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Geachte raadsleden, 

 

De afgelopen maanden heeft u in uw raad de concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 

besproken. Graag informeer ik u met deze raadsinformatiebrief over de huidige stand van zaken. 

De input die wij van u hebben ontvangen is meegenomen bij de uitwerking van de volgende 

versie van de RES 1.0. Deze versie kunt u ter informatie via deze link op onze website 

downloaden. Ik realiseer me dat we nu het zomerreces ingaan. Ik wil u echter de gelegenheid 

geven om deze versie te bekijken voordat we de definitieve versie van de RES 1.0 ter 

besluitvorming voorleggen. Eind september wordt de definitieve versie van de RES 1.0 door de 

regionale Stuurgroep RES en het Portefeuillehoudersoverleg energietransitie vrijgegeven voor 

besluitvorming in de gemeenteraden en de besturen van provincie en waterschappen. 

 

Verwerking zienswijzen en Nota van beantwoording PlanMER 

Alle zienswijzen die we vanuit de gemeenteraden en de besturen van provincie en waterschappen 

hebben ontvangen zijn opgenomen in een overzicht. In dit overzicht zijn ook de reacties 

opgenomen van diverse stakeholders in onze regio, waaronder de partijen in onze Adviesgroep 

RES MRE. Dit overzicht is als bijlage opgenomen bij de voorlopige versie van de RES 1.0 en kunt 

u ook via bovenstaande link terugvinden. 

 

Via een parallel spoor zijn zienswijzen ingediend op het PlanMilieueffectrapport (PlanMER), dat 

van 3 mei tot 14 juni ter inzage heeft gelegen. We hebben ongeveer 45 zienswijzen ontvangen 

van inwoners, belangenverenigingen en een aantal gemeenten. De antwoorden op deze 

zienswijzen staan in een Nota van beantwoording. De Nota van beantwoording is in augustus 

klaar en zal ook als bijlage bij de definitieve versie van de RES 1.0 worden gevoegd.  

 

Aan de raadsleden  

in de Metropoolregio Eindhoven 

 

 

mailto:energie@metropoolregioeindhoven.nl
https://energieregiomre.nl/waar+staan+we+nu/default.aspx


 

   

De input die we vanuit de volksvertegenwoordigers en vanuit de stakeholders hebben ontvangen, 

en de zienswijzen die zijn binnengekomen naar aanleiding van het PlanMER, zijn meegenomen 

bij deze volgende versie van de RES 1.0. Deze versie is besproken in de gecombineerde 

vergadering van de Stuurgroep RES en het Portefeuillehoudersoverleg energietransitie van 21 

juli.  

 

Belangenafweging zoekgebieden grootschalige opwek 

Welke (delen van) zoekgebieden worden ingezet voor grootschalige opwek is een 

belangenafweging. Zowel milieutechnische, als maatschappelijke, economische en politieke 

belangen spelen een rol. Om te zorgen dat het milieubelang in deze afweging een volwaardige 

plaats heeft, hebben wij een PlanMER laten opstellen.  

 

In het PlanMER zijn de globale zoekgebieden voor grootschalige opwek uit de concept-RES 

verder afgebakend en ontstaat inzicht in de milieueffecten (leefomgeving, landschap en ecologie). 

Het onderzoek geeft informatie over de kansen voor koppeling aan andere thema’s (landbouw, 

economie, natuur en klimaat) en de mogelijke energie-opbrengst van de zoekgebieden. Ook 

mogelijkheden voor combinaties van wind- en 

zonne-energie zijn onderzocht, evenals 

mogelijkheden en onmogelijkheden voor aansluiting 

op het elektriciteitsnet. 

 

Ook de zienswijzen van de volksvertegenwoordigers 

en de reacties van de diverse stakeholders, en de 

zienswijzen die we hebben ontvangen op het 

PlanMER, zijn meegenomen bij het in beeld brengen 

van de zoekgebieden. Het draagvlak bij gemeenten 

en inwoners is immers een belangrijk aspect.  

 

Met het doorlopen van de planMER-procedure duurt 

het besluitvormingsproces naar de RES 1.0 langer 

dan we in eerste instantie hadden voorzien. Hiermee 

hebben we wel zoveel mogelijk informatie en reacties bij elkaar kunnen brengen.  

 

 
 



 

   

Op basis van alle input vanuit de volksvertegenwoordigers en vanuit de PlanMER-procedure is er 

voldoende potentie aanwezig ter ondersteuning van onze ambitie van 2 TWh duurzame energie in 

2030. 

 

Besparing en Warmte 

Belangrijke basis voor de 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. Daarin hebben we per doelgroep en soort gebouw in beeld gebracht welke 

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

stakeholders gaan hier samen mee aan de slag. In de RES 1.0 is de keuze gemaakt welke 

modules als eerste opgepakt gaan worden.  

 

Tenslotte is het thema warmte een belangrijk onderdeel van de RES 1.0. In de ‘Regionale 

Structuur Warmte’, bijlage bij de RES 1.0, geven we inzicht in de mogelijke lokale en bovenlokale 

toepassing van duurzame warmtebronnen. Dit inzicht kunnen de gemeenten gebruiken voor de 

lokale Transitievisies warmte en warmteplannen. In deze plannen worden de wijkaanpakken 

worden uitgewerkt. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet van de Regionale 

Structuur Warmte.  

 

Enquête inwoners 

Om inzicht te krijgen in wat er bij onze inwoners leeft, is eind 2020 een internetconsultatie 

gehouden. Deze enquête is door ruim 1.700 inwoners ingevuld. De RES blijkt bij velen nog 

onbekend te zijn. Desondanks is er een grote bereidheid om mee te denken en uitvoering te 

geven aan de RES. Bijna tachtig procent van de respondenten wil door hun gemeente betrokken 

en/of geïnformeerd worden over de plannen. Bovendien willen inwoners graag meedenken bij 

projecten voor windmolens of zonneparken.  

 

Als vervolg op de enquête hebben we, in samenwerking met onderzoeksinstituut PON/Telos, een 

aantal sessies met een groep betrokken inwoners georganiseerd. De respondenten konden hun 

antwoorden toelichten en er was de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de verschillende 

standpunten. Het animo onder de respondenten was groot. De resultaten van de enquête en de 

rapportage van de vervolgsessies worden bijgevoegd bij de RES 1.0. 

 

Voltooiing RES 1.0 en Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma 

In de periode tot september 2021 ronden we de RES 1.0 af. Eind september wordt de definitieve 

RES 1.0 ter besluitvorming vrijgegeven door de Stuurgroep RES en het 

Portefeuillehoudersoverleg energietransitie. In de periode tot en met december 2021 vindt 

vervolgens de besluitvorming plaats over vaststelling van de RES 1.0 door de gemeenteraden en 

de besturen van provincie en waterschappen. Dit is het startpunt voor de doorontwikkeling naar 

een RES 2.0. Elke twee jaar moet de RES immers worden aangepast aan de meest recente 

ontwikkelingen.   

 

Ook stellen we – in afstemming met de partners uit onze regio – een regionaal Samenwerkings- 

en uitvoeringsprogramma op. Deze vervolgstap is ook in onze Startnotitie RES vastgelegd. In het 



 

   

Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma gaan we de beleidsmatige afspraken omzetten naar 

concrete projecten. Het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma zal eind 2021 in concept klaar 

zijn.  

 

Vragenuurtjes  

In samenwerking met de gemeentelijke contactambtenaren organiseren wij in september en 

oktober weer digitale vragenuurtjes voor u, volksvertegenwoordigers, en voor inwoners en 

stakeholders. Daarin wordt de voortgang in de RES toegelicht en kunnen we ingaan op mogelijke 

vragen. Ik nodig u van harte uit om hieraan deel te nemen. Een uitnodiging volgt.  

 

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

stellen via energie@metropoolregioeindhoven.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frans Kuppens, 

voorzitter Stuurgroep RES Metropoolregio Eindhoven, 

namens de Portefeuillehouders Energietransitie van de Metropoolregio Eindhoven.  


