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Geacht college,
Wij hebben u eerder geïnformeerd over het zorgvuldige proces, dat wij als regio doorlopen om tot
een Regionale Energiestrategie (RES) te komen. Om een zorgvuldige analyse van zoekgebieden
voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit te kunnen maken, laten we een uitgebreid
milieueffecten-onderzoek uitvoeren, een planMER. Hiermee maken we een verdiepingsslag op de
eerste analyses in de concept-RES, die in de zomer van 2019 in alle raden is besproken. Met de
keuze voor deze procedure volgen wij een eigen zorgvuldig proces naar de RES 1.0, dat
weliswaar wat langer duurt, maar wel completer is en de kans geeft om met elkaar goed over de
inhoud in gesprek te gaan. Het regionale Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie heeft ervoor
gekozen de gemeenteraden dit voorjaar - via de colleges - een reactie te vragen op een concept
RES 1.0 en nog niet een RES 1.0 te laten vaststellen. Op deze manier kunnen we deze reacties
meenemen voor voltooiing van de RES 1.0.
Er is ook periodieke afstemming met onze Adviesgroep RES met een vertegenwoordiging van
regionale stakeholders, zoals ZLTO, BMF, energiecoöperaties, woningcorporaties en een
vertegenwoordiging van het bedrijfsleven. De reacties van de Adviesgroep RES met de regionale
stakeholders zijn in een bijlage bij de concept RES 1.0 opgenomen.
Verzoek
Hiermee bied ik u de concept RES 1.0 aan, inclusief alle bijlagen (via onderstaande link). Ik
verzoek u, namens de Stuurgroep RES en het Portefeuillehoudersoverleg Energietransitie,
uiterlijk woensdag 23 juni 2021 een zienswijze van uw gemeenteraad op de concept RES 1.0 te
vragen. Bijgevoegd is een voorbeeldbrief, die u kunt gebruiken ten behoeve van het gesprek met
uw raad (bijlage 2). Voor de verwerking van de reacties is een format bijgevoegd, waarin u uw
reacties gerubriceerd op basis van de hoofdstukindeling van de concept RES 1.0 op kunt nemen
(bijlage 3).
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De concept RES 1.0 delen we uiterlijk 1 juli 2021 met het Rijk. De reacties van de gemeenteraden
voegen we toe in een bijlage. Deze reacties worden vervolgens betrokken in het uitwerken en
afronden van de RES 1.0, waarin onder andere een verdere selectie van zoekgebieden wordt
opgenomen.
U kunt de reactie toesturen aan energie@metropoolregioeindhoven.nl.
Voltooiing RES 1.0
De concept RES 1.0 is opnieuw een tussenresultaat. In de periode tot juni 2021 ligt tevens de
planMER ter inspraak. In het vervolgtraject - na 1 juli - kunnen we met alle input van de raden en
vanuit de PlanMER-procedure komen tot een verdere selectie in de zoekgebieden voor
grootschalige duurzame opwekking van energie. Ook worden scenario’s voor de warmtebronnen
verder uitgewerkt. Daarnaast wordt in samenwerking met de betreffende stakeholders verder
gewerkt aan besparingsmodules per doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk afspreken
van ‘green deals’ met bedrijven. Ook wordt in kaart gebracht hoe de uitvoering van de
verschillende taken op (meer) efficiënte wijze georganiseerd kan worden.
Met alle beschikbare informatie en input wordt de RES 1.0 voltooid en uiterlijk in november ter
besluitvorming aan volksvertegenwoordigers voorgelegd. In de onderstaande figuur is de tijdlijn
naar de RES 1.0 op hoofdlijn grafisch weergegeven.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u veel succes
met de bespreking met uw gemeenteraad. Als u nog vragen heeft, dan kunt u die stellen aan
Ronald Kraus (r.kraus@metropoolregioeindhoven.nl).

Hoogachtend,

Frans Kuppens,
voorzitter Stuurgroep Regionale Energiestrategie en het Portefeuillehoudersoverleg
Energietransitie van de Metropoolregio Eindhoven

Bijlagen
- Bijlage 1, Concept RES 1.0 met bijlagen: via de website energieregiomre.nl1.
- Bijlage 2, Voorbeeldbrief t.b.v. gesprek gemeenteraad
- Bijlage 3, Format reacties op concept RES 1.0

1 De planMER is één van de bijlagen bij de concept RES 1.0 en is via onze website (bovenstaande link) te
downloaden. Eind april is de definitieve versie van de planMER die ter inspraak wordt gelegd beschikbaar
en wordt de voorlopige versie die nu op de website staat vervangen door de laatste versie.

