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Beste leden en burgerleden ,
Met deze raadsinformatiebrief over de Regionale Energiestrategie (RES) informeren wij u over de huidige stand van
zaken en geven we een update over het besluitvormingsproces in 2020.

Aanleiding en doel RES
In het Klimaatakkoord is opgenomen dat alle 30 RES-regio’s in Nederland uiterlijk 1 juni 2020 een concept-RES aan het
Rijk aanbieden. Het doel van de RES is aan te geven op welke manier de regio invulling geeft aan de energietransitie tot
2030: Hoeveel hernieuwbare energie willen we tot 2030 als regio opwekken, wat betekent dit voorde onderliggende
infrastructuur? Welke zoekgebieden komen waar? Welke afspraken maken we hierover als regio samen met de
provincie, en wat vragen we van het Rijk om dit mogelijk te kunnen maken?
Met de raadsmededeling RMD19-0021 van 9 juli 2019 hebben we u al geïnformeerd over de wijze waarop de
gemeenteraden worden betrokken en over de (naar aanleiding van het Klimaatakkoord geactualiseerde) planning van het
proces rond de RES. In deze raadsmededeling was beloofd om in december 2019 met een 2e raadsmededeling te
komen over start gesprekken met de samenleving en de eerste contouren richting een concept bod. Echter willen we
onze visie op duurzame energie eerst vastleggen in een Nota duurzame energie. Daarom is informeren we u nu per brief
over de stand van zaken. Vervolgens stellen we in de raadsvergadering van januari de kaders en randvoorwaarden op
voor de opwek van duurzame energie in Bergen op Zoom.

Stand van zaken
We hebben aan twee parallelle sporen gewerkt: enerzijds een verkenning van toekomstbeelden en kansen voor
zoekgebieden: zo zijn er vier denklijnen opgesteld. Anderzijds het in beeld brengen van alle initiatieven en
beleidsplannen die er momenteel ontwikkeld zijn.
De denklijnen geven elk een ander (voor)beeld van de productie van duurzame elektriciteit in de regio en voor belangrijke
onderdelen van de warmtevoorziening, in 2030. Zo is er een denklijn waar de energie-infrastructuur leidend in is en een
andere waar elke gemeente een deel van de elektriciteitsproductie op zich neemt. Deze staat dan tegenover een derde
denklijn die de productie juist concentreert in enkele grotere gebieden in de regio. De vierde denklijn ziet de stedelijke
corridor als energieruggengraat. Deze denklijnen zijn te vinden op:
(https://riswestbrabant.notubiz.nI/document/8007527/1#searctF%22RES%22).
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In een werkatelier met het maatschappelijk middenveld op 1 oktober en een raadsledenbijeenkomst op 2 oktober zijn
verschillende inzichten en argumenten verkend. Het benutten van de grootschalige daken voor elektriciteitsproductie uit
zonnepanelen vorm een bouwsteen die door iedereen als zeer wenselijk wordt beoordeeld.
Uit de analyse van initiatieven en beleidsplannen is gebleken dat er in West Brabant in 2030 meer dan 1,8 TWh
opgewekt zal gaan worden. Deze 1,8 TWh is eerder vermeld als indicatie van de opgave ‘naar rato van energieverbruik'.
De stuurgroep RES West Brabant verwacht dat het realistisch is om in de regio 2,0 TWh duurzame energie met zon en
wind op te wekken. Aanvullend hierop wordt voorgesteld om innovaties toe te passen. Ook op dit gebied is de regio al
actief en wordt ingeschat dat hiermee in 2030 0,2 TWh extra elektriciteit kan worden opgewekt.
Met de stuurgroep hebben we overeenstemming bereikt over een voorstel voor verdeling van de opgave tussen de
verschillende gemeenten, waarbij iedereen een bijdrage levert. De uitkomsten van de verschillende analyses verwerken
we tot een concept RES, bestaande uit:
1.
een Contourennotitie RES, met hoofdlijnen en bestuurlijke keuzes, beschikbaar vanaf januari;
2.
een Achtergrondrapport met daarin veel feiten en toelichtingen, beschikbaar begin april.

Besluitvormingsproces
Zoals toegezegd in de raadsmededeling van 9 juli 2019 willen we u in staat stellen op input te leveren op de concept
RES. Ook is in het plan van aanpak voorgesteld om niet alleen de definitieve RES, maar ook het concept al ter
besluitvorming voor te leggen, zodat er een politiek commitment is voor het aanbod aan het Rijk. Dit resulteert in de
volgende planning:
individuele raden leveren input op concept RES
20/1/20-5/3/20
Vaststelling concept-RES door colleges en raden
3/4/20 -1/6/20
Goedkeuring c.q. aanvullingen volgens PBL:
oktober 2020
Vaststelling definitieve RES:
voor 1 maart 2021
De term “concept-RES” kan verwarrend zijn; het gaat om een stuk dat door de gemeenteraden wordt vastgesteld, en
waarin ook acties voor 2020 zijn opgenomen. Het is een “concept" in die zin, dat het Planbureau voor de Leefomgeving
beoordeelt of alle 30 RESsen bij elkaar voldoen aan de landelijke opgave voor 2030; zo niet, dan kunnen aanvullende
opgaven worden gesteld die dan in de definitieve RES in maart 2021 worden verwerkt.
De uitkomsten van alle consultaties verwerken we in een rapportage, waarin u kunt teruglezen wat er door alle raden is
ingebracht en op welke manier dit in de Contourennotitie is verwerkt. De RES bieden we vervolgens aan ter
besluitvorming. We hopen op deze wijze zowel ruimte te houden voor alle lokale inbreng, als tijdig tot een eensluidend
besluit over de RES te komen. We beseffen dat de doorlooptijd krap is. We verzoeken u daarom vriendelijk om nu alvast
met bovenstaande planning rekening te houden in de planning en agendavorming van uw raad.
Met vriendelijke groet,
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