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Vragen n.a.v. de bijeenkomst Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS)
Regio Hart van Brabant van 12 februari jl.

Datum

3 maart 2020
Ons kenmerk

C2260107/4659148

Geachte heer van den Berg,

Uw kenmerk

--

Bij brief van 17 februari 2020, ingekomen op 17 februari 2020, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

R.M.J. (René) Peusens
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(06) 18 30 34 70

1. Het valt de PVV-fractie op dat de geschetste maatregelen in de presentatie
van de REKS Hart van Brabant bij lange na niet de beoogde doelstellingen
behalen. Er gaapt een gat van 679% tussen de effecten van de gepresenteerde
maatregelen en de doelstellingen voor 2030 zoals vastgelegd in de
statenmededeling van 8 oktober 2019. Berekening treft u in bijlage 1:
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a) Kan het college aangeven of de calculatie in bijlage 1 juist is? b. Houdt het
college nog steeds vast aan de doelstelling om in 2030 85,5PJ als
geformuleerd in het gewenste transitiepad voor 2030 te realiseren?
Antwoord: De omrekeningen zijn correct, de onderliggende aannames zijn dat
echter niet. Ten eerste is de 85,5 PJ geen doelstelling, maar de hoeveelheid
elektriciteit die met zon en wind op land opgewekt kan worden in het
innovatieve scenario uit het Haalbaarheidsonderzoek. De doelstelling zoals door
Provinciale Staten vastgesteld in de energieagenda is 50% duurzame energie in
2030. Ten tweede klopt de aanname niet dat de andere drie regio’s ook 1 TWh
leveren. Ten derde telt voor de RES’en enkel zon en wind groter dan 15 kWp
mee, omdat in het Klimaatakkoord is bepaald dat kleinschalige opwek
onderdeel is van de autonome ontwikkeling en daarom geen opgave die via de
RES’en gerealiseerd hoeft te worden. In de energieagenda tellen we alle vormen
van duurzame elektriciteit mee conform de landelijke definities. En tot slot gaan
de RES’en uit van berekeningen met de nu beschikbare technieken, terwijl wij
zeker op het gebied van zonne-energie nog veel innovatie verwachten.

rpeusens@brabant.nl
Bijlage(n)

-

b) Zo ja, welke aanvullende maatregelen denkt het college te nemen om het
gat van 12,6PJ naar 85,5 PJ (= 679% méér) te dichten?

Datum

Antwoord: Ja. Aanvullende maatregelen zijn op dit moment niet nodig, zie
antwoord a.
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3 maart 2020
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c) Zo nee, is dan de 3.500.000.000kwh (12,6PJ) voor de 4 RESsen in Noord-

Brabant voldoende? Hoe gaat het college 50% CO2-reductie realiseren?
Antwoord: N.v.t.

2. Is het college het met de PVV eens dat de raadsleden uit de regio Hart van
Brabant op het verkeerde been gezet worden door het verzwijgen van cruciale
informatie, namelijk dat er niet 24,4 maar slechts 3,6PJ opgewekt wordt met de
gepresenteerde plannen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, zie het antwoord op vraag 1.

3. Is de provincie financieel betrokken bij de “roadshows” van deze RES-sen /
REKS?
Antwoord: In elke RES-regio dragen wij financieel bij, door de inhuur van
experts en het genereren en delen van kennis en informatie. Beide kunnen door
de regio ook worden ingezet ten behoeve van bijeenkomsten.

4. Is de provincie inhoudelijk betrokken bij de “roadshows” van deze RES-sen /
REKS?
Antwoord: zie het antwoord op de vorige vraag.

5. Kunt u voor alle Regionale Energie (en klimaat) Strategieën afzonderlijk een
overzicht geven van de inhoud, personeelsinzet, financiering en overige
bemoeienis vanuit de provinciale organisatie? Zo ja, graag een uitputtend
overzicht. Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Onze inzet is per regio ongeveer hetzelfde: sinds 2018 per jaar ca.
0,5 fte aan ambtelijke capaciteit en ca. 1 fte aan ingehuurde expertise.
Daarnaast nemen we deel aan de regionale stuurgroepen en hebben we een
provinciaal warmtebronnenregister ingericht.

6. Met 5 tot 100MW opgesteld vermogen valt een aantal gepresenteerde
plannen, zoals bijvoorbeeld Knooppunt De Baars en Klein Tilburg, onder
provinciaal gezag. Zijn bewoners (pro-actief) geconsulteerd en/of op de hoogte
gebracht van de beoogde plannen?. Graag ontvangt de PVV een overzicht van
alle informatieverstrekking richting omwonenden van alle projecten zoals die in
het filmpje voorgesteld worden.
Antwoord: Op 12 februari jl. zijn grofmazige zoekgebieden gepresenteerd in
een bijeenkomst voor onder meer gemeentelijke en provinciale
volksvertegenwoordigers. Deze zoekgebieden worden de komende maanden
besproken in de BenW-colleges en gemeenteraden. Het resultaat hiervan wordt
opgenomen in een concept-RES (vastgesteld door de colleges van BenW, juni
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2020) en een RES 1.0 (vastgesteld door gemeenteraden, maart 2021). De
concreetheid van ideeën en initiatieven in de zoekgebieden, en daarmee de
betrokkenheid van en informatieverstrekking aan omwonenden, loopt sterk
uiteen. Wij vinden het van belang om Brabanders al zoveel mogelijk aan de
voorkant (d.w.z. bij het RES-proces zélf) kunnen betrekken. We overwegen dan
ook om samen met de partners in de regio een dialooginstrument in te richten in
de vorm van een internetconsultatie. (zie de memo gedeputeerde van 19
december jl., nr. 4626985)
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7. In hoeverre staat het gemeenteraden vrij om van de gepresenteerde plannen
af te wijken dan wel deze te verwerpen?
Antwoord: De gemeenteraden besluiten over de RES 1.0. Omdat a) de meeste
gemeenten ambities hebben die gelijk of groter zijn dan de RES-opgaven en b)
er binnen RES-regio’s uitruil mogelijk is, gaan we ervan uit dat de ambities
uiteindelijk ook daadwerkelijk worden verwezenlijkt.

8. Wat zijn de gevolgen als een gemeenteraad (in deze of in andere RES-sen)
de gepresenteerde plannen in zijn geheel verwerpt en niet met de andere
partners binnen de RES/REKS tot overeenstemming kan komen?
Antwoord: Het idee achter de RES is dat decentrale overheden veel beter dan
het Rijk in staat zijn om een lokaal en regionaal passende oplossing te vinden
voor een maatschappelijke opgave. Indien in bepaalde gevallen zou blijken dat
dat uiteindelijk niet het geval is dan kan het Rijk, conform de afspraken in het
Klimaatakkoord, uiteindelijk het ruimtelijke juridisch instrumentarium inzetten om
de opgave alsnog te realiseren.

9. Is de provincie betrokken bij de totstandkoming van het filmpje? Zo ja op
welke wijze? Onderschrijft het college het gestelde in het filmpje?
Antwoord: Nee en ja.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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