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Geachte raadsleden,

In november 2018 hebben wij u geïnformeerd over de Regionale Energie Strategie
(RES) Metropool Regio Eindhoven (MRE). In de betreffende raadsinformatiebrief
bent u geïnformeerd over het proces van de vorming van een Regionale
Energiestrategie (RES) met partners in de regio.

In alle 21 regiogemeenten is de RES onderwerp van gesprek. Er is inmiddels een
regionale Stuurgroep ingericht en diverse ambtelijke werkgroepen. Van cruciaal
belang is dat alle gemeenteraden aangehaakt en betrokken worden bij dit proces.
In diverse gemeenten zijn inmiddels informatieavonden georganiseerd of worden op
korte termijn gehouden. Als een van de eerste gemeenten in de regio, hebben wij
op dinsdag 11 december 2018 een raadsinformatiebijeenkomst over dit onderwerp
georganiseerd. Tijdens deze avond is onder meer ingegaan op het Klimaatakkoord,
de Regionale Energiestrategie (RES) en (technische) gevolgen, kansen en risico's
van de energietransitie. Ook hebben de aanwezigen na het tonen van een film over
de energietransitie, via een interactief rollenspel een gevoel gekregen bij de
omvang van de energietransitie-opgave. Aan de hand van een aantal scenario's is
een beeld geschetst van wat we in Waalre op het gebied van wind- en zonneenergie zouden kunnen en moeten, Het geeft een indicatief beeld van
mogelijkheden. Nader onderzoek moet uitwijzen wat op termijn echt mogelijk en
haalbaar is. Het verslag van deze sessie vindt u in de bijlage bij deze brief.

Vervolg
Zoals wethouder Uijlenhoet tijdens de bijeenkomst reeds heeft aangegeven, staat
een belangrijk deel van 2019 (en deels 2O2O) in het teken van de vorming van de
RES. Vanuit het Klimaatakkoord nemen gemeenten, waterschappen en provincie de
verantwoordelijkheid om gezamenlijk te komen tot een RES. De RES is voor alle
stakeholders een belangrijk kader, waaraan alle 21 gemeenten zowel procesmatig
als inhoudelijk hun bijdragen zullen moeten leveren. De 21 gemeenteraden
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beslissen samen met Provinciale Staten en twee Algemene Besturen van de
Waterschappen of zij akkoord gaan met de inhoud van de RES. De RES is een
gezamenlijk bod richting het Rijk. In onze raadsinformatiebrief van 6 november
2018 vindt u nadere informatie over de RES van de Metropoolregio Eindhoven
(MRE).

Planning
Op dit moment wordt een Startnotitie RES voorbereid. In deze Startnotitie werkt de
MRE het proces om te komen tot de RES verder uit. Naar verwachting zal deze
Startnotitie in mei ter vaststelling aan alle 21 gemeenteraden, Provincie en
waterschappen worden voorgelegd,
Een eerste conceptversie van de RES, die zal worden gevoed met plannen en
projecten vanuit de verschillende gemeenten, zal eind 2019 worden opgeleverd.
Het is hierbij de verwachting dat de definitieve RES in het tweede kwartaal van
2020 door alle gemeenteraden in de regio zal worden behandeld. Daarna begint de
inpassing van de plannen in het omgevingsbeleid van provincies, gemeenten en
waterschappen.
Parrallel aan de vorming van de RES, zullen wij na de zomer een (concept)
uitvoeringsprogramma voor onze gemeente gereed hebben met daarin opgenomen
lokale energie- en klimaatmaatregelen, projecten en plannen. Met dit programma
geven wij daadwerkelijk invulling aan de uitvoering op lokaal niveau, Door het
programma -waar mogelijk en zinvol- te koppelen aan de RES van de MRE, leveren
wij als gemeente Waalre onze inhoudelijke bijdrage.

Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de voortgang van dit dossier
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