
Aan de leden van de gemeenteraden in West-Brabant 

 

Betreft:   Consultatie Contourennotitie RES West-Brabant 

Datum:   21 januari 2020 

Bijlagen: 1. Contourennotitie RES West Brabant d.d. 17 januari 2020 

  2. Overzicht Keuzes van West-Brabant in de Regionale Energiestrategie 

  3. Tabel Verdeling zon en wind over de gemeenten in West-Brabant 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Bijgaand treft u de Contourennotitie RES West-Brabant. Eerder hebben wij u geïnformeerd over de door 

de colleges van B&W, de Waterschappen, de provincie en Enexis vastgestelde startnotitie en het Plan van 

Aanpak. Ook hebben we u tussentijds geïnformeerd over de voortgang, en hebben velen van u een of 

meer regionale raadsledenbijeenkomsten over de RES bijgewoond. In de raadsinformatiebrief van 

november 2019 hebben we u geïnformeerd over het proces om te komen tot besluitvorming over de RES 

West-Brabant. 

 

Met bijgaande Contourennotitie informeren we u over de voorgenomen inhoud van onze RES en onze 

bijdrage aan de landelijke doelstellingen voor duurzame elektriciteit en warmte uit het Klimaatakkoord en 

de keuzes die daaraan ten grondslag liggen. Na consultatie van de 16 gemeenteraden in onze regio 

werken we dit uit tot een concept-RES. Ons doel is om in juni 2020 die concept-RES aan te bieden aan het 

Rijk. Daarin geven we dan aan op welke wijze we in onze regio tot 2030 invulling willen geven aan de 

energietransitie.  

 

Consultatieronde 

We willen zoveel mogelijk de meningen en vragen van de gemeenteraden verwerken in de concept-RES, 

zodat we als regio een unaniem beeld hebben van onze bijdrage aan de landelijke doelstellingen die we 

het Rijk voorleggen en de voorwaarden waaronder we deze bijdrage kunnen leveren. Om uw vragen, 

aanvullingen en eventuele wijzigingsvoorstellen zoveel mogelijk in het voorstel te kunnen verwerken vindt 

deze consultatieronde plaats. Bij deze brief vindt u naast de Contourennotitie een overzicht van de 

belangrijkste keuzes die wij in de RES willen maken. Wij verzoeken u vriendelijk deze in uw raad te 

bespreken en de uitkomst daarvan aan ons (reswestbrabant@brabantsedelta.nl) door te geven.  

 

Hiervoor vragen we u de volgende vragen in uw raad te behandelen: 

 

1. Kunt u zich op hoofdlijnen i de  i  de Keuzes van West-Bra a t i  de RE“  uit de Contourennotitie, 

als samengevat in de tabel bij deze brief? 

2. Zijn er wijzigingen en/of aanvullingen die u als raad wilt voorstellen? 

 

Wij erzoeke  u o  i  u  rea tie op deze rage  de i deli g te olge , die i  de ijlage Keuzes van 

West-Bra a t i  de RE“  is ge olgd, d. .z. te ru ri ere  aar:  

 

I. Ambitie 2030 en verdeling van de opgaven over de regio 

II. Leidende principes & afwegingskader 

III. Duurzame Elektriciteit en Warmte 

IV. Van strategie naar uitvoering 
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Vervolgstappen 

De reacties van de gemeenteraden op de Contourennotitie worden gebundeld in één notitie waarin 

wordt aangegeven op welke wijze de reacties zijn verwerkt in de concept-RES. De concept-RES wordt 

begin april aan de raden ter besluitvorming voorgelegd. Wij vragen vervolgens aan alle raden om uiterlijk 

in mei 2020 een besluit te nemen over de concept-RES.  

 

Alle regio’s die e  1 juni 2020 hun RES in bij het Rijk. Het Planbureau voor de Leefomgeving zal 

vervolgens de RES’sen beoordelen en uiterlijk 1 oktober haar reactie aan de regio’s ge e . Daarna is het 

aan de samenwerkende overheden i  elk a  de 30 regio’s om uiterlijk per 1 maart 2021 over hun RES te 

besluiten. 

 

Om dat te halen streven we naar besluitvorming in de stuurgroep RES in november / december 2020. We 

benutten de tijd tussen afronding van de concept-RES en eind 2020 zowel om de reactie van het PBL te 

verwerken in onze RES, als om RES-gerelateerde vraagstukken verder uit te werken. Hier betrekken we 

onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij. Tegelijk met het raadsvoorstel voor de 

definitieve RES 1.0 begin 2021 informeren we u over een uitvoeringsagenda RES West Brabant, met onder 

andere aandacht voor regionale organisatie, kennisdeling, monitoring, arbeidsmarkt en onderwijs en voor 

regelgeving en handhaving. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Stuurgroep RES West Brabant 

 

 

 

Greetje Bos  

Wethouder Gemeente Breda  

 

 

 

 

 


