
Aan: de leden van de gemeenteraad 

Breda, 17 april 2020 

 

Betreft: Tijdschema RES verruimd als gevolg van coronacrisis 

 

Geachte leden van de gemeenteraad,  

 

Vorige week hebben de opdrachtgevers van het nationaal programma RES, samen met de voorzitters van het 

Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving, besloten dat 

een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is. 

De aangepaste landelijke planning is als volgt: 

- Op 1 juni 2020 leveren de voorzitters van de 30 regio’s hun (voorlopige) concept-RES in bij het Nationaal 

Programma RES.  

- De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt verruimd van 1 juni 

naar 1 oktober 2020. 

- Op 1 oktober start PBL de RES-analyse zoals die eerder beoogd was op 1 juni. De resultaten komen voor 1 

februari 2021 beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES (appreciatie). 

- De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021. 

 
 

Wat betekent dit voor de RES West-Brabant? 

In West-Brabant is de Concept-RES klaar. Het stuk ligt op dit moment ter besluitvorming bij de gemeenteraden, 

algemene besturen van de waterschappen en de gedeputeerde staten. De Kopgroep van de RES West-Brabant 

heeft besloten niet af te wijken van de voorgenomen planning. We zijn immers al ver gevorderd in het proces en 

de Concept-RES is openbaar en op de website te downloaden. Dit betekent dat deze ook al beschikbaar is voor 

het NP RES. Na de besluitvorming in de besturen en raden zal een aanbiedingsbrief aan het Rijk worden opge-

steld. Deze  aanbiedingsbrief wordt op 3 juni in de Stuurgroep besproken en begin juli verstuurd naar het Rijk. 

Op deze manier houden we rekening met eventuele uitloop van besluitvorming door de Corona-crisis. 

Voor het proces voor de RES 1.0 houden we voorlopig vast aan de planning om deze aan het einde van 2020 

gereed te hebben. Dat kan, wij zijn al een heel eind op weg en we verwachten geen extra opgaven vanuit het 

nationale programma. Daarna is er in 2021 vervolgens voldoende tijd voor de behandeling in de colleges en in 

de gemeenteraden. In oktober voorzien we een gezamenlijke bijeenkomst voor leden van de raden, de algemene 

besturen van de waterschappen en de Provinciale Staten van Noord Brabant om de nieuwste ontwikkelingen van 

de inzichten uit nadere onderzoeken te delen.  

Werkatelier en Website  

Ondertussen werken we hard door aan verschillende verdiepende onderzoeken voor onze regionale energiestra-

tegie, zoals u ook in de concept-RES kunt lezen. Op donderdag 16 april was er een Online Werkatelier met een 

plenair deel en zes verschillende break-outsessies over diverse onderwerpen, met bij elkaar 90 deelnemers. En 

er is, tenslotte, inmiddels een website waar u specifieke informatie kunt vinden over de RES West-Brabant.  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, Namens de Stuurgroep  RES West Brabant 

 

Greetje Bos, Wethouder Gemeente Breda 
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