
Concept RES 1.0
Beeldvormende vergadering 



Dia 2

Programma

 Breder kader en terugblik

 (Concept) RES 1.0

 Pauze en vragen

 Op de agenda
– Zienswijzeprocedure concept RES 1.0

– Inspraakprocedure PlanMER

– Transitievisie warmte / Lokaal kader zon- en windenergie

 Vragen en afsluiting



https://www.youtube.com/watch?v=zH8WE3PvJyE


Dia 4

De RES in het kort

• Regionaal (21 gemeenten, provincie en waterschappen)

• Uitwerking van 2 tafels klimaatakkoord: gebouwde 
omgeving en elektriciteit

• Uitgewerkt in 3 thema’s: grootschalige opwek, besparing 
en warmte

• Strategie voor 2030 doorkijk naar 2050

• Regionaal afsprakenkader dat verankerd moet worden in 
lokale beleids- en uitvoeringsplannen







Dia 7

Milieu effectrapportage

• Voor zoekgebieden grootschalige opwekking zon- en windenergie

• Onderzoek (milieu)effecten 

• Inspraak inwoners en belanghebbenden: mei - juni

• Aanvullend aan zienswijze van raden op concept RES 1.0



Dia 8



Dia 9

Opbouw presentatie bouwstenen

Concept RES 1.0
• Algemeen
• Ingezoomd op Veldhoven

VES
• Veldhovens perspectief
• (Geplande) activiteiten

VES -> RES 1.0
• Feedback richting RES 1.0

Opwekking (transport en opslag) duurzame energie

Duurzame warmte

Energie besparing



Dia 10

Opwekking (concept RES 1.0)



Dia 11

Verdeling bod 2 TWh

Zoekgebieden 
wind en zon op 

land 28%

No-regret
maatregelen 

zon 14% Pijplijn zon en 
windturbines 

31%

Gerealiseerd 
zon en 

windturbines 
27%

• Wind: Alle zoekgebieden samen hebben een potentie van 1,65 TWh
• Zon: Alle zoekgebieden samen hebben een potentie van 1,5 tot 5,3 TWh

• Oftewel: 8% tot 18% van de capaciteit van de grootschalige zoekgebieden is genoeg voor 0,56 TWh
(28% van bod voor 2030)



Dia 12

Netwerkcapaciteit - schaarste

Netvisie
Netimpactanalyse



Dia 13

Netwerkcapaciteit

Optimalisering op basis van beheersmaatregelen door:

1. Zoekgebieden te kiezen dicht bij stations met ruimte.

2. Zoekgebieden te kiezen die dicht bij afnemers liggen.

3. Zoekgebieden te kiezen met een combinatie van wind en zon. 

4. Zoekgebieden te kiezen waar een hoge dichtheid aan opwek 
mogelijk is.



Dia 14

Selectieproces RES 1.0
1. Doelbereik (bijdrage 2 TWh)

2. Zienswijzen gemeenten als basis voor selectie zoekgebieden

3. Toets zoekgebieden aan beoordeling milieueffecten en bredere 
thema’s:
• Vallen geschikte (delen van) gebieden (ten onrechte) af? 
• Vallen door gemeente gewenste (delen van) gebieden af?

4. Optimalisering zoekgebieden o.b.v. gebruik elektriciteitsnetwerk:
• Benutten bestaande infrastructuur
• Combinatie vraag- en aanbod
• Balans verhouding wind-zon
• Clustering
• Maatschappelijke kosten
• Doorlooptijden

5. Selectie zoekgebieden RES 1.0



Dia 15

Veldhoven opgave & potentie

Beschikbaar in 2020 11,9 GWh (of 0,012 TWh)

RES-bod 2000 GWh
In 2030



Dia 16

Veldhoven potentie zon-wind energie



Dia 17

Aandachtspunten concept RES 1.0

• Ruimte voor zorgvuldige (ten dienste van) inpassing binnen 
grootschalige zoekgebieden langs de A2 en de A67

• Verkenning potentie voor windenergie rondom knooppunt De 
Hogt in 2030 en/of 2050

• Noodzaak regionale afspraken / acties om (grootschalige) zon-
op-dak projecten te stimuleren

• Prioritering schaarse netwerkcapaciteit voor (grootschalige) zon-
op-dak projecten



Dia 18

RES – duurzame warmte



Dia 19

RES – duurzame warmte
Doelen van de Regionale structuur Warmte: 
• de bovenlokale / regionale bronnen optimaal benutten; 
• desinvesteringen voorkomen; 
• maatschappelijke kosten laag houden en daarbij rekening 

houden met inwoners en bedrijven in nabijgelegen 
gemeenten.

Conclusies tot nu toe:
• Geen regio van overvloed aan warmtebronnen
• Prognose: 1,5 TWh groei elektriciteitsvraag voor warmte 
• Hogere piekbelasting op netwerk



Dia 20

Veldhoven – Transitievisie warmte

 Plan van aanpak en participatie-/communicatieplan
 Inventarisatie warmtebronnen
 Onderzoek gebouwde omgeving
 Communicatie (nieuwsbrief, website, artikels)
 Bewoners peilingen
 Bijeenkomsten klankbordgroep en raadswerkgroep

o Scenario’s uitwerken
o Bewonersavonden
o Keuze (Wat, waar, wanneer? en Hoe?)
o Besluitvorming visie en uitvoeringsprogramma

o Uitvoering



Dia 21

Aandachtspunten concept RES 1.0

• Er is op korte termijn behoefte aan een regionaal 
afwegingskader voor verdeling bovenlokale warmtebronnen

• Richting RES 2.0 afstemming en integratie lokale warmte 
strategieën (beleid en uitvoering)



Dia 22

RES – Besparing
• Zoveel mogelijk mensen, bedrijven en organisaties in beweging 

krijgen om maximaal te besparen
• Niet inzetten op besparingspercentage, maar op concrete projecten
• Thema’s: wonen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed
• Basisstructuur en keuzemodules
• Gemeenten bepalen zelf waar ze bij aansluiten



Dia 23

RES – Besparing voorbeeld wonen



Dia 24

Veldhoven – Besparingsprojecten

• Gemeentelijke duurzaamheidslening

• Subsidieregeling huiseigenaren 

• Subsidieregeling huiseigenaren en huurders

• Veldhovens digitaal energieloket voor bewoners

• Samenwerking met Veldhoven Duurzaam 

• Webinars

• Fysiek energieloket in citycentrum (2021)

• Buurtprojecten

• Pilot ‘Slim energie besparen met bewoners’ 

• 3-jarig wijkverduurzamings-/ontzorgingsproject





Dia 26

Overige aandachtspunten concept-RES 1.0

• In de keuzes die gemaakt worden al zoveel mogelijk anticiperen 
op innovatie (bijvoorbeeld opwekking groene waterstof in 
gebieden met netwerk schaarste)

• Regionale uitvoeringskracht concreet maken. Afspreken welke 
acties in regionaal verband opgepakt gaan worden (bijvoorbeeld 
krapte arbeidsmarkt)

• In het proces richting RES 2.0 meer focus op mijlpalen en meer 
flexibiliteit voor onvoorziene zaken inbouwen 



Dia 27



Dia 28

Planning 2021-2022
• RES

• Zienswijze concept-RES 1.0 mei-juni 2021
• Inspraak plan-MER concept-RES 1.0 mei-juni 2021
• Besluitvorming RES 1.0 nov-dec 2021

• Omgevingsvisie (na)zomer 2021

• Warmtetransitie
• Transitievisie warmte nov-dec 2021
• Buurtuitvoeringsplannen vanaf 2022

• Duurzame opwek elektriciteit
• Beleid- en uitvoeringskader 1e helft 2022
• Afwegingskader buitengebied 2e helft 2022



Dia 29




