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1. Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?

De vier Brabantse RES-regio’s werken aan de oplevering van de RES 1.0. Deze RES 1.0 dient bestuurlijk te
worden vastgesteld en na vaststelling te worden opgeleverd aan NP RES. Dit vaststellingstraject moet
conform landelijke afspraken voor 1 juli 2021 zijn afgerond. Dit betekent dat iedere gemeenteraad in Brabant
een oordeel zal moeten vellen over de RES 1.0 van de eigen regio, net als het Algemeen Bestuur van het
betreffende Waterschap. En evenzo zal ook de provincie een besluit moeten nemen over de vier RES’en.
Hierbij hanteren we dezelfde werkwijze als bij de concept-RES'en is gehanteerd: Gedeputeerde Staten stellen
de vier RES'en 1.0, binnen de door Provinciale Staten gestelde kaders, vast middels een bestuurlijke
opvatting. Provinciale Staten worden vooraf geconsulteerd en zo in de gelegenheid gesteld om wensen en
bedenkingen mee te geven.
De RES 1.0 is een verdere concretisering van de concept-RES, waarover PS in september 2020 tijdens een
tweetal themabijeenkomsten is geconsulteerd. Inhoudelijk zijn er geen grote wijzigingen in de RES 1.0 ten
opzichte van de concept-RES te verwachten.
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

De themabijeenkomst bouwt verder op de themabijeenkomst van 11 en 25 september 2020, waardoor ik
voorstel het informatieve deel sterk te beperken en ruimte te houden voor de consultatie van Provinciale
Staten. De themabijeenkomst heeft de volgende doel:
 Het consulteren van Provinciale Staten over de voorlopige bestuurlijke opvatting van Gedeputeerde
Staten ten aanzien van de vier Brabantse RES'en 1.0. Provinciale Staten worden in de gelegenheid
gesteld om wensen en bedenkingen mee te geven voor de definitieve bestuurlijke opvatting van
Gedeputeerde Staten.
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

De RES'en zijn een significant onderdeel van de Brabantse energietransitie en de Uitvoeringsagenda Energie
die op 9 februari 2021 door GS is vastgesteld. Provinciale Staten hebben er meermaals blijk van gegeven dat
ze het belangrijk vinden om goed betrokken te worden bij het proces van de RES’en. De eerdere
gecombineerde informatieve en oordeelsvormende themabijeenkomsten over de concept RES'en hebben
tevens plaatsgevonden op een Statendag.
4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

☐ Informerend
Informatiebijeenkomst
Expertmeeting
Rondetafelgesprek
Oordeelsvormend

☒
☐Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

Het gehele regionale besluitvormingstraject dient uiterlijk 1 juli 2021 te zijn afgerond. In verband met het
voorafgaande besluitvormingstraject in de regio en het doorlopen van de ordentelijke procedure richting uw
Staten zou de themabijeenkomst plaats dienen te vinden op de Statendag op vrijdag 25 juni 2021. Het is van
belang voldoende tijd in te ruimen, zodat de themabijeenkomst 25 juni in zijn geheel kan worden afgerond.

