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Kennisnemen van 

 

De Concept Regionale Energiestrategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven en de 

voorlopige standpunten van het college over de onderdelen van de concept RES.  

 

Inleiding 

 

In februari 2019 heeft u de startnotitie vastgesteld die het proces beschreef om te 

komen tot een Regionale Energiestrategie 1.0 in de Metropoolregio Eindhoven (MRE). 

Zoals in de Startnotitie voor de RES is beschreven, wordt de RES 1.0 vastgesteld door 

de raden en de concept-RES door de colleges. 

 

Bijgevoegd vindt u de, door betrokken lokale partijen gezamenlijk opgestelde, concept 

RES van de MRE. Dit is een belangrijke tussenstap in een gezamenlijk proces om te 

komen tot een regionale strategie over: 

 de besparing van energie; 

 de overstap van aardgas naar duurzame alternatieven in de gebouwde omgeving; 

 de opwekking van duurzame elektriciteit.  

 

De planning in de startnotitie was om in de periode april/mei dit stuk in de raden te 

bespreken. Door de corona-maatregelen waren er onvoldoende mogelijkheden om dit 

zorgvuldig te doen. Daarom is de periode van consultatie van de raden verlengd tot 31 

augustus. De concept-RES wordt naast de gemeentebesturen ook aangeboden aan 

Gedeputeerde Staten en aan het Dagelijks Bestuur van beide Waterschappen.    

 

Kernboodschap 

In de beeldvormende vergadering van 23 juni heeft uw raad de mogelijkheid om uw 

reactie te geven op de Concept RES van de Metropoolregio Eindhoven. Het college 

heeft als voorbereiding op deze behandeling hieronder haar voorlopig standpunt 

weergegeven op de hoofdpunten uit de concept RES. In de bijgaande notitie worden 

de hoofdpunten van de concept RES verder toegelicht. 

 

1. Samen de energie ambitie realiseren 

Het college vindt het van belang dat we als Metropoolregio onze bijdrage leveren 

aan de landelijke klimaatdoelstellingen. 

 

Het college vindt het van belang dat we binnen de Metropoolregio Eindhoven 

gezamenlijk optrekken in de Regionale Energiestrategie. 

 

2. Onze aanpak voor de (concept) RES 

Het college kan zich vinden in de gevolgde aanpak voor de RES. Het benutten van 
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(meekoppel)kansen is een belangrijke voorwaarde voor het doen slagen van de 

overstap naar duurzame energie en het behalen van de (landelijke) 

klimaatdoelstellingen. 

 

3. Besparing 

Het college is van mening dat het terugdringen van de lokale/regionale 

energievraag een belangrijke plek moet krijgen in de RES. Alle energie die niet 

nodig is, hoeft immers ook niet (duurzaam) opgewekt te worden. Omdat in 

Veldhoven de mogelijkheden voor grootschalige opwekking relatief beperkt zijn, is 

het des te belangrijker om de energievraag, die de laatste decennia sterk 

toegenomen is, zoveel mogelijk te beperken. 

 

4. Duurzame opwek 

Het college vindt het belangrijk dat wij als Veldhoven onze bijdrage aan de 

regionale energieopgave en het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen 

leveren. Deze bijdrage hangt in belangrijke mate af van de kansen en 

mogelijkheden die we als Veldhoven hebben. 

 

5. Duurzame warmte 

Het college onderschrijft het belang van een regionale structuur warmte voor de 

exploitatie en verdeling van duurzame warmte. Als gemeente zullen we dit jaar 

starten met het opstellen van de Transitievisie Warmte die in 2021 ter vaststelling 

aan de raad voorgelegd zal worden. Ter voorbereiding op de Transitievisie Warmte 

wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin het (samenspraak)proces wordt 

uitgewerkt. 

 

6. Van strategie naar uitvoering 

Het college onderkent het belang van regionale samenwerking om te komen tot 

een regionaal gedragen RES en zal zich inzetten om de RES in het gemeentelijk 

(omgevings)beleid te verankeren. 

 

Vervolg 

 

De input vanuit uw raad op de concept RES brengen wij in bij de regionale Stuurgroep 

RES. Dit wordt meegenomen in een oplegnotitie/samenvatting die de Stuurgroep RES 

met de concept-RES aanbiedt aan het Rijk.  

 

Vervolgens worden de volgende stappen genomen: 

 Er wordt een (regionaal en lokaal) vervolgonderzoek georganiseerd. Hierbij worden 
de effecten en kansen verder in beeld gebracht, o.a. via het traject van een 
milieueffectrapportage.  

 In de RES 1.0 wordt de reactie van het Rijk en het Planbureau voor de 
Leefomgeving verwerkt. Deze verwachten we in februari 2021. 

 

De RES 1.0 moet uiterlijk 1 juli 2021 worden aangeboden aan het Rijk1. Om deze 

deadline te halen wordt gestreefd naar besluitvorming over de RES 1.0 in de 

Stuurgroep RES in maart/april 2021. Vervolgens wordt de RES 1.0 ter vaststelling 

voorgelegd aan alle gemeenteraden, de Provincie en de Waterschappen.  

 

Na de RES 1.0 moet elke twee jaar onze RES geactualiseerd en verdiept worden. 
 

Communicatie en samenspraak 

 

                                           
1 In eerste instantie stond de deadline vanuit het Rijk voor indienen van de RES 1.0 op 1 maart 
2021. Deze deadline is verschoven vanwege de corona-maatregelen. 
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In het voorjaar van 2019 heeft de raad de startnotitie vastgesteld met daarin een 

beschrijving van het proces en de leidende principes voor de concept RES. De 

gemeenteraad is gedurende de totstandkoming van de concept RES regelmatig 

geïnformeerd en geconsulteerd. Dit is gebeurde in de vorm van 

raadsinformatiebrieven en (sub)regionale bijeenkomsten. 

 

In 2019 hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met diverse 

stakeholders. In het voorjaar van 2020 zijn twee werksessies met een brede 

vertegenwoordiging van diverse stakeholders over de RES-MRE georganiseerd. De 

brede bijeenkomst voor raadsleden en inwoners die op 11 maart was gepland is 

vanwege de corona-maatregelen komen te vervallen. Deze is vervangen door twee 

Webinars voor raadsleden en inwoners op respectievelijk 3 en 4 juni.  

 

In het kader van de RES 1.0 worden er na de zomer weer diverse 

participatiemomenten georganiseerd.  

 

Bijlagen 

 

 

1. Concept Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven (hoofdtekst en 

bijlagen). 

 

2. Hoofdlijnen Concept Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven inclusief 

voorlopig standpunt College. 

 

3. Presentatie MRE met toelichting op de Hoofdlijnen van de Concept Regionale 

energiestrategie Metropoolregio Eindhoven (20.616279) 

 

 


