*21bs00116*

Datum besluitraad
Agendapunt
Volgnummer
Gewijzigd voorstel
Portefeuillehouder

: 21 december 2021
:
: 21bs00116 / 21.127
:
: J. Rooijakkers

Datum oordeelraad
Datum B en W
Programma begroting
Taakveld

:
:
:
:

30 november 2021
2 november 2021
7
7.4

Adviesnota raad

Besluiten over Regionale Energiestrategie Metropoolregio
Eindhoven 1.0
Beslispunten
1. De Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven versie 1.0 vast te stellen
Inleiding
In 2019 heeft het Rijk het Nationaal Klimaatakkoord vastgesteld. Dit akkoord, dat in
2020 ondertekend is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten, is erop gericht om
de CO2-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. Samen met de provincie
Noord-Brabant, de waterschappen De Dommel en Aa en Maas en Enexis Netbeheer en
in afstemming met diverse stakeholders, hebben de 21 gemeenten in de
Metropoolregio Eindhoven (MRE) gezamenlijk aan de RES-MRE gewerkt.
In de RES-MRE is een regionaal bod van 2 TWh voor de opwekking van duurzame
elektriciteit opgenomen. Dit bod dient gerealiseerd te worden binnen de aangewezen
zoekgebieden voor grootschalige opwekking van zonne- en windenergie en op grote
daken. In Veldhoven is langs de A67 een zoekgebied voor de opwekking van zonneenergie op land opgenomen en wordt ingezet op het zoveel mogelijk benutten van
grote daken voor zonne-energie.
Op 1 juni 2021 heeft u de zienswijzen op het concept van de RES-MRE versie 1.0
vastgesteld. Daarnaast heeft de milieu-effectrapportage voor de RES-MRE ter inzage
gelegen. Op basis van de zienswijzen op de RES-MRE en de inspraakreacties op de
milieu-effectrapportage is de RES-MRE 1.0 (21b.000974) afgerond. De reacties op de
zienswijzen van de raden zijn als bijlage bij deze nota gevoegd (21b.000976). Op 29
september jl. is de RES-MRE 1.0 door de regionale stuurgroep en de
portefeuillehouders van de Metropoolregio Eindhoven vrijgegeven ter vaststelling door
de 21 gemeenten, de waterschappen Aa en Maas en de Dommel en de provincie
Noord-Brabant.
Het hoofddocument en de publieksvriendelijke samenvatting van de RES-MRE 1.0 zijn
als bijlage bij deze nota gevoegd. Meer informatie is terug te vinden via de website
www.energieregiomre.nl. Hier kunt u onder andere het digitale vragenuurtje voor
volksvertegenwoordigers van 8 september terugkijken, waarin meer uitleg wordt
gegeven over de inhoud van de RES 1.0.
De RES-MRE 1.0 staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van de verduurzamingsopgave
waar we als gemeente voor aan de lat staan. En die we in 2022 concreter invullen in
een ambitiedocument duurzaamheid. Globaal is de duurzaamheidsopgave te vatten in

vijf thema’s: Biodiversiteit, Klimaatadaptatie, Circulaire economie, (Leef)milieu en
Energie. De RES-MRE 1.0 valt binnen het thema Energie (figuur 1).

Figuur 1 | De RES-MRE in de bredere context van de energietransitie
Beoogd effect
Bijdragen aan het regionale pakket van maatregelen voor duurzame opwek en
besparing van energie om de CO2-uitstoot in 2030 in Nederland met 49% te
verminderen.
Argumenten
1.1

De aanpak van klimaatverandering vereist drastische maatregelen
Het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change dat onlangs
verscheen laat zien dat de klimaatverandering steeds sneller gaat en de
gevolgen (temperatuurstijging, zeespiegelstijging, extremer weer) steeds
zichtbaar worden. De invloed van de mens op deze veranderingen is inmiddels
onomstotelijk vastgesteld. De noodzaak om drastische maatregelen te treffen
om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen omlaag te brengen wordt
steeds groter. Het rapport laat zien dat de tot nu toe getroffen maatregelen
onvoldoende zijn. Met de, in de RES-MRE versie 1.0 opgenomen, zoekgebieden
voor grootschalige opwekking van duurzame energie leveren we een bijdrage
aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot
van CO2.

1.2

Het leveren van een bijdrage aan de Klimaatdoelstellingen is een wettelijke
taak.
Het Nationaal Klimaatakkoord is door de VNG ondertekend. De doelen zijn
verankerd in de Klimaatwet. Iedere regio is verplicht om een RES op te stellen
en aan het Rijk aan te bieden.
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1.3

De bijdrage van Veldhoven past binnen de potentie en doelstelling voor
duurzame opwekking in Veldhoven.
In de RES-MRE 1.0 is in Veldhoven in de zone langs de A67 een zoekgebied
voor grootschalige opwekking van zonne-energie aangewezen. Naast dit
zoekgebied bestaat de bijdrage van Veldhoven aan de RES met name uit het
benutten van binnenstedelijke mogelijkheden voor de opwekking van zonneenergie. Dit betreft het plaatsen van zonnepanelen op (grote) daken, grote
parkeerplaatsen, gronden in eigendom van de gemeente die (de komende 15
jaar nog) niet ontwikkeld worden en in bermen langs wegen. De bijdrage is
zowel qua grootte als insteek in lijn met de doelstelling uit onze omgevingsvisie
en de verkenning die in 2020 is uitgevoerd naar de potentie voor duurzame
opwek in Veldhoven.

Kanttekeningen en risico’s
Er zijn geen kanttekeningen en risico’s aan dit besluit verbonden.
Financiën
Aan het vaststellen van de RES-MRE 1.0 zijn geen directe financiële consequenties
voor de gemeente Veldhoven verbonden. De, in de RES afgesproken, doelen en
maatregelen moeten verankerd worden in het gemeentelijk beleid. Het opstellen van
dit beleid, het uitvoeren van projecten en het treffen van maatregelen gericht op het
behalen van de doelen uit het Nationaal klimaatakkoord en de RES vragen wel
substantiële financiële middelen en capaciteit.
In de begroting voor 2022 zijn middelen voor de energietransitie voor 2022
opgenomen. Naast de, in de begroting opgevoerde, middelen verwachten we dat er in
de december circulaire vanuit het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld
worden. Deze maken onderdeel uit van de door het demissionair kabinet
aangekondigde 7 miljard euro voor klimaatinvesteringen.
In december 2021 en februari 2022 neemt de raad een besluit over de Transitievisie
Warmte respectievelijk het Beleidskader hernieuwbare elektriciteit, waarin de
afspraken uit de RES-MRE 1.0 zijn vertaald naar de situatie in Veldhoven.
Parallel aan deze beleidsnota’s wordt een integrale uitvoeringsagenda opgesteld
waarin de benodigde middelen en capaciteit voor de periode 2023-2025 worden
uitgewerkt. Deze uitvoeringsagenda zal in februari 2022 ter besluitvorming aan het
college voorgelegd worden zodat de uitkomst hiervan meegenomen kan worden in de
begrotingscyclus voor 2023.
Communicatie en samenspraak
Tijdens de totstandkoming van de RES-MRE 1.0 zijn er regelmatig (digitale)
informatiebijeenkomsten georganiseerd voor onze inwoners en andere
belangstellenden. Recentelijk is dat nog gebeurd op woensdag 8 en donderdag 9
september. Daarnaast heeft van 3 mei tot en met 4 juni de milieueffectrapportage
over de concept RES-MRE 1.0 ter visie gelegen. Hiermee hebben inwoners en andere
belanghebbenden de mogelijkheid gekregen om een zienswijze in te brengen tegen de
in de concept RES 1.0 opgenomen zoekgebieden voor grootschalige opwekking van
zonne- en windenergie.
Er is ook periodieke afstemming geweest met de regionale Adviesgroep RES met een
vertegenwoordiging van regionale stakeholders, zoals ZLTO, BMF, energiecoöperaties,
woningcorporaties en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven. De reacties zijn
meegenomen in de afronding van de RES-MRE 1.0.
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Alle reacties zijn afgewogen. In de bijlagen 3, 4 en 5 is aangegeven hoe de
Stuurgroep RES en het Portefeuillehoudersoverleg energietransitie zijn omgegaan met
de reacties vanuit raden, stakeholders en inwoners. En daarmee op welke manier
adviezen een plek hebben gekregen in de RES 1.0.
De RES-MRE 1.0 zal na vaststelling via diverse kanalen met onze inwoners
gecommuniceerd worden.
Uitvoering / planning
Nadat de RES-MRE 1.0 is vastgesteld, zal deze samen met de reacties van de
gemeenteraden op de concept 1.0 versie aangeboden worden aan het Rijk. Deze
reacties worden daarnaast betrokken bij de verdere uitwerking van het
Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES en meegenomen in de
doorontwikkeling naar de RES 2.0. De RES 2.0 moet op 1 juli 2023 worden
opgeleverd.
Gelijktijdig wordt door de verschillende partijen op lokaal, subregionaal en regionaal
niveau ook gewerkt aan de uitvoering. Om de RES naar uitvoering te brengen zijn
grote stappen nodig. Onze ambities vragen om langjarige samenwerking tussen
overheden, netbeheerders, het bedrijfsleven, (samenwerkende) inwoners en andere
stakeholders. De uitvoering is bij verschillende partijen belegd, op verschillende
schaalniveaus (lokaal, subregionaal, regionaal). De uitdaging is om dit samen goed te
organiseren tussen gemeenten, provincie, netbeheerders en andere maatschappelijke
partners.
Om hier invulling aan te geven stellen we als regio een Samenwerkings- en
uitvoeringsprogramma op. Hierin zetten we als samenwerkende overheidspartners –
gemeenten, provincie en waterschappen – in samenwerking met alle betrokken
stakeholders beleidsmatige afspraken om in concrete projecten.
Bijlagen
1.

De RES-MRE versie 1.0 (Hoofddocument) 21b.000974

2.

Publieksvriendelijke samenvatting van de RES-MRE versie 1.0 21b.000975

3.

Reactie van de Metropoolregio Eindhoven op de zienswijzen van de
gemeenteraden op de concept RES-MRE versie 1.0 21b.000976

4.

Reactie van de Metropoolregio Eindhoven op de zienswijzen van de
overige overheden op de concept RES-MRE versie 1.0 21b.000977

5.

Reactie van de Metropoolregio Eindhoven op de reacties van de overige
stakeholders op de concept RES-MRE versie 1.0 21b.000978

6.

Concept Raadsbesluit 21bs00142 Regionale Energiestrategie versie 1.0
Metropoolregio Eindhoven

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
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Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester
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