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Aan de raad
Inleiding
De RES (Regionale Energiestrategie) is een bod van de regio aan het Rijk waarin staat hoe de
regio tot 2030 bijdraagt aan de doelen van het nationaal Klimaatakkoord, met een doorkijk naar
2050. Het opstellen van de RES wordt verplicht. De RES moet binnen 12 maanden na vaststelling
van het landelijk klimaatakkoord zijn vastgesteld.
Beslispunten
• de Startnotitie Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven vast te stellen;
• in te stemmen met de keuze om het traject van de RES zoveel mogelijk met de eigen
organisaties invulling te geven;

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Financiën en Bestuur d.d. 18 juni 2019
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Raadscommissie Financiën en Bestuur d.d. 19 februari 2019
Er is een RIN verstuurd (collegebesluit 4 december 2018).
Er is een B&W info “duurzaamheid” gehouden op 19 februari 2019.
Het onderwerp is besproken tijdens de raadstafel 21 op 3 april 2019.
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Strategie duurzaamheid “de toekomst is nu”, maart 2016
Koersdocument “Van strategie naar uitvoering” december 2017

Beoogd effect
Doel is om binnen 12 maanden na vaststelling van het klimaatakkoord een door alle 21
MRE, 2 waterschappen en provincie gedragen en vastgestelde RES te hebben. Deze RES
beschrijft hoe we onze (regionale) klimaatdoelen behalen voor de gebouwde omgeving en
de opwek van duurzame energie tot 2030 met een doorkijk naar 2050. Het opstellen van
de RES is een complexe opgave. Dat is waarom we eerst een Startnotitie hebben
opgesteld en nu voorleggen aan alle 21 gemeenteraden. Wanneer deze vastgesteld is,
kunnen we voortvarend aan de slag met het opstellen van onze RES.
Samenwerking organiseren we door de RES zelf, met elkaar, te maken zodat we zorgen
voor commitment en een bod met uitvoeringsprogramma dat vanuit de regio gedragen

wordt. De ruimtelijke impact van de RES vraagt ook een integrale aanpak binnen de
gemeenten. In lijn van de nieuwe Omgevingswet pakken we de energietransitie
integraal, gebiedsgericht aan. We werken zo efficiënt mogelijk aan een RES met impact en
draagvlak. De RES maken we samen met partners op verschillende schaalniveaus (buurt,
gemeente, regio, provincie, Rijk) en vanuit verschillende branches (denk aan
netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties, natuurpartijen, bouwbedrijven,
kennisinstellingen, opleidingen etc.). Het verbinden van energieprojecten aan andere
infrastructurele of sociale opgaven, biedt kansen voor economische groei, ruimtelijke
kwaliteit en sociale samenhang. Om dit goed te organiseren, is een programmatische
aanpak met bijbehorende sturing en capaciteit noodzakelijk. De manier waarop we dit gaan
organiseren, staat in de Startnotitie.
Duurzaamheid
De startnotitie is een beschrijving van het proces om de komen tot een duurzamere
omgeving. Eindresultaat is een bod aan het Rijk waarin aangegeven wordt hoe we voldoen
aan de doelstelling van 49% CO2 reductie uit het klimaatakkoord in 2030, met doorkijk
naar 2050 (95% reductie)
Kort samengevat bevat de RES hoe we komen tot een duurzame opwek van energie, hoe
besparen we energie voor de gebouwde omgeving en hoe verwarmen we de gebouwde
omgeving.
Argumenten
1.1 Met de bijgevoegde startnotitie worden voor alle 21 gemeente dezelfde kaders gesteld
waarop wij met elkaar de strategie kunnen gaan opstellen.
De RES is een verplichting en opgelegd door het Rijk. Omdat het bod vanuit de regio moet
komen, is het noodzakelijk dat we gezamenlijk het proces vaststellen.
De RES moet binnen 12 maanden na vaststellen van het klimaatakkoord door de raden,
waterschappen en provincie van iedere regio vastgesteld zijn. We kunnen dan ook niet
afwachten tot de vaststelling van het klimaatakkoord.
2.1 Het gezamenlijk en middels eigen inzet uitwerken van de strategie en het benodigde
bod, borgt het draagvlak en commitment voor de RES.
Door de startnotitie voor te leggen aan de raad ter vaststelling, spreken ze daarmee
commitment uit bij de start van het traject. Er zullen meerdere besluiten volgen, door de
betrokken 21 raden
2.2.Gezien het feit dat de RES geen document is maar een proces met een langjarige
uitvoering kent, is betrokkenheid en borging van dit traject binnen de gemeentelijke
organisatie van groot belang.
De RES wordt hierdoor een plan dat voor en vooral van alle 21 gemeenten de 2
waterschappen en de provincie is. De eigen organisaties weten immers het best welke
kansen, wensen en weerstanden er binnen hun werkgebied zijn; dit vergroot het draagvlak
en borging in de uitvoering.
Kanttekeningen
1.1 Met de Startnotitie committeren we ons aan een traject met 21 gemeenten.
We moeten ons ervan bewust zijn dat dit, buiten de technisch inhoudelijk uitdaging die dit
met zich meebrengt, ook in relatie tot de afstemming, gezamenlijkheid en wederkerigheid
tussen alle gemeentes een enorme opgave is. Een opgave van deze omvang is niet door
Gemert-Bakel alleen op te pakken.
2.1 De RES vergt de nodige capaciteit van de betrokken afdelingen.
De RES duurt jaren zoals beschreven en vergt inzet van projectleider, programmaleider
Ruimte, economie, landschapsdeskundigen, communicatie, etc. Op dit moment is bekend
dat de inzet van Gemert-Bakel gemiddeld 1 dag per week bedraagt. Na verdere uitwerking
zal de capaciteitsvraag beter bekend zijn en kan deze geleverd worden. Dit kan van

invloed zijn op de projectenprioritering.

Vervallen “oude” regelgeving
--

Financiën
Het voorgestelde besluit past binnen de begroting. De bijdrage voor Gemert-Bakel bestaat
uit interne capaciteit. Wij leveren 1 dag per week een projectleider vanuit bestaande
capaciteit. Uitgangspunt is dat de externe regionale kosten voor de RES worden
gefinancierd uit Rijksbijdragen.

Communicatie
Op dit moment wordt een communicatieplan opgesteld. Dit zal nog (ter informatie) met u
worden gedeeld. Hierin niet alleen voorstellen inzake algemene communicatie en
bewustwording, maar tevens een plan van aanpak inzake de benodigde participatie van
verschillende stakeholders. De gemeenteraden zijn op 8 mei jl. geïnformeerd met een
regionale bijeenkomst.
Uitvoering
De planning is opgenomen in de startnotitie. Deze is afhankelijk van uiteindelijke definitieve
besluitvorming rondom het landelijke Klimaatakkoord. De opgave is om binnen een half
jaar na ondertekening van het akkoord, de concept RES op te leveren.
Bijlagen
1. begeleidende brief raad
2. startnotitie
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