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Deze Raadsinformatiebrief is een aanvulling op de informatiebrief van de Stuurgroep RES NOB
die regionaal is verspreid onder gemeenteraden. In de regionale informatiebrief wordt o.a. een
aangepaste planning gepresenteerd. De regionale informatiebrief is met raads- en
commissieleden gedeeld en voor de volledigheid ook in de bijlage van dit document voor u
toegevoegd.
Met deze aanvullende raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over
- Ambtelijke en bestuurlijke inzet vanuit Meierijstad
- Aangepaste planning en rol gemeenteraad
- Aansluiting bij het project Vitaal Buitengebied.
- Voortgang t.o.v. andere regio’s
Ambtelijke en bestuurlijke inzet vanuit Meierijstad
De ambtelijke vertegenwoordiging vanuit gemeenten werkt op gestructureerde wijze aan de
verschillende aspecten van de RES. Daarnaast zijn er bestuurlijke overleg structuren. U heeft hier
in het door u op 18 april 2019 vastgestelde plan van aanpak kennis van kunnen nemen
(Agendapunt 12).

We onderscheiden een 5-tal overleggen:
 Werkgroepen (voormalige denktanks) en plenaire overleggen tussen deze werkgroepen;
 Kernteam (trekkers werkgroepen, proces- en projectleiding, communicatie);
 Voorbereiding Stuurgroep (ambtelijke voorbereiding Stuurgroep);
 Klankbordgroep (bestuurlijke afstemming stakeholders);
 Stuurgroep.
Om de belangen van Meierijstad te behartigen, sluiten vanuit de ambtelijke organisatie steeds
twee personen in de werkgroepen en bij de plenaire overleggen aan. Zij werken vanuit kennis en
ervaring en vanuit verschillende expertises om de richting van de werkgroepen op een juiste wijze
te sturen, de belangen van Meierijstad te bewaken en tevens te werken aan regionale doelen. De
werkgroepen komen wekelijks bij elkaar en werken aan vooraf bepaalde thema’s. Indien voor
bepaalde onderwerpen aanvullende expertise in de werkgroepen benodigd is, vindt extra
ambtelijke inzet plaats.
In het kernteam is gemeente Meierijstad niet vertegenwoordigd. Het kernteam is klein en overlegt
eens per 3 à 4 weken en heeft als taken:
 Inhoudelijk integraal afstemmen tussen de thema’s en product-RES vormgeven.
 Koers / planning en aanpak evalueren en bijstellen waar nodig.
 Energiemix + zoekgebieden aanscherpen op basis van output werkgroepen.
 Continue wisselwerking tussen input werkgroepen (uitwerking) en kernteam (product
RES).
De stuurgroep en de ambtelijke voorbereiding hierop vinden eens per zes weken plaats. Vanuit
Meierijstad is wethouder Van Rooijen vertegenwoordigd in de Stuurgroep. Bijbehorende
ambtelijke vertegenwoordiging wordt ook geleverd door Meierijstad.
Tot het einde van het jaar zijn drie stuurgroepbijeenkomsten voorzien:
 oktober: regionaal samenwerken, monitoring regionaal en per gemeente;
 november: voorlopig bod + strategische keuzes;
 december: vaststellen voorlopig bod.
De klankbordgroep is een vorm om externe stakeholders op bestuurlijk niveau te informeren. In de
bijlage vindt u een tijdlijn met daarin de momenten waarop de verschillende partijen worden
betrokken.
Aangepaste planning en rol gemeenteraad
De stuurgroep is voornemens uiterlijk december 2019 het concept RES-bod vast te stellen. Dit
voorlopige bod wordt in kwartaal 1 van 2020 in de regiogemeenten ter besluitvorming in routing
gebracht. Dat betekent dat ons college in de periode januari-april 2020 het concept RES-bod aan
uw raad voorlegt. Ook de andere 15 gemeenteraden, twee waterschappen en de provincie krijgen
het bod voorgelegd ter vaststelling. Moties en amendementen zijn daarbij mogelijk. Het concept
RES-bod van onze regio wordt op 1 juni 2020 naar de Rijksoverheid gestuurd, met alle moties en
amendementen als kanttekening.
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De planning ziet er komende maanden als volgt uit:

Bij het definitieve bod worden de amendementen en moties verwerkt, voor zover mogelijk. Het
vaststellen van dit definitieve bod door de gemeenteraden staat gepland uiterlijk 1 maart 2021.
Ook hier zijn weer amendementen en moties mogelijk.
Vervolgens is er tot 2030 elk jaar de mogelijkheid voor uw raad om aanpassingen te verzoeken
aan de RES, middels moties en amendementen.
Belangrijke data:
We willen u attenderen op enkele data die, naast ons eigen proces in Meierijstad, voor u
interessant kunnen zijn. De agenda van de bijeenkomsten is nog nader te bepalen:
23 oktober 2019:
22 januari 2020:

- Regionale Raadsinformatiebijeenkomst
- Regionale Raadsinformatiebijeenkomst

Aansluiting bij project Vitaal Buitengebied
Binnen het lokale project Vitaal Buitengebied wordt gewerkt aan het kwaliteitskader waarbinnen
we in onze gemeente de opwek van duurzame energie mogelijk willen maken. Feitelijk is de
uitwerking van het RES-bod voor Meierijstad zichtbaar in de kaders van Vitaal Buitengebied. Als
Meierijstad lopen we daarmee voorop op een aantal andere gemeenten binnen onze regio.
De vaststelling van dit kwaliteitskader is in de planning opgeschoven naar december 2019. Omdat
ook de planning van de Regionale Energiestrategie opgeschoven is, sluiten beide processen nog
steeds op elkaar aan. Ambtelijk is er nauw overleg tussen de medewerkers die met beide
projecten bezig zijn, om deze aansluiting te waarborgen.
Andere regio’s
De regio Noordoost Brabant is in verhouding tot de belendende regio’s Hart van Brabant en
Zuidoost Brabant goed op koers om de doelstelling te halen richting het eerste concept-bod. Er
zijn nuanceverschillen tussen regio’s afhankelijk van aard, capaciteit en aantal gemeenten. De
provincie is vertegenwoordigd in het Kernteam en mede bewaker van kwaliteit en voortgang als
opdrachtgever van de projectondersteuning RES Noordoost Brabant.
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Communicatie
Er is een werkgroep communicatie actief binnen de RES, die ook zaken voorbereid voor de
gemeentelijke communicatie-afdelingen. Via dit platform wordt voor de gehele regio hetzelfde
gecommuniceerd over de RES. Uiteraard is er ruimte om onze lokale stijl en smaak toe te passen.
Het gaat hier om informatie die van algemeen belang is voor bewoners, bedrijven en instellingen
aangaande de RES.
Participatie
Er bestaat een sterke verbinding tussen Vitaal Buitengebied en het (concept) RES-bod. Vitaal
Buitengebied heeft een uitgebreid communicatie- en participatietraject. Hiermee hopen wij
voldoende invulling te geven aan de wens om iedereen de gelegenheid te geven mee te denken
en te doen. Daarnaast vinden in het kader van het concept RES-bod de komende maanden ook
drie bijeenkomsten plaats waarin de diverse stakeholders (energiecoöperaties, wijkraden, natuuren milieuorganisaties e.d.) die actief zijn in regio wordt gevraagd mee te denken over de RES.
Duurzaamheid
De RES vormt net als Vitaal Buitengebied een nieuw hoofdstuk in de koers die Meierijstad in heeft
gezet vanuit haar duurzaamheidsvisie. Beide zijn een project binnen het uitvoeringsprogramma
duurzaamheid.
Financiën
Middelen voor inzet richting 2020 zijn nodig. Dekking vindt plaats vanuit het budget
duurzaamheid, reeds opgenomen in de begroting.
Planning
Zie hiervoor onder kopje “Werkwijze en planning RES-regio Noordoost Brabant”
Bijlage(n)
Stukken vanuit regio NOB aan gemeenten:
1. Informatiebrief RES NOB
2. Tijdlijn betrekken stakeholders RES NOB
3. Memo invloed Raad op RES

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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