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Samen werken aan een energiestrategie voor de regio Noordoost-Brabant
Het leven op aarde verandert. We zijn met meer mensen, wonen op meer plekken, er is minder regenwoud, meer
stikstof en de oceanen worden steeds zuurder. De temperatuur op aarde blijft stijgen. Met de Regionale Energiestrategie
(RES) werken we in Noordoost-Brabant samen aan een schone en gezonde regio waarin het prettig leven, wonen en
werken is. Met nieuwe economische en sociale kansen.

Op weg naar 49% CO2 reductie
De regionale opgave komt voort uit een vraag van het Rijk: hoe gaat de regio vormgeven aan de taakstelling van 49'^ CO2reductie uit de gezamenlijke landelijke doelstellingen van de klimaattafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving in 2030.
Deze taakstelling moet gerealiseerd worden door energiebesparing en nieuwe duurzame energieproductie met bestaande
technieken. In de regio Noordoost-Brabant is gekeken naar waar we moeten staan in 2030 én wat realistisch is om de
uiteindelijke doelstelling in 2050 te realiseren. In Noordoost Brabant maken we deze strategie samen met stakeholders.
Met elkaar komen we tot weloverwogen keuzes en werken we stap voor stap aan een duurzame regio, waarin het voor
iedereen prettig wonen, werken en recreëren is.

Iedereen doet wat
Iedereen doet wat. In en om ons eigen huis zoeken we hiervoor naar duurzame mogelijkheden: hoe we wonen, werken,
hoe we reizen en wat we eten. Bedrijven doen mee in duurzame bedrijfsvoering, duurzamer transport of door het
opwekken van zonne-energie op hun daken. Ook overheden zijn aan het werk met plannen voor de energievoorziening van
de toekomst. Waar kunnen we duurzame elektriciteit opwekken, welke bronnen zijn er voor duurzame warmte en welke
infrastructuur hebben we daarvoor nodig? Daarover zijn we in gesprek met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties.

Hoe werken we samen aan de Regionale Energie Strategie?
In de regio zoeken we locaties voor grootschalige opwek van elektriciteit en warmtebronnen voor het verwarmen van onze
huizen. Daarbij is de vraag: waar past het? Ook kijken we hier naar koppelkansen. Welke combinaties van functies zorgen
voor toegevoegde waarde? Een andere vraag is hoe we de kans op meer innovatie en werkgelegenheid in de regio willen
benutten? Hierbij streven we naar een nieuwe circulaire economie. We hebben de ambitie dat een groot deel van de
financiële opbrengsten van duurzame opwek gebruikt kunnen worden voor het verduurzamen van huizen en bedrijven in
de regio en daarmee de betaalbaarheid waarborgen.
Inwoners willen graag wonen, werken en recreëren in onze mooie regio die ook nog bijzondere en zeldzame
natuurgebieden heeft. En niet alle plekken zijn geschikt voor het opwekken van zon- en windenergie. Hoe benutten we de
ruimte die beschikbaar is zo optimaal mogelijk? Als regio helpen we daarom elkaar, om deze vraag voor iedereen goed te
kunnen oppakken. Provincie, 16 gemeenten, 2 waterschappen, netbeheerder, energiecoöperaties en andere partners zijn
betrokken. Het is een regionale opgave met een lokale resultaatverplichting per gemeente waar de gemeenteraden over
beslissen.

In het voorjaar besluitvorming over concept RES
De komende weken, tot medio april, werken we aan een concept RES. Hierin wordt een bod opgenomen waarin we als
regio aangeven hoeveel schone energie we als regio kunnen opwekken en welke warmtevraag er nu en in de toekomst
wordt verwacht. In het concept bod dat we opleveren kiezen we voor het opwekken van elektriciteit voor bestaande en
bewezen technieken: een balans tussen zonne- en windenergie. Wat voor de regio de juiste balans is, wordt bepaald in
overleg met onder andere natuur- en milieuorganisaties, ondernemers, groot-grondeigenaren, lokale
duurzaamheidsorganisaties en andere belanghebbenden. Ook inwoners worden de komende maand geraadpleegd. Daarna
wordt eind maart het stuk besproken en behandeld in de dagelijks besturen binnen de regio. Vervolgens wordt de concept
RES aan alle gemeenteraden, de provinciale staten en het dagelijks bestuur van het waterschap aangeboden ter
besluitvorming. Uiterlijk 1 juni 2020 wordt de concept RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES door alle 30 RES
regio's in Nederland.
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