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Planning naar besluitvorming RES 1.0

Geachte gemeenteraadsleden,

Sinds februari 2019 werken de 21 regiogemeenten, twee waterschappen en de provincie samen met 
stakeholders en netbeheerder Enexis aan de Regionale Energiestrategie (RES) voor de Metropoolregio 
Eindhoven. De concept-RES is het tweede kwartaal van dit jaar afgerond en via uw college ter consultatie 
aan u voorgelegd. In september ontving u bericht over alle reacties op de concept-RES vanuit provincie, 
waterschappen, gemeenteraden, stakeholders en inwoners en de antwoorden daarop vanuit de RES- 
werkgroepen. Het Rijk vraagt ons om vóór 1 juli 2021 een RES 1.0 vast te stellen. In deze brief vindt u een 
toelichting op het proces wat wij als regio doorlopen.

In figuur 1 zijn de belangrijkste data binnen ons proces in een tijdlijn gezet. Op een aantal momenten komt 
vanuit de ambtelijke organisatie inhoudelijke informatie beschikbaar. In de bijlage zijn deze momenten 
nogmaals onder elkaar gezet.
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Figuur 1: Tijdlijn voor besluitvorming RES1.0
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We gaan voor maximaal resultaat, maar het blijft een tussenresultaat

Wij doorlopen als regio ons RES-proces op de manier en de snelheid, die nodig zijn om zorgvuldig 
tot keuzes, afstemming en uitvoeringsafspraken te komen. Tegelijkertijd vraagt het Rijk dat aan alle 
gemeenteraden de voortgang in de RES ter vaststelling wordt voorgelegd vóór 1 juli 2021. Daarom 
spannen we ons maximaal in om vóór die tijd volksvertegenwoordigers, inwoners en stakeholders de tijd 
en de gelegenheid te bieden om input te leveren en een mening te vormen. Op verschillende in figuur 1 
opgenomen momenten komt daarvoor informatie beschikbaar. In de bijlage zijn deze momenten nogmaals 
opgesomd.
Eind juni zal blijken waar we staan in onze regionale afstemming. Dat communiceren we naar het Rijk. We 
weten dat we na 1 juli nog veel stappen moeten zetten. De zienswijzen op de PlanMER volgen wellicht te 
laat om goed in alle gesprekken te betrekken en voor alle onderwerpen hebben we nog een weg te gaan 
om te komen tot afspraken over samenwerking en uitvoering. Na juli 2021 komen er nieuwe momenten, 
waarop we verdere keuzes met elkaar gaan bespreken.

Gemeenten bieden gelegenheid voor meningsvorming

Op verschillende in figuur 1 opgenomen momenten komt er nieuwe informatie beschikbaar vanuit de 
ambtelijke werkgroepen van de RES MRE. De werkgroepen organiseren in samenwerking met lokale 
ambtenaren vanaf januari subregionale bijeenkomsten voor volksvertegenwoordigers, inwoners en 
stakeholders, waarin de nieuwe informatie wordt gedeeld en toegelicht. De afzonderlijke gemeenten bieden 
voor hun volksvertegenwoordigers, inwoners en stakeholders de gelegenheid om een mening te vormen 
over de RES. De 21 wethouders hebben samen de handschoen opgepakt om, elk naar eigen inzicht, de 
gemeenteraad en lokale partijen mee te nemen in het proces en de tussenresultaten. Ook de gedeputeerde 
en de bestuurders van de waterschappen nemen hun eigen volksvertegenwoordigers hierin mee.

Bijeenkomsten

Op onze website www.energieregiomre.nl onder Agenda is het actuele programma beschikbaar met 
(sub)regionale bijeenkomsten, die in het kader van de RES worden georganiseerd. Om te beginnen heeft u 
al een uitnodiging ontvangen voor een regionale bijeenkomst op 2 december voor volksvertegenwoordigers, 
stakeholders en inwoners getiteld ‘Innovatie in onze regio: de RES in praktijk’. De subregionale 
bijeenkomsten worden op dit moment voorbereid.

Bekijk hier het actuele overzicht van de agenda. Voor elke bijeenkomst volgt een uitnodiging met nadere 
informatie. Gezien de huidige coronamaatregelen worden alle bijeenkomsten online gehouden, tenzij 
anders vermeld.

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact 
opnemen via energie@metropoolregioeindhoven.nl. Graag tot de 2de december.

Met vriendelijke groet,

Frans Kuppens,
voorzitter Stuurgroep RES Metropoolregio Eindhoven.

1 bijlage: Opsomming van de momenten waarop inhoudelijke informatie voor de RES 1.0 beschikbaar komt
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Bijlage:
Opsomming van de momenten waarop inhoudelijke informatie voor de RES 1.0 beschikbaar komt

- 5 november
In het POHO-Energietransitie is de voortgang op het onderwerp ‘Besparing’ gedeeld. Kansrijke aanpakken 
om energiebesparing te stimuleren, tekenen zich af en kunnen worden uitgewerkt naar samenwerkingen 
tussen partijen. Daarnaast is inzicht gegeven in hoe we invulling kunnen geven aan lokale participatie in 
projecten voor duurzame energie-opwekking. Hiermee werken we toe naar uitgangspunten en modellen die 
we in onze regio kunnen gaan toepassen.

- 26 november
In het POHO Energietransitie is de voortgang op het onderwerp ‘Grootschalige Opwek’ besproken inclusief 
de voortgang in de PlanMER en de voortgang op het onderwerp ‘warmte’. De PlanMER geeft inzicht in 
omgevingseffecten van energie-opwekking in de verschillende zoekgebieden, waarmee we de 
zoekgebieden onderling kunnen vergelijken. Voor het onderwerp ‘warmte’ tekenen mogelijke scenario’s en 
samenwerkingen zich af.

- 9 december
In de Stuurgroep RES wordt de voortgang in de PlanMER gedeeld.

- Januari 2021
Inzichten uit het PlanMER-onderzoek worden gedeeld en toegelicht in subregionale bijeenkomsten voor 
volksvertegenwoordigers, inwoners en andere belanghebbenden. Ook de voortgang in de andere thema’s 
in de RES wordt toegelicht. In januari ontvangen we tevens aanbevelingen vanuit het Planbureau voor de 
Leefomgeving en het NPRES. De informatie verwerken we tot een conceptversie van de RES 1.0.

- 20 januari
In de Stuurgroep RES wordt een concept RES 1.0 besproken, inclusief inzichten uit de concept-PlanMER 
en de reactie vanuit het Planbureau van de Leefomgeving en het NPRES.

- 25 januari
Enexis rapporteert over de haalbaarheid van de aansluiting van energie-opwekking in de verschillende 
zoekgebieden op het netwerk vóór en na 2030. Er tekent zich af in welke gebieden energie-opwekking kan 
worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk vóór 2030.

- 27 januari
In het POHO Energietransitie wordt een concept RES 1.0 besproken inclusief inzichten uit de concept- 
PlanMER en de rapportage van Enexis. Er tekent zich een voorstel af. Voor welke zoekgebieden zouden 
we de ontwikkeling van energie-opwekking vóór 2030 als eerste nader willen concretiseren?

- 10 maart
In de Stuurgroep RES wordt besloten over het vrijgeven van een RES 1.0 voor besluitvorming door 
gemeenten, waterschappen en provincie. De Stuurgroep neemt dit besluit in afstemming met alle 
portefeuillehouders energietransitie.

- 17 maart
In het POHO Energietransitie wordt bevestiging gevraagd op het vrijgeven van een RES 1.0 voor 
besluitvorming door gemeenten, waterschappen en provincie.
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