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Inleiding
Het nationale Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan wil
Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dit is
een volgende stap richting een nagenoeg klimaatneutrale samenleving in 2050, zoals wordt
vastgelegd in de Klimaatwet. In juli 2018 is het Voorstel voor hoofdlijnen van het
Klimaatakkoord in Den Haag gepresenteerd. Onderdeel van dit voorstel is het landsdekkend
opstellen van Regionale Energiestrategieën voor 2030: RES2030. Het doel van de RES2030
is om de energietransitie in de regio te versnellen met veel aandacht voor maatschappelijk
draagvlak.
De regio West-Brabant heeft ervaring opgedaan met de pilot ONS2050. In 2017 is het rapport
ONS2050 opgeleverd. Dit rapport geeft inzicht in de opgave voor de regio op langere termijn.
De leerervaringen uit het project zijn landelijk benut om tot meer concrete en uniforme kaders
te komen voor de regionale energiestrategieën. Deze kaders hebben ertoe geleid dat de RESontwikkeling voor de regio’s niet meer vrijblijvend is en dat nu echt concreet aan de slag kan
worden gegaan. De gemeenten in de regio West-Brabant willen intensiever samenwerken om
stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Er wordt daarom vanaf het begin
gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van de RES2030.
Kernboodschap
Met de portefeuillehouders van de 16 gemeenten is in goede samenwerking een
bestuursopdracht/startnotitie RES2030 opgesteld. Alle gemeenteraden in de regio WestBrabant ontvangen deze informatie over het proces om tot een RES te komen met een looptijd
tot 2030. Voor een goede regionale samenwerking is een uniforme informatievoorziening van
belang. Met deze informatienota markeren we de start van het gezamenlijke programma
RES2030 regio West-Brabant. Om tot weloverwogen besluitvorming te komen, is komend
jaar uw rol in dit proces van groot belang. De definitieve besluitvorming zal naar alle
waarschijnlijkheid in de eerste helft van 2020 plaatsvinden.
Opgave voor de regio
De RES2030 focust zich op duurzame elektriciteitsopwekking en de vraag en het aanbod van
warmtebronnen. De regionale doelstellingen voor 2030 zijn op dit gebied nog onbekend. In
het proces van de RES2030 worden deze doelstellingen uitgewerkt door in te zetten op het
realiseren van de volgende kernproducten:
Een elektriciteitsplan: een regionale bijdrage aan de landelijke opgave voor
grootschalige duurzame elektriciteitsproductie op land van 35 TWh (TeraWattuur =
1012Wh)
Een regionaal warmteplan: in beeld brengen van vraag en aanbod voor
warmte(rest)bronnen
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Een infrastructuurplan: in beeld brengen van de behoefte aan noodzakelijke
infrastructuur voor energie en warmte.

Landelijk wordt bewust geen opgave per regio benoemd, omdat de potentie van de regio’s
enorm verschilt. Niet elke regio is even goed geschikt om naar rato een vast aandeel aan
duurzame energie zelf op te wekken. Ook de vorm waarin duurzame opwekking gerealiseerd
kan worden (zon of wind) verschilt. Het is aan iedere regio om volgens planning een aanbod
op te stellen dat gezamenlijk optelt tot de landelijke opgave uit het Klimaatakkoord. Indien de
optelling nationaal niet sluitend is, wordt er op landelijk niveau een extra opgave
geformuleerd.
De provincie Noord-Brabant zal de regio’s ondersteunen bij het proces om tot regionale
energiestrategieën te komen. Zij financiert voor iedere regio een projectleider. Ook richt zij
een provinciale stuurgroep op, waar de voorzitters van iedere regio aan deelnemen. Tevens
wordt er in opdracht van de provincie gewerkt aan eenduidige deelproducten, zoals een
referentiebeeld voor het energienetwerk: de status van de huidige capaciteit en inzicht in de
maatschappelijke kosten voor uitbreiding. Daarnaast heeft de provincie € 3,5 miljoen
beschikbaar gesteld via de Stichting Brabant Geeft Energie voor de uitvoering van projecten.
Proces RES2030 in regio West-Brabant
In de bestuursopdracht zijn vier fasen van ontwikkeling van de RES2030 benoemd, zoals
globaal aangegeven in navolgend schema. Het eindresultaat van de RES2030 vormt een
belangrijke bouwsteen voor het omgevingsplan van onze gemeente. De tijdsplanning is
gebaseerd op de aanname dat het klimaatakkoord landelijk op 1 mei 2019 getekend zal
worden. We zullen in het proces ook helderheid scheppen over de mate van participatie door
burgers en bedrijven in het proces om tot een gedragen RES2030 voor de regio West-Brabant
in 2019 te komen.

Consequenties
De RES gaat voor een belangrijk deel over de toekomstige inrichting van onze leefomgeving.
Daarmee hoort het thuis op de agenda van uw raad. De energietransitie vraagt een andere
manier van samenwerking om tot gedragen besluitvorming te komen, die aansluit bij het
belang van de regio en waarin de belangen van al onze gemeenten goed zijn afgewogen. Het
Plan van Aanpak voor de RES2030 zal daarom in mei 2019 ter kennisgeving met u worden
gedeeld. Eind 2019 wordt de concept RES2030 ter vaststelling aangeboden en in mei 2020
volgt de definitieve RES2030.
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