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Geachte raads- en burgerleden,
Bij deze sturen wij u een presentatie met informatie over de concept Regionale Energie Strategie
(RES) Noordoost Brabant. In de presentatie komen onder andere terug:
- de totale RES opgave voor de regio;
- de RES opgave warmte voor de regio;
- de RES opgave elektriciteit voor de regio met het aandeel voor de gemeente Boekel;
- technische potentiekaarten zon en wind voor de gemeente Boekel;
- enkele kaders en uitgangspunten voor de RES in Noordoost Brabant;
- planning.
De meegestuurde presentatie is gebruikt voor het finaliseren van het concept bod van de RES
Noordoost Brabant wat we u in de raadsvergadering van 16 april 2020 voorleggen.
In de stuurgroep RES, met ondersteuning van de ambtelijke werkgroepen, zijn denkstappen
gemaakt richting het concept bod. In de presentatie vindt u een uitwerking hiervan. Deze
uitwerking beschrijft de RES opgave vanuit de regio voor warmte in de bebouwde omgeving en
voor elektriciteit. De opgave voor de regio is ook uitgewerkt en in beeld gebracht.
Voor elektriciteit is er ook een uitwerking per gemeente gegeven. Hieruit blijkt dat er voor Boekel
voldoende potentie aanwezig is om te kunnen voldoen aan de opgave uit de RES.
Voor warmte is nog geen gemeentelijke uitwerking beschikbaar. Dit moet nog nader worden
uitgewerkt in de Transitievisie Warmte 2021. Uit de informatie die beschikbaar is voor de
ambtelijke werkgroep blijkt wel dat er mogelijkheden aanwezig zijn. Of dit voldoende is moet nog
verder worden onderzocht.
Overige RES informatie
Zoals u weet loopt het traject RES al enige tijd. Eerder heeft u bijvoorbeeld, gelijktijdig met het
besluit over de startnotitie RES, ingestemd met het opzetten van een RES Raadswerkgroep. De
leden van de RES Raadswerkgroep hebben in drie bijeenkomsten mee gedacht over de invulling
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en gevolgen van de RES voor Boekel. Het advies van de werkgroep presenteren wij u samen met
het concept bod in april. Tevens zullen we u dan een instemmingsverzoek voorleggen voor het
oprichten van een klankbordgroep Energie Transitie Boekel.

Bijlage: PowerPoint Presentatie RES Noordoost Brabant
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