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Tilburg, 6 februari 2020 

 

 
Aan: gemeenteraadsleden van de Brabantse Gemeenten 
 
 

Kenmerk: P108-1713-hv 

Betreft: Manifest RES van de Brabantse Milieufederatie 

Geachte gemeenteraadsleden, 
 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de concept Regionale Energiestrategieën 
(RES-en). De komende maanden gaan deze strategieën langs de colleges en verschillende  
gemeenteraden. De Brabantse Milieufederatie (BMF) grijpt dit moment aan om u als  
gemeenteraadslid 14 aanbevelingen mee te geven voor een succesvolle (concept) RES.  
 
BMF over de RES 
Wij hebben actief bijgedragen aan de totstandkoming van de RES via (bestuurlijke)  
klankbordgroepen, diverse werkgroepen en stakeholder-bijeenkomsten. 
 
De BMF is voorstander van grootschalige energieopwekking. Dat is nodig om de ambitieuze  
klimaatdoelstellingen te halen. Daarbij vinden wij het wel van belang dat grootschalige energie-
projecten zorgvuldig worden ingepast in het mooie Brabantse landschap. Ook pleiten wij voor 
een goede balans en zorgvuldige afweging tussen energiebesparing, energieopwekking in het 
buitengebied en energieopwekking in de gebouwde omgeving (zoals zon op dak). Bovendien 
vinden wij burgerparticipatie en samenwerking belangrijke randvoorwaarden voor een  
succesvolle energietransitie.  
 
Input van ruim 100 achterbanleden op Manifest 
In 2019 organiseerde de BMF diverse achterbanbijeenkomsten over de RES waar ruim  
100 deelnemers actief hun mening hebben gegeven over de RES (zowel natuur- en  
milieu-organisaties alsook inwoners die zich bezighouden met energieprojecten). Hun input 
vormt de basis van bijgevoegd Manifest. We willen u uitnodigen om hun geluid mee te wegen  
in uw beoordeling van de concept RES.  
 
Toelichting Manifest 
Op onderstaande data lichten wij het Manifest én onze mening op de specifieke concept 
RE(K)S van uw regio toe. De exacte locatie wordt nader bekend gemaakt.  
U kunt zich inschrijven via onderstaande links. 

• REKS Hart van Brabant, 26 maart van 19.30-21.30 uur; klik hier  

• RES Noordoost Brabant, 2 april van 19.30-21.30 uur; klik hier  

• RES West Brabant, 9 april van 19.30-21.30 uur; klik hier  

• RES Metropoolregio Eindhoven, 16 april van 19.30-21.30 uur; klik hier  

 
Met duurzame groet, 
 
 
Femke Dingemans, 
directeur Brabantse Milieufederatie 

https://spits-online.nu/platform/59mdY3xOM98X1Esfa2Td
https://spits-online.nu/platform/ltFf7wmt7aSHX7bJ5wQX
https://spits-online.nu/platform/5naE8tIRn9qofThERKbQ
https://spits-online.nu/platform/p71VI194rpNW5pwjEk8B

