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Vragen over lancering campagne 183040
Natuurlijk Waalre "Wij doen
duurzaam"

VERZONDEN
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Geachte mevrouw Groeneveld,

In uw e-mail d.d' 13 april2027, stelt u ons een aantal vragen met betrekking tot
de lancering van de campagne Natuurlijk waalre ,'wij doen duurzaam,,. Hierbij
beantwoorden wij uw vragen.

7. De procesgang om te komen tot de REs l.o is duidelijk geformuleerd:
tot 7 juli 2027 krijgen de gemeenteraden van de une ie gelegenheid

om hun reactie op de concept REs 7.o te geven. Tegetijkertijd loopt er
de inspraakprocedure voor inwoners op de ptanMER. ook in de
g e mee nte n ze lf wo rd e n ( d ig ita le b ijee n ko m sten geo rg a n isee
)
rd wa a rbij
inwoners met hun eigen gemeente Ín gesprek kunnen over de kansen
en de gevolgen van de regionale energiestrategie,
a' Wanneer start de inspraakprocedure op de ptanMER voor inwoners?
vanaf 3 mei tot en met 14 juni is de inspraakperiode van de planMER.

b.

wanneer vÍnden de lokale bÍjeenkomsten in waalre ptaats en op
welke wijze vindt dit gesprek met de inwoners plaais?
In deze fase van de RES organiseren wij geen lokale bijeenkomsten in
Waalre voor inwoners. Wel organiseren wij voor inwoners samen met de

gemeenten in de metropoolregio subregionale bijeenkomsten. We richten
ons daarbij op de lokale doorvertaling van de RES. Voor inwoners is er
ruimte om vragen te stellen en suggestÍes te doen.
Door Corona organiseren we de bijeenkomsten online voor alle inwoners in
het stedelijk gebied. We geven hier lokaal bekendheid aan via onze eigen
kanalen (De schakel, nieuwsbericht website, oproepen social media). In
februari 2021 was er een eerste subregionale bijeenkomst en een tweede is
voorzien in september 202L
Naast de subregionale bijeenkomsten is er voor inwoners de mogelijkheid
om deel te nemen aan de informatieavonden voor de raad die vooráf gaan
aan de besluitvorming overde concept RES 1.0 (mei 2o2r) en de REs 1.0
(november 2O2L).
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naast de lancering van Natuurliik Waalre "Wii doen
naar onze inwoners op het gebied van
verwachtingen
duurzaam" de
besparing, warmtetransitie als
zowel
voor
de energietransitie
zonne' en windenergie gemanaged?
voor
grooBchatige opweklocaties
volledige en tijdige informatievertrekking
van
grote
belang
We onderkennen het
van inwoners daarbij. Met dit belang
betrekken
het
over de energietransitie en

2. Hoe wordt verder

voor ogen nebben we voor Waalre een doelgroepenonderzoek uitgevoerd. Op
basis hiervan hebben we de communicatiestrategie en -plan Natuurlijk Waalre
"Wij Doen Duurzaam" gemaakt. Dit vormt de kern van ons beleid om de
verwachtingen van inwoners over de energietransitie in de volle breedte te
managen.

Op alle thema's van de energietransitie communiceren we gericht en op
specifieke momenten met inwoners. Dat wil zeggen dat we nieuwsberichten
piaatsen over besparing met concrete acties. Mocht er een specifieke lokale
hehnpfre
ziin vooi benaalde informatie, dan spelen we hier tussenti,ids op in. We
!v èur
volgen de àctiviteit op onze eigen website (www.waalre.nl/duurzaamheid)
voortdurend. We besteden extra aandacht aan vragen die we binnen krijgerr en
onderwerpen die opspelen in de landelijke / lokale media en peilen zo de lokale
behoeften bij inwoners. Ook aansluiten bij lokale initiatieven valt hleronder.
Gezien deze gezamenlijke grote opgave, vragen we ook de raadsleden als
volksvertegenwoordigers om voortdurend te peilen wat er leeft en speelt, zodat
ook via deie lijnen góed ingespeeld kan worden op de vragen en de behoeften.

g.

Wetke concrete rot ziet het cotlege voor lokale ÍnÍtiatieven, zoals
bilvoorbeeld Waalre Energie Lokaal(WEL), om een biidrage te leveren
aán de duurzaamheidsdoetsteltingen? Wetke strategie staat het college
voor ogen om lokale initiatieven succesvol te laten ziin? Ziin of worden
hierovár afspraken gemaakt? Zo ia, hoe? Zo neen, waarom niet?
Wij zien een óelangrijke rol voor lokale initiatieven zoals WEL. Onlangs heeft uw

raád de beleidsregels Coóperatief ontwikkelen van zon- en windenergieprojecten
vastgesteld, waarin dit principe nadrukkelijk is vastgelegd voor de ontwikkeling
van lrootschalige opwek van duurzame energie' Daarnaast zijn lokale
initialieven harà nodig in de transitie naar aardgasvrij van de gebouwde
omgeving te realiseren, Lokale initiatieven kunnen alleen succesvol zijn als
elkàars róllen en verantwoordelijkheden goed zijn geborgd. Daarom worden
hierover ook afspraken gemaakt om die duidelijkheid te geven'

Hoogachtend,
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