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Geachte volksvertegenwoordigers, 

 

Het Rijk vraagt ons om vóór 1 juli 2021 een RES 1.0 vast te stellen. In een brief in oktober 2020 

ontving u een toelichting op het zorgvuldige proces dat wij als regio met de RES doorlopen. Om 

een zorgvuldige analyse te kunnen maken, doorlopen we een planMER-procedure, die in het 

najaar van 2021 zal zijn afgerond. De portefeuillehouders energietransitie kiezen er daarom voor 

om dit voorjaar - via de colleges - een reactie aan gemeenteraden te vragen op een concept RES 

1.0, en deze nog niet te laten vaststellen. Op deze manier kunnen de reacties van de 

gemeenteraden worden meegenomen voor voltooiing van de RES 1.0.   

 

Graag willen we de conceptversie van de concept-RES 1.0 nu al met u delen. Via deze link kunt u 

het concept hoofddocument downloaden. Dit concept is nu ook openbaar voor stakeholders en 

inwoners. Bij deze brief is voor u een bijlage gevoegd. Hierin vindt u uw reactie terug die u vorig 

jaar gaf op de Concept-RES en het antwoord dat u daarop kreeg. Daarnaast wordt u verwezen 

naar de plekken in het concept hoofddocument waar wordt ingegaan op het onderwerp van uw 

reactie. 

De volledige concept RES 1.0 inclusief alle bijlagen komt in maart 2021 beschikbaar, na 

verwerking van de reacties op het concept hoofddocument.  

 

Tussenstap: naar een concept RES 1.0 

Een belangrijk onderwerp in de RES is grootschalige duurzame opwekking van energie. Daarvoor 

is halverwege 2020 gestart met een planMER-procedure. Deze procedure en de bijbehorende 

onderzoeken helpen ons als regio om samen zoekgebieden te selecteren voor de grootschalige 

duurzame opwekking van energie. De betrokken overheden in de regio kunnen de milieu-

informatie uit het planMER later inzetten bij hun eigen planprocedures.  

Aan de volksvertegenwoordigers  

in de Metropoolregio Eindhoven 
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In het planMER-onderzoek zijn de globale zoekgebieden voor grootschalige opwek uit de 

concept-RES verder afgebakend en ontstaat er inzicht in de milieueffecten (leefomgeving, 

landschap en ecologie). Daarnaast geeft het onderzoek informatie over de kansen voor koppeling 

aan andere thema’s (landbouw, economie, natuur en klimaat) en de mogelijke energie-opbrengst 

van de zoekgebieden. Ook de mogelijkheden voor combinaties van wind- en zonne-energie zijn 

onderzocht, evenals de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de aansluiting op het 

elektriciteitsnet. Er lijkt voldoende potentie aanwezig ter ondersteuning van onze bijdrage van 2 

TWh duurzame energie in 2030.  

De komende maanden wordt het planMER-traject verder doorlopen. In het (concept) 

hoofddocument concept RES 1.0 zijn de tussentijdse onderzoeksresultaten uit de PlanMER-

procedure verwerkt. Ook gaan we in de concept RES 1.0 in op de mogelijkheden voor financiële 

participatie bij initiatieven voor duurzame opwek. 

 

Belangrijke basis voor de concept RES 1.0 is het stimuleren van besparing: de energie die we niet 

gebruiken hoeven we ook niet op te wekken. We hebben stappenplannen voor besparing 

opgesteld, waarin we per doelgroep en soort gebouw in beeld hebben gebracht welke 

besparingsaanpak hier het beste bij aansluit en dus het grootste effect zal hebben.  

 

Tenslotte is het thema warmte een belangrijk onderdeel van de concept RES 1.0. We geven 

inzicht in de mogelijke lokale en bovenlokale toepassing van duurzame warmtebronnen. Deze 

kunnen de gemeenten gebruiken voor de lokale Transitievisies warmte en warmteplannen, waarin 

de wijkaanpakken worden uitgewerkt. 

 

Reacties op de concept RES 1.0  

Het (concept) hoofddocument concept RES 1.0 is ook gedeeld met de stakeholders uit de eind 

vorig jaar gevormde adviesgroep, met de vraag om een reactie. In deze adviesgroep zitten 

partijen als de BMF, ZLTO, JongRES, Brainport Development, TU/e en vertegenwoordigers van 

de woningcorporaties en van de lokale energiecoöperaties. 

 

Inwoners, die zich eerder als geïnteresseerde hebben aangemeld, hebben een link ontvangen 

naar het concept hoofddocument inclusief een uitnodiging voor een bijeenkomst in de subregio, 

waarin de inhoud wordt toegelicht, zij vragen kunnen stellen en input kunnen geven.   

 

Op 10 maart 2021 in de Stuurgroep RES en op 17 maart 2021 in het Portefeuillehoudersoverleg 

energietransitie besluiten bestuurders samen over laatste aanpassingen in de concept RES 1.0 

en aanbieding aan de colleges.  

 

Daarna, in de periode van eind maart tot eind juni 2021, wordt aan u gevraagd om uw reactie op 

de concept RES 1.0 te geven, gevoed door uw lokale stakeholders en inwoners. Uw reactie wordt 

gevraagd op onder andere de opgenomen zoekgebieden, die vooralsnog in aanmerking komen 

voor de ontwikkeling van wind- en zonneparken vóór 2030. De concept RES 1.0 delen we uiterlijk 



 

   

1 juli 2021 met het Rijk, inclusief uw reactie en de reacties van de stakeholders uit de adviesgroep 

in een bijlage. De reacties worden betrokken in het uitwerken en afronden van de RES 1.0, waarin 

onder andere een verdere selectie van zoekgebieden wordt opgenomen.  

 

Voltooiing RES 1.0 

De concept RES 1.0 is een tussenresultaat. In het vervolgtraject – na 1 juli 2021 – maken we met 

u en stakeholders en met behulp van onder andere de input vanuit de planMER procedure een 

verdere selectie in de zoekgebieden voor duurzame opwekking van energie. 

 

Ook worden scenario’s voor de warmtebronnen verder uitgewerkt en er wordt in samenwerking 

met de betreffende stakeholders verder gewerkt aan initiatieven om te komen tot 

energiebesparing. En het organiseren van de uitvoering op een (meer) efficiënte wijze is een 

belangrijk aandachtspunt. 

 

Met afronding van de planMER procedure en met alle beschikbare informatie en input wordt de 

RES 1.0 voltooid en eind 2021 ter besluitvorming aan u voorgelegd. Figuur 1 geeft een 

samenvatting van de tijdlijn naar de RES 1.0 grafisch weer. 

 

 
Figuur 1: Samenvatting tijdlijn RES 1.0 

  

Subregionale bijeenkomsten februari 2021 

In samenwerking met de gemeentelijke contactambtenaren organiseren wij binnenkort 

subregionale informatiebijeenkomsten voor u, volksvertegenwoordigers, en voor inwoners en 

stakeholders, waarin de voortgang in de RES wordt toegelicht, de deelnemers vragen kunnen 

stellen en input kunnen geven. 

 

De informatiebijeenkomsten zijn digitaal en vinden plaats op: 

- 3 februari voor de Peelgemeenten 

- 8 februari voor de Kempengemeenten 



 

   

- 10 februari voor de A2 gemeenten 

- 11 februari voor het Stedelijk Gebied Eindhoven 

 

Ik nodig u van harte uit om hieraan deel te nemen. U heeft hiervoor reeds een uitnodiging 

ontvangen. 

 

 

Hopelijk heb ik u voor nu voldoende geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, dan kunt u die stellen 

via energie@metropoolregioeindhoven.nl. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frans Kuppens, 

Voorzitter Stuurgroep RES Metropoolregio Eindhoven, 

namens de Portefeuillehouders Energietransitie van de Metropoolregio Eindhoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- Bijlage 1, Verwijzingen naar reacties op de Concept-RES  


