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Aan de Raad,

Inleiding
In januari hebben wij u geïnformeerd over de startnotitie "Regionale Energiestrategie 2030" (RES2030). 
Daarbij kondigden we aan u in mei te informeren over het Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak is 
onlangs in alle 16 colleges van B&W in West-Brabant vastgesteld. De hoofdlijnen van het plan staan 
hieronder weergegeven..

1. Doel van de RES2030
Rijk en decentrale overheden streven - in navolging van de internationale klimaatafspraken van Parijs - 
gezamenlijk de doelstelling na om te komen tot 4996 C02-reductie in 2030. In het Klimaatakkoord 
maken bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties concrete afspraken over maatregelen. 
Veel van de afspraken zullen in de regio worden waargemaakt; dat is behalve een lokale ook een 
gemeentegrensoverschrijdende opgave. Warmtenetten en wind- en zonne-energie zullen soms over de 
grenzen van gemeenten heen worden gepland en gerealiseerd.
Om duidelijkheid en richting te geven aan de energietransitie in de regio, is in het (ontwerp) 
Klimaatakkoord de Regionale Energiestrategie (RES) als belangrijk instrument opgenomen. In de RES 
geeft een regio aan waar en hoeveel duurzame energie er grootschalig kan worden opgewekt, hoe de 
warmtevoorziening in de gebouwde omgeving er uit gaat zien en wat dat betekend voor de energie- 
infrastructuur in 2030. Overheden werken in de RES intensief samen met maatschappelijke partners, 
bedrijfsleven en inwoners.
De RES gaat niet over de regionale energietransitie als geheel. De focus ligt op warmte, elektriciteit en 
infrastructuur. De RES gaat niet over de energietransitie in de industrie of de mobiliteit. Besluitvorming 
over concrete nieuwe projecten en locaties maken geen onderdeel uit van de RES. De RES zal bij 
voorkeur een 'overmaat' aan zoekgebieden kennen, omdat gebieden die geschikt lijken, in de praktijk 
soms toch niet worden ontwikkeld. In de RES zullen afspraken worden gemaakt over regionale 
samenwerking bij de uitvoering van de RES, maar de RES gaat niet over het opzetten van een regionale 
uitvoeringsorganisatie. Al dit soort keuzen volgt na de vaststelling van de RES, in lokale plannen en door 
individuele gemeenteraden.
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2. Wat staat er in de RES2030?

De RES2030 richt zich dus op de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtevoorziening in de 
gebouwde omgeving en de bijbehorende infrastructuur. De RES zal op hoofdlijnen bestaan uit:

» Inzicht in de energieopgave (nu, in 2030 en doorkijk naar 2050)
» Potentiële omvang en gebieden voor elektriciteitsopwekking en warmtebronnen
» Afwegingen, keuzen en (ruimtelijke) kaders voor zoekgebieden
* Aanzet tot een uitvoeringsprogramma
* Procesbeschrijving totstandkoming RES: hoe zijn maatschappelijke partners en inwoners 

betrokken.

De RES vormt een basis voor de na 2020 verplichte omgevingsplannen, omgevingsvisies en warmte- 
plannen. In (de aanzet voor) het uitvoeringsprogramma zullen ook eerste afspraken worden gemaakt 
over financiële en organisatorische zaken, zoals mogelijkheden voor lokale participatie in 
energieprojecten.

3. Betrokkenheid van gemeenteraden, stakeholders en inwoners
De ambitie is om in West-Brabant een RES te maken die we samen dragen en accepteren en die 
iedereen uitnodigt om bij te dragen aan de uitvoering ervan. Dit vraagt om een open samenwerking, en 
voldoende tijd en ruimte om ideeën en ervaringen van stakeholders en inwoners te benutten. Voor het 
betrekken van gemeenteraden, maatschappelijke partners en inwoners zijn er in het RES-proces drie 
perioden te onderscheiden: tot en met september 2019, 2e helft 2019/begin 2020 en de Ie helft van 
2020. In de eerste periode werken we samen aan uitgangspunten, scenario's en conclusies over 
mogelijkheden voor de regionale opwek van energie, warmte en infrastructuur. We informeren raden, 
stakeholders en inwoners en leggen mogelijke keuzen voor. Eind 2019 en januari 2020 benutten we 
voor besluitvorming in alle raden over de concept c.q. 80%-versie van de RES. Daarna werken we, 
opnieuw in overleg met raden en maatschappelijke partners, de 80%-RES uit tot een definitieve RES. We 
verkennen dan ook de mogelijkheden, wensen en behoeften met betrekking tot de uitvoering. Die 
verkenning maakt deel uit van de definitieve RES die na de zomer van 2020 gereed moet komen.

4. Vervolg
De planning is er op gericht om, conform de startnotitie I bestuursopdracht, de 80%-versie van de RES 
2030 in november I december 2019 voor bespreking en beoordeling aan de gemeenteraden aan te 
bieden. Op basis van een bestuurlijke weging van de concept-RES zal dan eind februari 2020 een eerste 
voorstel c.q. bod worden gedaan aan het Rijk over de mogelijkheden in West-Brabant voor het 
grootschalig opwekken van hernieuwbare elektriciteit, het potentieel aan duurzame warmtebronnen, 
de noodzakelijke infrastructuur en de omliggende uitgangspunten en voorwaarden. Het Rijk bekijkt 
vervolgens of de concept-RES-sen van de 30 regio's samen optellen tot de landelijke klimaatopgave en - 
doelen (door PBL). Het Rijk koppelt dit terug, inclusief een eventuele aanvullende opgave voor de regio. 
De verdere regionale uitwerking van de 800Zo RES en de terugkoppeling van het Rijk moeten samen na de 
zomer van 2020 leiden tot de definitieve RES2030, inclusief een voorstel voor een 
uitvoeringsprogramma.
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Bijlagen

Als bijlage bij deze brief treft u het Plan van Aanpak Regionale Energiestrategie 20301 Regio West- 
Brabant aan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders, 
de locosecretariş,. dę burgeţneesfer,

drs. H.C/tfe Korte, MCM
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