Van: Schoot, Johan van der
Verzonden: wo 8-4-2020 18:45
Onderwerp: RES NOB
Hallo ,



Ik kreeg zojuist dit bericht vanuit de RES-organisatie..
Omdat dit van belang is voor de Cie vergadering van morgenavond en de voorbereiding
daarop stuur ik dit zo door.

Groet,
Johan
De aangepaste RES-planning is als volgt:
 De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt
verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.
 Op 1 oktober start PBL de RES-analyse (kwantitatief én kwalitatief) zoals die eerder beoogd
was op 1 juni. De PBL-analyse komt op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar, samen met
het advies van het nationaal programma RES (appreciatie).
 Het toepassen van de verdeelsystematiek – indien nodig - verschuift naar 1 februari
2021.
 De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1
juli 2021.

Met vriendelijke groet,
Johan van der Schoot
Wethouder
14 0412

Raadhuislaan 2
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon 14 0412
www.oss.nl

Van: Liselotte van den Broek
Verzonden: woensdag 8 april 2020 17:50
Onderwerp: Uitstellen data inleveren RES

Goedenavond iedereen,
Zonet werd tijdens het stuurgroep bekend dat de data betreffende het inleveren van de (concept)
RES uitgesteld zijn.
Dat werd bekend gemaakt middels het volgende bericht op de website van het NPRES waar u
hierover tevens meer informatie kunt vinden: https://regionale‐
energiestrategie.nl/Nieuws/1632540.aspx
Indien er verder nog vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Liselotte van den Broek
Projectondersteuner RES regio Noordoost Brabant
Werkdagen: Ma t/m Do

Dit e‐mailbericht is slechts bestemd voor de persoon of organisatie aan wie het gericht is. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk
is. Tevens kan het informatie bevatten die niet publiektoegankelijk van aard is. Wing aanvaart geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en
eventuele bijlagen in strijd is met de wet of de goede zeden. Voor het geval de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is, wordt
hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de inhoud niet te
gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw medewerking.

 Spaar het milieu door deze e-mail niet te printen

