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Regionale Energiestrategie 1.0

Geachte leden van de raad,
Hierbij informeren wij u over de voortgang in de Regionale Energie Strategie (RES).

Aanleiding
In uw vergadering d.d 7 mei 2020 heeft u ingestemd met de concept-RES (Regionale
Energiestrategie). In vervolg hierop zal in het voorjaar van 2021 aan u worden gevraagd u uit te
spreken over de RES 1.0. met het oog op de aanbieding hiervan op of rond 1 juli 2021 aan de NPRES
(het Nationaal Programma regionale energiestrategie). De RES 1.0 is een uitwerking en verdere
concretisering van de concept-RES. Onder andere komt de stand van zaken van de plannen om aan
de opgaven voor elektriciteit en warmte te voldoen erin terug, met als peildatum 1 maart 2021.
In deze Raadsinformatiebrief geven wij kort aan hoe u als raad betrokken wordt bij de RES 1.0 en wat
het tijdspad is.
Twee webinars en een regioavond
De RES-organisatie organiseert twee interactieve webinars om raadsleden (leden van het algemeen
bestuur/provinciale staten) stakeholders en andere geïnteresseerden te informeren over- en te
betrekken bij deze RES. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 20 januari om 19:00u. In deze webinar
ontvangt u informatie over de stand van zaken en het proces. Ook kunt u via een chatfunctie vragen
stellen en meepraten. Daarnaast zal de RES-NOB een bijdrage leveren aan de informatieavond voor
de gemeenteraden in de regio noordoost Brabant op 1 februari.
De tweede webinar zal naar verwachting in maart plaatsvinden vóórdat u zich in de gemeenteraad
(algemeen bestuur/Provinciale Staten) gaat uitspreken over de RES 1.0. De nadruk zal dan liggen op
het toelichten van de RES 1.0 en het beantwoorden van verdiepende vragen.
U krijgt binnenkort/of heeft mogelijk voor de eerste webinar al een uitnodiging ontvangen. Over de
andere digitale bijeenkomsten wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Tijdschema
Hieronder vindt u kort samengevat de belangrijkste stappen op weg naar het vaststellen van de RES
1.0 in de regio Noordoost Brabant (de onderdelen voor de leden van de gemeenteraad/ algemeen
bestuur/provinciale staten) zijn vetgedrukt:
https://www.energiewerkplaatsbraba
nt.nl/res/res+noordoost+brabant/defi
nitief+concept+res+nob/default.aspx
E-mailadres: info@resnob.nl

Wanneer
1 Oktober 2020
20 Januari 2021

Wat
Aanbieding Concept RES NOB aan de NPRES
Webinar 1 voor bestuurders en anderen over RES 1.0

1 februari

Bijdrage RES-NOB aan informatieavond over de Regio.

25 Februari 2021
26 Februari 2021

Vaststellen(concept) RES 1.0 in Stuurgroep RES Noordoost Brabant
Aanbieding (concept) RES 1.0 aan colleges van B&W/ Dagelijks bestuur
van waterschappen en provincie.
Webinar 2 voor bestuurders en anderen over RES 1.0
Besluitvorming gemeenteraad/ algemeen bestuur/provinciale staten
over RES 1.0
Aanbieding RES 1.0 aan NPRES

Maart 2021
April – juni 2021
1 Juli 2021

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Stuurgroep RES
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