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Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij informeer ik u over een nieuwe planning en de voortgang binnen de Regionale Energie
Strategie (RES). Dit naar aanleiding van een bijeenkomst voor raadsleden uit de regio, die morgen
plaatsvindt, waarin u hierover nader wordt geïnformeerd. Excuus voor dit verlate bericht.
Nieuwe planning RES
De verwachte ondertekening van het definitieve Klimaatakkoord is in oktober 2019. Na de
ondertekening van het definitieve Klimaatakkoord krijgen de RES-regio’s 8 maanden de tijd, tot
juni 2020, om de concept Regionale Energie strategieën (RES-en) op te leveren.
De definitieve strategie moet uiterlijk op 1 maart 2021 worden ingediend. De RES wordt vervolgens
elke 2 jaar gemonitord en geactualiseerd.
Tijdspad voor de besluitvorming in de regio
De hierboven genoemde termijnen leiden tot een nieuw tijdspad voor de besluitvorming in onze
regio. Dit tijdspad vindt u in bijlage 1 bij deze brief. Het voorlopig bod wordt in december 2019
door de stuurgroep RES vastgesteld. Meteen daarna wordt het aangeboden aan de provincie,
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waterschappen en gemeenten ter bespreking en besluitvorming, zodat we vóór 1 juni 2020 ons
bod kunnen aanbieden aan het Rijk. In de 2de helft van 2020 starten we op basis van de reactie
van het Rijk onze besluitvorming over ons definitieve bod.
Informatieve bijeenkomsten
23 oktober wordt voor de gemeenteraden in de regio een informatiebijeenkomst over de RES
georganiseerd.
Voor alle georganiseerde (belangen)groepen in de regio, zoals wijkraden, energiecoöperaties, de
ZLTO en de Brabantse Milieu Federatie, worden 3 bijeenkomsten georganiseerd op 25 september,
23 oktober en 20 november. Het doel van deze bijeenkomsten is om deelnemers te informeren
over de energietransitie en de RES en met hen de door hen aangedragen aandachtspunten te
betrekken in het proces van de RES.
Tot slot geeft de Stuurgroep RES met bijlage 2 een overzicht van de stand van zaken in het proces
dat voor de RES wordt doorlopen.

Ervan uitgaande u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

mr. J. van der Schoot,
Wethouder Duurzaamheid c.a.

Bijlagen
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Bijlage 1: Tijdspad besluitvorming RES NOB
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Bijlage 2: Raadsinformatiebrief vanuit de Stuurgroep RES
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