BIJLAGE 2: Stappenplan definitief RES

De volgende vier stappen worden onderscheiden om tot een definitieve RES voor de
Metropool Regio Eindhoven te komen.
1. Inrichten werkstructuur en vaststellen startnotitie en plan van aanpak (oktober
2018 – februari 2019)
Er wordt een werkstructuur ingericht, die werkt met een opdracht vanuit de
decentrale overheden. De eerste stap is het formeren van een Stuurgroep RES voor
de Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit bestuurders van alle subregio’s, de
gemeenten Eindhoven en Helmond, provincie, waterschappen en Enexis. De
Stuurgroep RES is in feite de regionale ‘koplopersgroep’ voor het thema
energietransitie. In de Stuurgroep werken overheden en netbeheerder samen, ieder
vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Ook komt er een ambtelijke werkgroep RES,
waarin dezelfde partijen zijn vertegenwoordigd.
Essentieel is dat naast overheden ook andere partijen/sectoren, zoals
woningcorporaties, lokale energiecoöperaties, kennisinstellingen, het lokale
bedrijfsleven, ZLTO en natuur- en milieuverenigingen goed zijn aangehaakt in het
proces. Ook de samenwerking met de ODZOB en Brainport Development zal worden
gezocht.
In december 2018 levert de Stuurgroep RES een startnotitie met plan van aanpak
op. Alle gemeenteraden stellen vervolgens deze startnotitie vast (doorlooptijd t/m
februari 2019). De startnotitie wordt ook voorgelegd aan Gedeputeerde Staten, het
Dagelijks Bestuur van de waterschappen en de netbeheerder.
2. Inventarisatie en analyse (november 2018 – februari 2019)
Er wordt een uitgebreide actualisatie- en concretiseringsslag van de regionale
kansenkaart energietransitie gemaakt, mede op basis van de data die de gemeenten

en subregio’s al hebben uitgewerkt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een
dynamisch model waarmee voor alle gemeenten de potentie voor duurzame warmteen elektriciteitsopwekking in beeld wordt gebracht. De keuze voor het model wordt
samen met Enexis, provincie en waterschappen gemaakt. De gemeenten die al een
onderzoek hebben uitgevoerd, delen hun data voor deze inventarisatie.
3. Opstellen RES en formele besluitvorming voor regionaal bod (tot juni 2019)
In de periode tot juni 2019 wordt vervolgens aan een concept-RES gewerkt die zal
worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving1.
Deze derde fase betreft een onderhandelingsproces, met als inzet het aantal
windmolens, hectaren zonneveld en overige energiebronnen in de regio, inclusief een
duiding waar deze gaan worden opgesteld en wat dit betekent voor investeringen in
energie-infrastructuur.
4. Uitwerken definitieve RES en uitvoeringsprogramma (tweede helft 2019)
Tussen juni en december 2019 wordt de definitieve RES uitgewerkt, met daarin
heldere afspraken wat de opgave is voor elke regio en gemeente. Ook stellen we een
regionaal uitvoeringsprogramma op. De definitieve RES wordt vastgesteld door alle
gemeenteraden in de regio.
Vanaf 2020 begint de inpassing van regionale plannen in het omgevingsbeleid van
provincies, gemeenten en waterschappen.
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Deze voorstellen worden in de zomer van 2019 als de regionale inzet geschakeld met de nationale opgave én
afgewogen in het omgevingsbeleid van gemeenten en provincies. Dit betekent concreet dat op dat moment bezien
wordt of alle RESsen samen op dat moment voldoende zijn om de nationale opgave te halen en passend zijn binnen
de overige publieke belangen. De regio’s krijgen dan, indien nodig, tot eind 2019 de tijd om de gehele nog resterende
ambitie onderling te verdelen en de afweging te maken met de andere maatschappelijke opgaven. Indien de regio’s
niet tot een verdeling komen zal de opgave op basis van de door decentrale overheden in samenwerking met PBL te
ontwikkelen verdeelsystematiek eind 2019 worden verdeeld. Eind 2019 moet de definitieve RES gereed zijn. In 2020
zullen gemeenten en provincies besluitvorming starten zodat de regionale inzet RES in het omgevingsbeleid kan
worden opgenomen en verder worden uitgewerkt.
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