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Binnenpagina Titelpagina
Disclaimer planMER is komen te vervallen.
Inhoudsopgave
Nieuwe bijlagen:
- Bijlage 1: Leidende principes en afwegingskader.
- Bijlage 5.3: Nota van Beantwoording planMER.
- Bijlage 7.2: Reactie overige overheden.

1. Opgave en kader

2. Metropoolregio
Eindhoven

3. Samen de energieambitie
realiseren

4. Besparen-duurzame
warmte-duurzame opwek

5. Stap voor stap naar
uitvoering
Lijst begrippen

Bijlage 7 ‘Reacties op de concept-RES’ uit de concept RES is komen
te vervallen.
- In tekstkader ‘Onze leidende principes’ is een verwijzing
opgenomen naar bijlage 1 (Leidende principes en
afwegingskader).
- In de eerste zin van dit hoofdstuk is toegevoegd dat we rekening
houden met de kernkwaliteiten van gemeenten.
- Onder het kopje ‘De RES als hefboom voor andere regionale
opgaven’ is het thema landschap, natuur en biodiversiteit
toegevoegd om te borgen dat er koppelingen worden gelegd.
- Er is een tekstkader toegevoegd over adviesgroep en
stakeholders (BMF, ZLTO, Jong RES, LEC’s etc.).
- In het tekstkader ‘Wat we gaan doen!’ is toegevoegd dat er een
handreiking financiële participatie wordt opgesteld. Daarnaast is
toegevoegd dat we de mogelijkheden van een (sub)regionaal
ontwikkelfonds onderzoeken.
- Toepassing grootschalig zon op dak is toegevoegd als kernpunt
in de inleiding.
- Input teams Wonen, Bedrijven en Maatschappelijk Vastgoed is
verwerkt in het hoofdstuk besparing.
- Tekstkaders Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed
en Green Deal Zorg zijn toegevoegd in het hoofdstuk besparing.
- Passage over thorium is verwijderd.
- Tekst en kaart duurzame opwek is aangepast op basis van de
geselecteerde zoekgebieden. In twee tekstkaders is het
onderzoek naar de zoekgebieden toegelicht.
- De tekst voor duurzaem opwek is nu gericht op het toelichten
van de verschillende onderdelen van het bod en het
bijbehorende kaartbeeld. Kaartjes en tabellen subregio’s (blz 5663) zijn verwijderd.
- Disclaimer planMER is komen te vervallen.
- Diagram opbouw bod is toegevoegd.
- In het tekstkader ‘Wat we gaan doen!’ is opgenomen dat we
gaan monitoren en de voortgang bewaken.
- De tekst over Netinfrastructuur en programmering is door
Enexis geactualiseerd op basis van het aangepaste kaartbeeld.
- Er is een tekstblok toegevoegd over innovatie.
- Er is een toelichting opgenomen op het samenwerkings-en
uitvoeringsprogramma.
- De tekst onder bijdrage van het Rijk is geactualiseerd.
- Kleinschalig zon op dak is opgenomen.

