Nieuwsbrief RES - Update proces Regionale Energie Strategie
De planning van het Nationaal Programma RES is in verband met de coronamaatregelen aangepast. In deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte
van de nieuwe planning die als gevolg hiervan ook voor de RES van de
Metropoolregio Eindhoven is aangepast.

In de Stuurgroep RES is het besluit genomen om meer tijd te nemen voor het
consulteren van de verschillende partijen. Belangrijke momenten zijn:
•

In mei kan de concept-RES (vertrouwelijk) worden besproken in de
colleges, zodat gemeenteraden van juni t/m augustus kunnen worden
geraadpleegd. Op 26 mei wordt de concept-RES openbaar.

•

Op 3 juni wordt een informatieve webinar voor volksvertegenwoordigers
georganiseerd en op 4 juni voor inwoners.

•

De bestuurlijke reacties van gemeenten, provincie en waterschappen
worden opgenomen in een oplegnotitie/samenvatting die we met de
concept-RES aanbieden aan het Rijk uiterlijk 1 oktober.

Bekijk de aangepaste landelijke RES planning

Waar staan we nu met de (concept-)RES?
De concept-RES, inclusief de kaarten met inventarisatie van zoekgebieden, is
nu aan alle colleges, GS en de DB’s van de Waterschappen aangeboden, met
de vraag om deze uiterlijk 31 augustus vast te stellen. Deze wordt vervolgens
uiterlijk 1 oktober ingediend bij het Rijk. We zien deze als een tussenbalans,
een volgende mijlpaal in het proces. Als regio zetten we de koers uit naar de
RES 1.0. De verdere concretisering gebeurt in die fase, de weg naar RES 1.0.
Op basis van de concept-RES starten we deze zomer een planMER traject,
waarin alle milieu-effecten bij inpassing van duurzame opwekking van energie
in beeld worden gebracht. Ook worden richting RES 1.0 andere ruimtelijke,
economische, sociale en politiek-bestuurlijke overwegingen in kaart gebracht.
Dan vindt ook verdere consultatie plaats van stakeholders en inwoners.

Vervolg samenwerking met stakeholders
We doen een beroep op de specifieke expertise van verschillende
stakeholders. In de fase tot nu toe is met diverse georganiseerde stakeholders
overleg geweest en is input opgehaald ten behoeve van de concept-RES, voor
de verschillende thema’s grootschalige opwek, warmte en besparing. Deze
input, waarvoor we u hartelijk danken, is meegenomen in de teksten van de
concept-RES. Vanaf nu komen we in een fase dat we – waar we tot nu toe nog
vooral bezig waren met analyses – naar meer concrete uitwerking komen,
waarbij we de samenwerking met externe partijen gaan intensiveren.

De concept-RES wordt openbaar op 26 mei, als deze is behandeld door de
colleges. U kunt deze dan vinden op de website van de Metropoolregio Eindhoven.

Wij blijven graag met u in gesprek om te bespreken hoe we uw bijdrage kunnen
verwerken in het proces naar de RES 1.0. En hoe we slim van elkaar gebruik
kunnen maken om samen stappen te zetten naar de uitvoering.

