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Geachte gemeenteraadsleden,

De RES 1.0 is eind 2021 vastgesteld door alle gemeenteraden, de Algemene Besturen van de 
twee waterschappen en Gedeputeerde Staten. In de voorbereiding is de tijd genomen om met alle 
betrokken partijen in gesprek te gaan. Raadsleden, stakeholders - verenigd in de Adviesgroep 
RES - en inwoners hebben in het proces meerdere malen input kunnen leveren. Om een 
zorgvuldige analyse van zoekgebieden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit te 
kunnen maken, is een uitgebreid milieueffecten-onderzoek uitgevoerd, een planMER.
Alle reacties die we hebben ontvangen op de conceptversie van de RES 1.0 zijn destijds 
afgewogen.

De gemeenteraden zijn overwegend positief over de afspraken die er regionaal zijn gemaakt om 
tot een duurzame energievoorziening te komen. In totaliteit moet er 2TWh aan hernieuwbare 
energie uit zon en wind worden opgewekt. De zoekgebieden voor wind en zon, waar 
gemeenteraden positief tegenover staan, bieden voldoende ruimte om deze ambitie te kunnen 
realiseren in combinatie met zon op dak. De RES 1.0 is een eerste stap. Naar RES 2.0 en verder 
zetten we het gesprek over onder andere de zoekgebieden voort in relatie tot onze afspraken in 
de RES 1.0 en een opgave die we voor na 2030 zien.

De gemeenteraden vragen aandacht voor voldoende betrokkenheid van inwoners en 
belanghebbenden bij de uitvoering van de RES. Daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor de 
beschikbare netcapaciteit. Alle door de gemeenteraden en de besturen gemaakte opmerkingen 
vindt u terug in het bijgevoegde overzicht (Bijlage 1). Deze worden meegenomen in het 
vervolgproces. Op dit moment wordt gewerkt aan een Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma 
RES, waarmee we toewerken naar een RES 2.0. Komend najaar 2022 verwachten we u hierover 
verder te kunnen informeren.
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Hopelijk heb ik u voor nu voldoende geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, dan kunt u die ook 
stellen via energie@metropoolregioeindhoven.nl.

Met vriendelijke groet,

Hřf-Frans Kuppens, 
voorzitter Stuurgroep RES Metropoolregio Eindhoven,
namens de Portefeuillehouders Energietransitie van de Metropoolregio Eindhoven.

Bijlagen:
- Bijlage 1 - Overzicht planning vaststelling RES 1.0 met reacties
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Overzicht vaststelling RES 1.0 Metropoolregio Eindhoven

Gemeente Vaststellen RES 1.0 
door raad

Besluit

Asten Vastgesteld
Bergeijk Vastgesteld
Best Vastgesteld

Zoals de raad van Best eerder in de zienswijze (PU21-01230, 
d.d. 20-04-‘21) heeft aangegeven, is het eerder door Best 
vastgestelde beleid voor (grootschalige) duurzame 
energieopwekking leidend ten opzichte van de RES.
In de beraadslaging is aan de orde gekomen dit mee te nemen 
in de doorontwikkeling naar de RES 2.0.

Bladel Vastgesteld
Cranendonck Vastgesteld
Deurne Vastgesteld

De raad roept het MRE op om met aangrenzende RES-regio's 
af te stemmen om een omgevingsdialoog met om Z 
aanwonenden voor elk project van grootschalige energie 
opwekking als randvoorwaarde te stellen.

Eersel Vastgesteld
Eindhoven Vastgesteld
Geldrop-Mierlo Vastgesteld
Gemert-Bakel Vastgesteld
Heeze-Leende Vastgesteld

Met inachtneming dat:
- de impact van de 500 voet zone (verstoring Radar defensie) 

niet door vertaald is in de RES 1.0 en in de kaarten van de 
zoekgebieden;

- de beleidsregel “zon op dak is de norm”(1) (uit het 
duurzaamheidsbeleid) leidend blijft, en vervolgens de 
zonneladder;

- grootschalige duurzame opwek initiatieven gekoppeld worden 
aan beschikbare capaciteit op het netwerk (fasering) dan 
wel opslag of direct gebruik.

Helmond Vastgesteld
Laarbeek Vastgesteld

Voor het vervolgtraject brengt Laarbeek twee punten onder de 
aandacht:
Ten eerste ziet de raad dat de zienswijzen deels zijn verwerkt 
in de RES 1.0, maar ook deels nog verwerkt moeten worden in 
de RES 2.0 en de projecten die uit het RES-traject voorkomen. 
De gemeenteraad vraagt aandacht voor de onderwerpen uit 
de zienswijze in het vervolgproces.
Ten tweede is in de zienswijze over het zoekgebied bij 
Mariahout opgenomen dat er ‘nog een keuze gemaakt moet 
worden tussen zon, wind of andere technologieën op basis 
van verdere locatiestudie en dialoog met omwonenden’.
Hierop vult de raad aan dat het uiteraard ook mogelijk is dat 
Laarbeek kiest voor helemaal geen verdere grootschalige 
opwek, los van het zonnepark dat reeds is vergund en een 
zonnepark dat mogelijk nog vergund wordt binnen de pilot van 
Laarbeek.
Voor de toekomst zijn alle opties open, ook de optie om geen 
verdere grootschalige opwek toe te staan. Deze ruimte geeft 
de RES 1.0 en zo moet de zienswijze worden geïnterpreteerd. 
Inmiddels is een omgevingsdialoog gestart met de bewoners
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van het gebied, eventuele vervolgstappen hangen deels af van 
de uitkomsten van dit traject.

Nuenen c.a. Vastgesteld
Oirschot Vastgesteld
Reusel-De Mierden Vastgesteld
Someren Vastgesteld
Son en Breugel Vastgesteld
Valkenswaard Vastgesteld
Veldhoven Vastgesteld
Waalre Vastgesteld

De raad van Waalre hecht er aan nu reeds mee te geven dat 
er geen maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak is voor de 
opwek van windenergie in zoekgebied 13 uit de RES MRE
1.0; en dat die mogelijkheid dus niet is opgenomen in de 
Omgevingsvisie van Waalre.

Waterschap De Dommel Vastgesteld
Het Ab hecht veel waarde aan het vroegtijdig betrekken van
alle belanghebbenden. Naast de beoogde participatie bij de 
realisatie van projecten, inclusief de mogelijke toepassing 
van een omgevingsfonds, vraagt het AB aandacht voor 
de participatie rondom de planvorming en in het bijzonder het 
betrekken van de inwoners bij de concretisering van de 
zoekgebieden.

Waterschap Aa en Maas Vastgesteld.
Provincie (GS) Vastgesteld

GS zou het waarderen als de regio, conform het advies van 
BrabantAdvies, bij de verdere uitwerking nader expliciteert 
waarom specifiek voor een zoekgebied en zoeklocatie is 
gekozen. GS adviseert hierbij ook de alternatievenstudie in het 
planMER voor een regionaal optimum serieus te betrekken, 
om zo tot een integraal afgewogen regionale strategie te 
komen.
Dat GS instemt met de RES 1.0 en de daarin opgenomen 
zoekgebieden, houdt niet in dat GS bij voorbaat alle 
concretiseringen naar specifieke zoeklocaties passend vindt.
GS verzoekt de regio daarom de provincie aan de voorkant 
te betrekken bij de verdere concretisering van 
de zoekgebieden en zoeklocaties. GS blijft hierover graag 
met de regio in gesprek
GS heeft het vertrouwen dat de partijen in de regio de 
komende periode tot een nadere invulling zullen komen.
GS verzoekt de regio de brief als bijlage toe te voegen aan 
de RES 1.0 en deze als pakket in te dienen bij NPRES.
Net zoals in de afgelopen járen is GS graag bereid op basis 
van de Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023 en het 
addendum op het Bestuursakkoord constructief met de regio te 
blijven samenwerken. Voor de wijze van samenwerking in de 
uitvoering, werkt GS momenteel samen met de regio en de 
andere drie RES-regio's aan een governance. GS hoopt deze 
governance op korte termijn via de Stuurgroep ter 
besluitvorming aan gemeenten, waterschappen en provincie te 
kunnen voorleggen. Op basis van een gezamenlijk gedragen 
governance werkt GS graag met de regio aan het realiseren 
van onze gedeelde ambities.
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