Tilburg, 22 juli 2020

Aan: gemeenteraadsfracties in de RES-regio Metropoolregio Eindhoven

Kenmerk: EN 03.10- 1807-sl
Betreft: beoordeling Concept RES Metropoolregio Eindhoven

Geachte gemeenteraadsfracties,
De Concept RES van Metropoolregio Eindhoven is gereed en openbaar gemaakt. Deze Concept RES
is een tussenstap naar de definitieve Regionale Energiestrategie RES 1.0 die medio 2021 moet
worden vastgesteld. Het is nu aan u als gemeenteraadsfracties om uw koers naar de RES 1.0 te
bepalen.
Als input voor uw eigen besluitvorming bieden wij u de reactiebrief aan die we namens de Brabantse
Milieufederatie (BMF), Natuurmonumenten en Brabants Landschap hebben verstuurd aan de
Stuurgroep van de RES MRE. Deze reactiebrief is mede gebaseerd op de gemeenschappelijke visie
van de BMF, Natuurmonumenten en Brabants Landschap, en de consultatie van ruim 100 Brabanders
tijdens verschillende bijeenkomsten. Kortom, het is een reactie die de mening representeert van veel
inwoners en natuur- en milieuorganisaties in Brabant.
Daarnaast hebben we als BMF onze beoordeling van de Concept RES vertaald in een interactieve
infographic, zoals we die ook voor de andere drie Brabantse RES regio’s hebben gemaakt. Het pdfbestand in de bijlage van deze mail is een weergave van de infographic. Voor de interactieve versie
met toelichting verwijzen wij u graag naar onze website via deze link.
Samen met u gaat de BMF graag in gesprek over de inhoud van de infographic. Vanwege de
coronamaatregelen doen we dat digitaal en toch persoonlijk. Graag geven we u op afspraak een
toelichting per telefoon of digitaal via Zoom of Teams. U kunt natuurlijk ook per mail reageren en uw
vragen stellen.
Voor het maken van een online afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandor
Löwik via 06-15350211 of sandor.lowik@brabantsemilieufederatie.nl.
We hopen dat we met deze informatie samen koers zetten naar een mooi en duurzaam Brabant!

Met duurzame groet,

Femke Dingemans,
directeur Brabantse Milieufederatie

P.S. Als de link naar de infographic niet opent, kunt u ook de volgende url gebruiken:
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/infographic-res-metropoolregio-eindhoven-scoort-onvoldoende/
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