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West-Brabant, 29 juni 2017

Betreft: R eactie op ontwerp R egionale Energiestrategie West-Brabant Ons 2050

Geacht college,
De ontwerp R egionale Energiestrategie West-Brabant is opgesteld. De strategie kunt u vinden op
www.energietransitiewb.nl/ons2050 . Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 1 oktober 2017.
Achtergrond

Op 22 juni 2016 is er door de ministeries van l&M, EZ, BZK, de VNG, de Unie van Waterschappen, het
interprovinciaal overleg en 5 pilot regio's (West-Friesland, Midden Holland, Drechtsteden, Hart van
Brabant en West-Brabant) de Green Deal 'Pilot R egionale Energiestrategieën' gesloten. Partijen in de
deal zetten in op een regionale samenwerking op het gebied van energietransitie.
Gezamenlijk

resultaat

Vanaf juni 2016 is samen met bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en de verschillende
overheden gewerkt aan het opstellen van de strategie. Wij willen graag van alle betrokken partijen
weten of de strategie kan rekenen op hun steun, mogelijk aanpassing behoeft of anderszins zorgt
voor vragen die wij, als regiegroep, dienen te beantwoorden. Wij zijn bijzonder trots dat zowel het
proces als het product een coproductie is geworden van de partijen die straks ook een leidende rol
hebben in de uitvoering.
Ons 2050

De titel van de strategie Ons 2050 geeft aan hoe wij aankijken tegen het bereiken van de ambitie om
in 2050 als West-Brabant energieneutraal te zijn: het is een gezamenlijke opgave. Door nu mee te
doen in de energietransitie zorgen we er samen voor dat we een sterke regio blijven waar het goed
wonen en werken is. In de strategie doen wij een concreet voorstel voor een organisatievorm, wijzen
wij actiehouders toe en benoemen wij welke kansen en knelpunten wij waarnemen.
Te volgen proces

Tot 1 oktober ontvangen wij reacties van alle betrokkenen. Direct na 1 oktober wordende
binnengekomen reacties besproken, afgewogen en zorgvuldig verwerkt in de definitieve strategie. De
strategie bespreken wij aansluitend in onze regiegroep. In november bieden wij deze strategie aan u
en de Green Deal partners aan. Ook geven wij een advies aan de Green Deal partners. Daarin is
aangegeven wat er wel en wat er niet van de regio verwacht kan en mag worden.

ons
Gevraagde

reactie

Graag ontvangen wij naast een algemene reactie op de ontwerp strategie ook antwoord op de
volgende vragen:
1. Op welke manier kunt en wilt u deze strategie verder borgen binnen uw
organisatie/bedrijf/stichting en welke mogelijke hulp heeft u daarvoor van ons nog nodig?
2. Op welke manier kunt u participeren in het verder implementeren van deze strategie en
welke voorwaarden wilt u daaraan verbinden?
3. Wat vindt u van de voorgestelde organisatievorm, benoemde acties en kansen en
knelpunten?
U kunt uw reactie voor 1 oktober mailen aan: energiestrategie@west-brabant.eu. De strategie met
bijlagen is te vinden op www.energietransitiewb.nl/ons2050. Tevens vindt u daar de animatie die is
gemaakt voor West-Brabant.
Aanbod voor nadere

toelichting

Natuurlijk zijn wij bereid om een presentatie te geven over de inhoud van de strategie.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Sjaan van den Heuvel (penvoerder regiegroep) via
energiestrategie(5)west-brabant.eu of 06 - 51 231 648.
Wij kijken uit naar uw reactie,
Met energieke groet.
Namens de regiegroep Regionale Energiestrategie West-Brabant,

Machiel de Gelder
voorzitter, wethouder gemeente Werkendam
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