
Regionale 

Energiestrategie (RES) in 

de Metropoolregio 

Eindhoven 



De RES: waarom, wat en wanneer?   

https://www.youtube.com/watch?v=CVbUDlEM76w

https://www.youtube.com/watch?v=CVbUDlEM76w


Afspraken in landelijke Klimaattafels

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP4_j844PhAhUF3KQKHYPkAT0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord/organisatie&psig=AOvVaw0tFS0KyTH1LSYkHOOae63p&ust=1552726727799894


Regio’s energiestrategieën

Nederland: 30 regio’s

Provincie Noord-Brabant: 4 regio’s

Metropoolregio Eindhoven: 21 gemeenten + Provincie + Waterschappen

Advies door Enexis Netbeheer



• Uitwerken uitgangspunten 
notitie

• Opstellen communicatieplan 
• Gemeenteraden en 

stakeholders informeren
• Inventarisatie

Fase 1. Voorbereidingsfase

• Draagvlak gemeenteraden en 
stakeholders.

• Analyses uitvoeren voor 
elektriciteit en warmte bod

• Communicatieplan 

Fase 2. Analysefase RES

Omvat:
• 1.  Energiebesparingsplan
• 2a Elektriciteitsplan
• 2b Warmteplan
• 3. Infrastructureel plan

Fase 3. Concept bod

Omvat:
• 1.  Energiebesparingsplan
• 2a Elektriciteitsplan
• 2b Warmteplan
• 3. Infrastructureel plan
• 4. Uitvoeringsprogramma
• 5. Beschrijving 

uitvoeringsorganisatie

Fase 4. RES 1.0

Juni 2019

Mijlpalen:

Instellen voorbereidende groep 

(februari 2019)

Analysekaarten/kaartlagen 

beschikbaar

Juli 2019

Mijlpalen:

Startnotitie aanbieden aan 21 

gemeenteraden, Dagelijks bestuur 

Waterschappen en Gedeputeerde 

Staten.

Uiterlijk 6 maanden na 

ondertekening Klimaatakkoord

Mijlpalen:

Voorleggen aan Stuurgroep RES  

Begin oktober POHO energietransitie,

Voorleggen aan colleges B&W 21 

gemeenten en Dagelijks Bestuur 

Waterschappen ter vaststelling.

Ter informatie voorleggen aan raden 21 

gemeenten, Algemeen Bestuur 

Waterschappen en Gedeputeerde Staten.

Uiterlijk 1 jaar na ondertekening

Klimaatakkoord

Mijlpalen:

Voorleggen aan Stuurgroep RES, in 

maart naar POHO energietransitie.

Voorleggen ter vaststelling aan 21 

gemeenteraden, Provincie, 

Algemeen Bestuur Waterschappen

Uitvoering

2 jaarlijks herijken

Hoe ziet het regionale tijdspad er uit?



Hoe werken we samen aan de RES?

Stuurgroep RES

Programmateam

Werkgroep 
Communicatie & 

Participatie

Werkgroep 
Besparing

Werkgroep 
Warmte

Werkgroep 
Grootschalige 

opwek Elektriciteit

(sub)Werkgroep 
Financiële 

Participatie

21 gemeenten
Provincie
Waterschappen
Enexis



De concept-RES op hoofdlijnen

1. Opgave energietransitie RES MRE

2. Afwegingen & leidende principes

3. Energiemix 2030 ten opzichte van nu

a. Besparing

b. Grootschalige Opwek Duurzame Energie

c. Warmte

4. Aandachtspunten afstemming regionale opgaven en

buurregio’s

5. Aanzet voor borging RES 



Vervolgproces: 3 sporen

1. Raadsleden, colleges, waterschappen en provincie

2. Stakeholders

3. Inwoners



Raadsleden, waterschappen en 

provincie

- 2x gesprek met raden, waterschappen en provincie: subregionaal en 

lokaal

- Regionale bijeenkomsten: Metropoolconferentie

- Periodiek agendapunt Raadstafel21

- Informatie wordt gedeeld via gemeentelijke en regionale 

raadsinformatieavonden en via raadsinformatiebrieven



Stakeholders

Via werkgroepen en regionale werkateliers

- Stakeholders geven vanuit hun expertise inbreng voor de concept-

RES

- Stakeholders worden geïnformeerd over het proces



Inwoners

Via gemeenten en door de regio

- Gemeenten communiceren zelf richting inwoners over de RES, 

ondersteund door de regio.

- Brede bijeenkomst RES waar iedereen welkom is.



2019

- Startnotitie proces RES ter vaststelling 

- Uitwerking inhoudelijke analyse en bouwstenen concept-RES door ambtenaren 

gemeenten, provincie en waterschappen en Enexis

- Werkateliers met stakeholders per werkgroep

- Subregionaal gesprek in de raden – AB waterschappen en PS mogen aansluiten

Doel: informeren stand van zaken en ophalen inbreng

1e helft 2020

- Regionale werkateliers voor stakeholders 

Doel: inbreng ophalen voor concept-RES en peilen draagvlak

- Brede bijeenkomst voor iedereen – gemeenteraden, inwoners, waterschappen, 

provincie, bedrijven, maatschappelijke organisaties, etc.

Doel: reacties op denkrichtingen en draagvlak peilen

- Bouwstenen concept-RES gereed – ter bespreking in stuurgroep RES, colleges / 

portefeuillehouders gemeenten, provincie en waterschappen

- Lokaal gesprek in elke raad

Doel: bespreken concept-RES en ophalen inbreng

- Vaststelling door colleges, waterschappen en provincie

Concept-RES naar het Rijk

Daarna traject naar RES 1.0 (deadline indienen maart 2021)



Concept-RES

April 2020

- Ophalen input gemeenteraden op concept-RES (geen 

raadsvoorstel/besluitvorming raden over concept RES; 

besluitvorming raden bij RES 1.0)

Mei 2020

- Besluitvorming over concept-RES door colleges van B&W, 

Gedeputeerde Staten en besturen waterschappen



Grootschalige opwek 

duurzame energie





Ter herhaling – Beleid Kempengemeenten

• Kempengemeenten zijn al langer bezig met ontwikkelen beleid 
grootschalige opwek;

• Stappen in proces t.b.v. Grootschalige opwek worden niet 
herhaald; 

• Kempengemeenten lopen, voor wat betreft Grootschalige 
opwek, vooruit op de RES;

• Tijdens Kempenbrede Raadsinformatiebijeenkomst van 25 
september j.l. update gegeven op proces Grootschalige opwek;



Processtappen Kempengemeenten



RES MRE vs. Beleid Kempengemeenten

• Kennis van proces inbrengen bij MRE regio;

• Kempengemeenten doen bod richting RES MRE (=regie in 

handen van Kempen);

• RES MRE doet bod aan Rijk.



Vervolg Grootschalige opwek Kempengemeenten –

ter herhaling

• planMER aanvullen en versturen (gereed);

• Beantwoording nota van zienswijzen en advies (dec 2019);

• Eindadvies commissie m.e.r. op planMER (dec 2019);

• Beleid ter vaststelling naar gemeenteraden (feb-mrt 2020);

• Hierna → Bod vanuit Kempengemeenten richting RES MRE 

v.w.b. Grootschalige opwek.



INFRASTRUCTUUR
NETINPASSING VAN GROOTSCHALIGE OPWEK

ENEXIS NETBEHEER DECEMBER 20194
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Van centrale naar decentrale opwekking
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Ontwerpprincipes netbeheer

Aansluiten op bestaande en geplande stations met 
capaciteit

Plaatsing nieuwe stations in/nabij zoekgebieden

Concentratie van aanvragen tot enkele grote gebieden



23



In het kort

• Iedere gemeente heeft mogelijkheden

• Weinig locaties geschikt voor wind

• Veel ruimte geschikt voor zon

• Waar grote slagen te slaan zijn is ook grote 
investering nodig



Meer info?
Loop straks bij ons langs



Besparing



Opgave

Besparingsopdracht RES Klimaatakkoord

• Besparing van warmte- en elektriciteitsvraag bij:

• Woningen

• Utiliteitsgebouwen

• Gebouwgebonden gebruik industrie 

• Gebouwgebonden gebruik agrarische bedrijven 

• Besparingsopdracht RES MRE

+ CO2-besparing middels gebouwgebonden

energieopwekking wat niet onder grootschalig valt.  



Kaders 1/2

• Opdracht RES (handleiding):

– Besparing belangrijke doelstelling, maar mag niet  

i.p.v.  duurzame opwek of duurzame warmte. 

→ geen invloed op bod in de RES

• Startnotitie RES MRE

– Energiebespaarplan opleveren

→ doel WG Besparen



Kaders 2/2

• Ervaringen duurzaamheidsbeleid

– Hoge ambities 

– Meerdere concrete doelen

– Realisatie blijft achter

• Doelstelling

– WG Besparen: Het aanzetten van doelgroepen tot 

het nemen van concrete besparingsacties



Aanpak

• Resultaat: overzicht van besparingsopties per doelgroep

• Laagste maatschappelijke kosten

• Hoogste bijdrage aan besparingsdoelstelling

• Realistisch

• Draagvlak

• In gesprek met stakeholders over mogelijkheden

• Onderzoek naar sturingsmogelijkheden (zoals bv. 

kennisuitwisseling, financiering en handhaving) 



Data 1/2

26%

15%

21%

7%

31%

Energievraag MRE

woningen Dienstverlening Industrie
Landbouw Mobiliteit

NB: energie bedrijfsprocessen formeel geen onderdeel opgave gebouwde omgeving. 

Het is niet mogelijk in de cijfers van landbouw en industrie onderscheid te maken tussen 
verbruik gebouw en processen. Daarom in de tabel het volledige gebruik.



Data 2/2

NB: energie bedrijfsprocessen formeel geen onderdeel opgave gebouwde omgeving. 

Het is niet mogelijk in de cijfers van landbouw en industrie onderscheid te maken tussen 
verbruik gebouw en processen. Daarom in de tabel het volledige gebruik.



Proces

Uitvoering nieuw initiatieven

Uitvoerings-
doelstelling 
formuleren

Prioriteren 
aanpakken

Aanpak bepalen per 
doelgroep

Inventarisatie aanpakken

Dialoog stakeholders

Onderzoeken 
besparingspotentie

Bepalen doelgroepen

Oplevering

Huidig Concept RES RES 1.0

Uitvoering bestaande en pilot initiatieven 



Vragen

Ronde langs de werkgroepen

– Welke stakeholders moeten we volgens u 

zeker mee praten?

– Kent u goede aanpakken die we moeten 

meenemen?



Warmte



Opgave

Concept RES:
• Warmtevraag (gekoppeld aan warmteprofielen)
• Inventarisatie warmteaanbod (per bron)
• Overzicht bestaande warmtenetten
* Match tussen vraag en aanbod (scenario’s)

RES 1.0:
• Match vraag en aanbod (scenario’s en keuze)
• Toekomstige infrastructuur



Warmtevraag

Warmteprofielen per ‘wijk’ 



Warmteaanbod

Potentie per bron, technisch, ruimtelijk, economisch, realistisch

SWOT analyse per bron sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen



Koppeling bron en afnemer

• Koppelen van vraag en aanbod levert 
verschillende scenario’s

• De SWOT’s helpen in het maken van een 
warmtemix



Context

• Veel om rekening mee te houden
– Daadwerkelijke CO2 reductie

– Temperatuurmatch

– Innovatie

– Betaalbaarheid

– Veiligheid

– Overlast

– Etc.

Dit wordt meegenomen in de SWOT’s



Proces

• Tot heden Inventarisatieonderzoeken 

• December Tekst in concept af

Infra in beeld

• Januari Kaartmateriaal gereed

• Februari Aanpassen en finetunen

Matchen bron en afnemer

Parallel hieraan starten gemeenten met hun Transitie Visies Warmte



Ronde langs de werkgroepen




