VOORLOPIGE AGENDA

OPENBARE RAADSINFORMATIEAVOND 16 JUNI 2020
AANVANG 19.30 UUR

I.

II.

Opening door voorzitter S.J. van de Goor-Gelens.

Concept Regionale Energiestrategie (concept-RES).
1. De historie van het beleidspunt
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 Regionale Energiestrategie (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 (49%) minder
broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.
De Regionale Energiestrategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven is in
concept gereed. De concept-RES is een volgende belangrijke stap in een
gezamenlijk proces om te komen tot een regionale strategie over de
besparing van energie, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de
opwekking van duurzame elektriciteit. De concept-RES is opgesteld in
samenwerking tussen de 21 regiogemeenten, provincie Noord-Brabant,
Waterschappen De Dommel en Aa en Maas en netbeheerder Enexis, in
afstemming met de diverse stakeholders. De concept-RES wordt ook
aangeboden aan GS en aan het DB van beide Waterschappen. Zoals in de
Startnotitie voor de RES is beschreven 1, wordt de RES 1.0 vastgesteld door de
raden en de concept-RES door de colleges.
2. Het doel van deze beeldvormende bijeenkomst
De concept RES is een volgende belangrijke stap in een gezamenlijk proces
om te komen tot een regionale strategie over de besparing van energie, de
warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de opwekking van duurzame
elektriciteit. Alvorens het college de concept-RES vaststelt, wil het college
graag met uw raad over de concept-RES in gesprek gaan. Tijdens de
raadsinformatiebijeenkomst op 16 juni 2020 zal portefeuillehouder Uijlenhoet
dit gesprek met u voeren. De door u gemaakte op- en aanmerkingen worden
meegenomen in de standpuntvorming van het college over de concept-RES.
Na consultatie met uw gemeenteraad volgt finale besluitvorming en
vaststelling van de concept-RES door het college. De input van alle
gemeenteraden, waaronder die van Waalre, zal door de colleges worden
ingebracht bij de regionale Stuurgroep RES en zal worden meegenomen in
een oplegnotitie/samenvatting die de Stuurgroep RES met de concept-RES
aanbiedt aan het Rijk.
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3. De opzet van deze beeldvormende bijeenkomst
Om het gesprek met u op een zorgvuldige en uniforme manier te voeren,
heeft de Stuurgroep RES een leidraad opgesteld voor het gesprek met uw
gemeenteraad. In de vorm van een aantal tabellen is per onderdeel/hoofdstuk
van de concept RES de hoofdlijn beschreven. Het betreft zes onderdelen,
namelijk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samen de energie ambitie realiseren;
Onze aanpak voor de (concept) RES;
Besparing;
Duurzame opwek;
Duurzame warmte;
Van strategie naar uitvoering.

Als leidraad voor het gesprek met uw gemeenteraad verzoekt de Stuurgroep
RES ons per onderwerp/thema de volgende twee vragen te beantwoorden:
1. Kunt u zich vinden in de hoofdlijnen van de concept RES voor de
verschillende onderdelen, zoals deze zijn weergegeven in bijgevoegde
tabel?
2. Zijn er aanvullingen die u als raad wilt voorstellen om mee te
nemen in het proces richting RES 1.0?
Het college wil aan de hand van een aantal stellingen per thema ophalen wat
de raad van de concept-RES vindt. Voordat we met u hierover in gesprek
gaan, volgt eerst een introductiefilmpje door bestuurlijk trekker Frans
Kuppens.
4. Wat wordt er van de deelnemers verwacht
Van u wordt verwacht dat u aan de hand van de stellingen per thema input
levert aan de standpuntvorming van het college aangaande de concept-RES.
In bijgaande memo (bijlage 1) zijn de betreffende tabellen en bijbehorende
stellingen terug te vinden.
5. Tips voor gedetailleerde bijlagen die de raadsleden vooraf zouden
kunnen bestuderen
-Klimaatakkoord:

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/07/10/hoofdlijnencompleet
-Concept-RES: bijlagen 2a tot en met 2c.

III.

Sluiting.

De stukken behorende bij deze vergadering vindt u na 4 juni 2020 op de website van de
gemeente Waalre in de vergaderkalender via www.waalre.nl/bestuur-enorganisatie/gemeenteraad/vergaderingen.

