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Adviesnota raad

Opstellen zienswijze op de concept RES 1.0
Beslispunten
1.

Een zienswijze in te dienen op de concept Regionale Energiestrategie 1.0 van
de Metropoolregio Eindhoven overeenkomstig de conceptbrief 21UIT01444

Inleiding
Aanleiding
Het regionale Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie van de Metropoolregio
Eindhoven (MRE) vraagt de gemeenteraden een zienswijze op de concept Regionale
Energiestrategie 1.0 (concept RES 1.0) in te dienen. De downloadlink naar de concept
RES 1.0 is te vinden in de aanbiedingsbrief van de MRE (bijlage 1). De zienswijze van
de Veldhovense gemeenteraad wordt gebundeld met de zienswijzen van de andere
gemeenteraden binnen de MRE, de waterschappen De Dommel en Aa en Maas en de
provincie. Als deze zienswijzen worden samen met de concept RES 1.0 aan het Rijk
gestuurd.
Parallel aan de zienswijzeprocedure wordt een inspraakprocedure doorlopen voor de
plan-Milieueffectrapportage (plan-MER). De plan-MER wordt opgesteld voor de
locatiekeuze voor grootschalige opwekking van zon- en windenergie in de regio. De
inspraakprocedure stelt inwoners en andere geïnteresseerden en belanghebbenden in
de gelegenheid om hun mening over de onderzochte locaties in te brengen. De
zienswijzen van de raden op de concept RES 1.0 en inspraakreacties op de plan-MER
worden meegenomen in de afronding van de RES 1.0. Die wordt eind dit jaar ter
vaststelling aan uw raad voorgelegd.
Context
In 2019 heeft het Rijk het Nationaal Klimaatakkoord vastgesteld. Dit akkoord, dat in
2020 ondertekend is door de VNG, is erop gericht om de CO 2-uitstoot in 2030 met
49% en in 2050 met 95% te verminderen ten opzichte van 1990. In het kader van het
Nationaal Klimaatakkoord heeft het Rijk aan de 30 energieregio’s in Nederland
gevraagd om te onderzoeken hoe ze energie kunnen besparen en hoeveel en waar ze
energie duurzaam kunnen opwekken. Iedere regio stelt hiervoor een Regionale
Energiestrategie (RES) op, waaronder de MRE. Samen met de provincie NoordBrabant, de waterschappen De Dommel en Aa en Maas en Enexis
Netbeheer en in afstemming met diverse stakeholders, ontwikkelen de 21 gemeenten
in de MRE gezamenlijk de RES-MRE.
In het voorjaar van 2019 stelde uw raad de Startnotitie vast die het proces beschrijft
om te komen tot een RES 1.0. Op 18 augustus 2020 heeft het college de concept-RES
en de reactie van uw raad op de concept-RES vastgesteld. De reactie van uw raad is
vervolgens naar de MRE gestuurd. Die heeft de concept-RES en de reacties van alle 21
raden, de waterschappen en de provincie aan het Rijk gestuurd. Op 2 februari 2021 is
er tijdens een fractie uurtje aan (een vertegenwoordiging vanuit) uw raad een
toelichting gegeven op de stand van zaken van de concept-RES 1.0.

Beoogd effect
De raad in staat stellen zijn zienswijze kenbaar te maken over de concept RES 1.0 van
de MRE.
Argumenten
1.1 De RES-MRE vormt een belangrijk kader voor onze lokale
energiestrategie en noodzaakt om regionaal op te trekken.
Als gemeente zijn we beperkt in onze mogelijkheden om zelfstandig op een
duurzame wijze in onze energie te voorzien. In de RES worden er binnen de MRE
afspraken gemaakt over de realisatie van de afspraken uit het klimaatakkoord.
Deze afspraken verankeren wij vervolgens in ons lokale beleid. In de zienswijze
benadrukt uw raad het belang van het gezamenlijk optrekken in de planvorming
en de uitvoering van de energietransitie. Daarnaast vraagt uw raad om ruimte
voor lokaal maatwerk binnen het kader van de RES.
Kanttekeningen en risico’s
Er zijn geen kanttekeningen en risico's aan dit voorstel verbonden.
Financiën
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.
Communicatie en samenspraak
Aan dit voorstel is geen actief communicatie- en samenspraakproces verbonden.
Op 11 februari 2021 is er vanuit de subregio Stedelijk gebied een digitale
informatiebijeenkomst over de concept Regionale Energiestrategie 1.0 georganiseerd.
Via de gemeentelijke website en de media is hier destijds aandacht aan besteed.
Vanuit Veldhoven heeft een aantal inwoners en raadsleden aan deze
informatiebijeenkomst deelgenomen.
Uitvoering / planning
De zienswijze dient uiterlijk 23 juni 2021 ingediend te worden bij de MRE. De
Stuurgroep RES-MRE deelt de concept-RES 1.0 vervolgens uiterlijk 1 juli 2021 met het
Rijk. De reacties van de gemeenteraden, de waterschappen en de provincie worden
toegevoegd in een bijlage.
De concept RES 1.0 is een tussenresultaat. In de periode tot juni 2021 ligt tevens de
plan-Milieueffectrapportage ter inspraak. In het vervolgtraject – na 1 juli 2021 wordt met de RES 1.0 voltooid met de input vanuit de gemeenteraden, de
waterschappen en de provincie en de inspraakreacties op de planMilieueffectrapportage. Uiterlijk in november 2021 wordt de RES 1.0 ter
besluitvorming aan de colleges en gemeenteraden van de 21 gemeenten, de
waterschappen De Dommel en Aa en Maas en de provincie voorgelegd.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief van de MRE aan het college met downloadlink naar de concept
RES 1.0 (21.608263)
2. Concept brief met zienswijze op de concept RES 1.0 van de gemeenteraad aan
de MRE (21UIT01444)
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Naar aanleiding van wat gedetailleerde vragen en suggesties van fracties licht JR toe
dat het nu gaat om het indienen van een zienswijze op de concept RES 1.0. De
gemeenteraad stelt pas in december de RES 1.0 vast. Ook licht JR de totstandkoming
van het bod van de regio toe.
Diverse fracties noemen de mogelijkheden van waterstof en kernenergie, het belang
van scholing, het creëren van maatschappelijk draagvlak (ook financieel), de lokale
inbedding, de (beperkte) netwerkcapaciteit en het gebruik van geluidswallen voor
zonne-energie.
JR licht toe hoe al deze onderwerpen de aandacht hebben binnen de ontwikkeling van
de RES 1.0 en daarna.
Geconcludeerd wordt dat het als hamerstuk naar de besluitvormende
raadsvergadering kan, tenzij bestudering van de PlanMER aanleiding geeft om het
agendapunt toch te bespreken.
Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester
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