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Geachte raadsleden,

In het Klimaatakkoord van Parijs, het Regeerakkoord, het Interbestuurlijk
Programma en het'Voorstel tot hoofdlijnen van het Klimaatakkoord' is afgesproken
dat de decentrale overheden vanaf het najaar 2018 in 30 regio's samen werken aan
een Reg ionale Energ iestrateg ie.

In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over dit proces van de vorming van
een Regionale Energiestrategie (RES) met partners in de regio. Een proces met de
nodige strategische impact en noodzaak tot een gedegen publieke
belangenafweging. Hierover zal door u en de andere 20 gemeenteraden in de
Metropool Regio Eindhoven besluitvorming plaatsvinden: in ieder geval ter
vaststelling van een startnotitie met plan van aanpak eind 2018/begin 2019 en ter
voorbereiding op het doen van een definitief voorstel tot een RES met uitwerking
per gemeente, vóór 31 december 20191.
Regionale Energie Strategie (RES)
De RES is een regionale vertaling van de landelijke opgave in het Klimaatakkoord.
Dit akkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen wij in
Nederland in 2030 bijna de helft (49olo) minder broeikasgassen uitstoten dan we in
1990 deden, Dit is een volgende stap richting een nagenoeg klimaatneutrale
samenleving in 2050, zoals vastgelegd in de Klimaatwet. Voor het behalen van de
opgaven is regionaal maatwerk nodig. De bijdragen van alle regio's in Nederland
moeten voldoende zijn om de landelijke opgave te dekken. De RES heeft een
horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.
In de RES staat de energieopgave van de regio centraal, De RES bevat het
energieverbruik en de COz-uitstoot van de regio, het potentieel aan duurzame
opwekking en energiebesparing en de concrete plannen om de vraag en aanbod bij
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lndien het landelijke Klimaatakkoord later wordt vastgesteld en de gestelde termijnen vanuit het Rijk opschuiven,
proberen we toch waar mogelijk vast te houden aan deze planning.
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elkaar te brengen. De RES leidt tot besluiten in het omgevingsbeleid
(omgevingsvisie, omgevingsplannen, omgevingsprogramma's en
omgevi ngsverorden i ngen ).

In de ontwikkeling van de RES is het uiteraard van groot belang dat wordt gezorgd
voor draagvlak onder de inwoners van de regio. De energietransitie gaat ons
allemaal aan en wordt alleen dankzij gezamenlijke inspanning een succes.

In bijlage

1 van deze raadsinformatiebrief is een nadere toelichting gegeven op het

Klimaatakkoord en de RES.

Opgave voor de regio
De RES is een regionale vertaling van 49o/o CO-reductie in 2030 voor (tenminste)
de onderdelen elektriciteit en gebouwde omgeving uit het Klimaatakkoord. Begin
2OI9, als de uitgangspunten vanuit het Klimaatakkoord verder zijn uitgewerkt, kan
een meer definitieve en complete opgave voor de regio worden berekend.
De RES bevat (tenminste) de volgende onderdelen:
. Opoave gebouwde omaeving:
In de RES worden de warmtebronnen en netwerken en de locaties waar de
beschikbare warmte ingezet kan worden in beeld gebracht. Daarbij wordt ingegaan
op de verwachte verduurzaming van wijken en de concrete plannen op dit thema,
waarbij ook aandacht is voor energiebesparing in woningen en bedrijfspanden. In
samenhang met de RES stelt elke gemeente een 'transitievisie warmte'op waarin de
wijkgerichte aanpak is uitgewerkt. Deze transitievisie moet eind 2021 klaar zijn.

.

Opaave duurzame elektriciteit:
RES worden de locaties in beeld gebracht waar

In de

in de regio grootschalige
duurzame energie kan worden opgewekt. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke
concrete plannen er zijn om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hierbij wordt
voortgebouwd op de regionale kansenkaart energietransitie2 die in 2OI7 is opgesteld
en die mede door de gemeente Waalre als trekker van het regionale traject'Ruimte
voor Energie'tot stand is gekomen.

2 De regionale kansenkaart energietransitie is in 2017 opgeleverd,
als onderdeel van de regionale lntegrale
Ruimtelijke Strategie.
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Processtappen
De RES wordt opgesteld samen met partners op verschillende schaalniveaus (buurt,
gemeente, regio, provincie, Rijk) en vanuit verschillende branches (denk aan
netwerkbeheerders, won ing bouwcorporaties, natu u rpa rtijen, bouwbed rijven
kennisinstellingen, opleidingen etc.).
Er is een korte doorlooptijd: in het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio in
juni 2019 een concept RES en eind 2019 een definitieve versie van de RES oplevert.
Dat is een ambitieus tijdspad. Het vraagt (extra) capaciteitsinzet bij gemeenten en
andere betrokken partijen.
De volgende vier stappen worden onderscheiden om tot een definitieve RES voor de
Metropool Regio Eindhoven te komen:

1. Inrichten werkstructuur
2.
3,

4.

en vaststellen startnotitie en plan van aanpak (oktober
2018 - februari 2019)
Inventarisatie en analyse (november 2018 - februari 2019)
Opstellen RES en formele besluitvorming voor regionaal bod (tot juni 2019)
Uitwerken definitieve RES en uitvoeringsprogramma (tweede helft 2019)

In bijlage 2 is een nadere toelichting gegeven op dit stappenplan.
Besluitvorming in alle 21 gemeenteraden zal in ieder geval op twee momenten
moeten plaatsvinden:
1. Ter vaststelling van de startnotitie met plan van aanpak begin 2019. In de
startnotitie werkt het MRE het proces om te komen tot de RES verder uit.
2. Ter voorbereiding op het doen van een definitief voorstel tot een nfS me't
uitwerking per gemeente (voor 31 december 2019)3.

Coalitieakkoord
Het leveren van onze bijdrage aan de RES en de acties die uit de RES voor Waalre
zullen voortvloeien, passen naadloos in wat er in het Waalres akkoord 2018-2020 is
beschreven. De verduurzaming van de energiehuishouding in Waalre maakt
daarvan een belangrijk onderdeel uit. In het Uitvoeringsprogramma van het
Waalres akkoord,'Samen werken aan een sterker Waalre'schetsten wij hoe onze
gemeente gaat bijdragen aan de enorme opgave die op ons afkomt. wij willen
voortborduren op de weg die wij als gemeente reeds zijn ingeslagen. Denk daarbij
aan belangrijke trajecten en projecten zoals het programma duurzaam wonen
Zuidoost Brabant, het regionale zonnepanelenproject voor particulieren "De Groene
Zone" en het zonnepark op het voormalige honkbalveld in Waalre-dorp.
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lndien het landelijke Klimaatakkoord later wordt vastgesteld en de gestelde termijnen vanuit het Rijk opschuiven,
wordt geprobeerd toch waar mogelijk vast te houden aan deze planning.
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Raadsinformatieavond
Op dinsdag 11 december 2018 organiseren wij een raadsinformatiebijeenkomst
waarbij de analyse van de huidige en toekomstige energievraag met uw raad wordt
gedeeld. Daarbij wordt ook de potentie van zon, wind, biomassa en geothermie
binnen onze gemeente betrokken. samen met u willen wij vervolgens het
ambitieniveau voor de bestuursperiode bepalen. Op basis van het ambitieniveau
wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld met energie- en klimaatmaatregelen,
projecten en plannen, Daarbij zal ook een koppeling worden gemaakt met de
Regionale Energie Strategie van de Metropool Regio Eindhoven, zodat daaraan een
gedragen bijdrage kan worden geleverd.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de

secretaris,

drs.

de burgemeester,

drs. J.W. Brenninkmeijer
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