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Bestuurlijke samenwerking en overleg Energiestrategie

Aan; De gemeenteraad

Geachte leden van de gemeenteraad,
Middels deze brief en de bijlage willen wij u informeren over de voortgang van het proces dat in
regionaal verband is gestart om te komen tot de Regionale Energiestrategie.
De decentrale overheden (gemeenten, waterschappen en provincies) werken vanaf het najaar
2018 in 30 regio’s aan een Regionale Energiestrategie. Deze samenwerking volgt uit afspraken
gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs, het Regeerakkoord, het Interbestuurlijk Programma
en het voorstel tot hooflijnen van het Klimaatakkoord en heeft betrekking op de overgang naar
volledig duurzame energie.
Doel van dit akkoord is klimaatverandering tegen te gaan waarbij we in Nederland in 2030 bijna
de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dit is een stap richting
een nagenoeg klimaat neutrale samenleving in 2050. Deze doelen zijn inmiddels op 28 mei
wettelijk vastgelegd in de Klimaatwet.
Het Klimaatakkoord, de concrete uitwerking van de Klimaatwet, is op 28 juni 2019
gepresenteerd. In vijf ‘klimaattafels’ zijn ambities voorgesteld om bij te dragen aan de landelijke
ambitie. Voor de regionale opgave zijn twee hiervan, de thema’s Elektriciteit (duurzame opwek
van energie) en Gebouwde omgeving (warmtetransitie), aan de orde.
De RES NOB is de regionale vertaling van de landelijke opgave in het Klimaatakkoord voor
deze thema’s. Voor het behalen van de opgaven is regionaal maatwerk nodig.
De RES is een strategie en geen plan. De uitwerking in plannen gebeurt lokaal in samenspraak
met inwoners en andere stakeholders na vaststelling van het definitieve bod
Besparing is als uitgangspunt meegenomen om te bepalen wat ons energieverbruik in 2050 is.
Daarmee is een afgeleide gemaakt voor 2030 en daar wordt ons RES-bod op gebaseerd.
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Binnen de gemeente Landerd wordt vorm gegeven aan de Duurzaamheidsagenda. Hierin
worden de mogelijkheden voor de besparingsagenda voor de Gebouwde Omgeving
opgenomen.
Vanuit de RES wordt het voltallige college en de gemeenteraad betrokken middels
informatiebrieven en -avonden. Eerder zijn er RES simulaties georganiseerd voor raadsleden
en wethouders.
De bijgevoegde brief geeft uitleg over de voortgang van het proces in de regio Noord-Oost
Brabant om te komen tot de strategie voor invulling van de regionale opgave. De bijdragen van
alle regio’s in Nederland moeten voldoende zijn om de landelijke opgave te dekken.
In het verwachte tijdspad is voorzien dat de Raad in januari 2020 het concept bod zal worden
voorgelegd. Aan het Rijk zal dit bod in juni 2020 wordt uitgebracht en het definitieve bod in april
2021.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders ^n Landerd,
de seprëtat^,
de jïwg^meester.
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