisaties in
Veldhoven mee te nemen in wat de energietransitie specifiek voor Veldhoven gaat
betekenen.
Uitvoering / planning
Na de vaststelling van de startnotitie stellen we eerst een concept RES op. Deze zal
ter kennis worden gebracht aan uw raad, maar stelt uw raad nog niet vast. De concept
RES is een tussenbalans met de potentiële regionale bijdrage aan de nationale
opgave. Deze tussenbalans wordt doorgerekend door het Planbureau voor de
Leefomgeving. Uiterlijk twaalf maanden na ondertekening van het Klimaatakkoord
moet de definitieve RES worden vastgesteld. Dit vindt plaats door de gemeenteraden,
Provinciale Staten en de Algemene Besturen van beide waterschappen. In
onderstaande figuur is de planning weergegeven voor de totstandkoming van de RES.

Bijlagen
1. Startnotitie Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven
2. Aanbiedingsbrief gemeenteraden Startnotitie RES 100149-824
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen
voor de besluitvormende raadsvergadering op 2 juli 2019.
De portefeuillehouder zegt toe het planten van bomen als onderwerp in te brengen
tijdens bestuurlijke besprekingen.
De portefeuillehouder zegt toe de vraag van GBV over de 2 MRE-besluiten versus het
ene besluit in het raadsvoorstel schriftelijk te beantwoorden.
De portefeuillehouder geeft aan dat het conceptRES van de regio als informatienota
aan de raad ter beschikking wordt gesteld, en het definitieve RES ter besluitvorming
aan de raad wordt voorgelegd.
Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geeft geen aanleiding de
stukken te wijzigen. De beantwoording van de vraag van GBV waarom er maar één
besluit van de raad wordt gevraagd, versus de 2 besluiten die het MRE vraagt wordt
zo snel mogelijk schriftelijk beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester
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