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Geachte lezer,

Voor u ligt een informatiebrief die u puntsgewijs informeert over een aantal zaken met betrekking 
tot de ontwikkeling van de Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS). Deze informatiebrief is 
opgesteld op verzoek van de klankbordgroep raden van de Regio Hart van Brabant. De brief heeft als 
oogmerk u tussentijds te informeren over de actuele ontwikkelingen rondom de REKS.

1) CONCEPT BOD REKS INGEDIEND
In een intensief proces hebben de regio Hart van Brabant gemeenten, waterschappen, provincie, 
Enexis, natuurorganisaties, ZLTO, energie coöperaties en woningcorporaties samen gewerkt aan het 
concept bod voor de Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant (REKS). Alle betrokken 
gemeenten, de waterschappen en de provincie hebben het concept bod REKS vastgesteld. En dat is 
iets waar we samen trots op mogen zijn. Vlak voor de zomervakantie is het concept bod REKS ruim 
op tijd aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

In het intensieve proces van de totstandkoming van het concept bod REKS zijn de gemeenteraden, de 
algemene besturen van de waterschappen en Provinciale Staten op verschillende manieren 
betrokken. In de regio Hart van Brabant hebben de regionale radenavonden regelmatig in het teken 
gestaan van de REKS. Ook is er een individuele 'roadshow' raden georganiseerd en hebben ten tijde 
van de besluitvorming rondom het concept bod extra raadsvergaderingen plaatsgevonden. Deze 
vergaderingen stonden in het teken van het meegeven van gemeente specifieke aandachtspunten, 
wensen en bedenkingen of soms het nemen van een raadsbesluit. Iedere gemeente heeft dit zelf 
vormgegeven.

Aandachtspunten voor het definitief bod REKS
Er zijn van diverse gemeenten, waterschappen, provincie en de natuurorganisaties schriftelijk 
reacties ontvangen op het concept bod. Het voert te ver om in deze brief al deze aandachtspunten 
aan te halen, maar hieronder staan de belangrijkste benoemd:

- Bij de uitwerking van het concept bod naar een definitief bod REKS en de uitwerking van de 
projecten die genoemd staan in het bod, moet meer aandacht zijn voor participatie. Iedere
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Hart van Brabant bewoner en bedrijf moet kunnen meedoen. Dat kan door middel van 
procesparticipatie, sociale of financiële participatie. Ook is gevraagd om te bekijken wat 
nodig is om de huidige burgerinitiatieven te ondersteunen.

- Het ontwikkelscenario voor grootschalige duurzame opwek is positief ontvangen. De 
uitwerkingen moeten nu op lokaal niveau plaatsvinden, waarbij extra aandacht wordt 
gevraagd voor de uitwerking van 'wind boven bos', de open weidevogelgebieden en de 
bovenregionale afstemming.

- De toevoeging van de K van klimaatadaptatie wordt gewaardeerd. Op dit moment zijn de 
gebiedsopgaven voor klimaatadaptatie benoemd. Er wordt gevraagd om ook deze 
gebiedsopgaven een slag dieper uit te werken.

- Voor warmte zijn er twee scenario's beschreven. Het verschil tussen deze scenario's is de 
mogelijke uitbreiding van het Amerwarmtenet. Ook is biomassa in de scenario's 
meegenomen. Bij de uitwerking van het definitieve bod wordt gevraagd om ook voor dit 
onderdeel een nadere uitwerking te maken.

- In het concept bod REKS zijn nu voornamelijk de thema's warmte, duurzame opwek en 
klimaatadaptatie beschreven. De provincie Noord Brabant heeft gevraagd om in het 
definitieve bod ook aandacht te hebben voor de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, de 
arbeidsmarkt en de aanpak bedrijvenlocaties.

2) AANPAK EN PROCES DEFINITIEF BOD REKS
Op 1 juli 2021 moet het definitieve bod REKS bij het Nationaal Programma RES worden ingediend. Er 
is pas een definitief bod als alle raden van de Hart van Brabant gemeenten, de algemene besturen 
van de waterschappen en Provinciale Staten het definitieve bod vaststellen.
Door de gemeentelijke herindeling houdt de gemeente Haaren per 1 januari 2021 op te bestaan. Dit 
betekent dat de nieuwe gemeenteraad van Oisterwijk en de huidige gemeenteraad van Tilburg 
volgend jaar ook besluiten over de gebieden die nu nog bij de gemeente Haaren horen.

De periode tot 1 maart 2021 staat in het teken van het uitwerken en definitief maken van het REKS 
bod. Bij de uitwerking staan vooral bovengenoemde aandachtspunten centraal (onder 1 Concept bod 
REKS ingediend). Het concept bod REKS zal op deze wijze worden uitgebouwd tot een definitief bod. 
De periode 1 maart 2021 tot 1 juli 2021 staat in het teken van de lokale besluitvorming

Aanpak en proces definitief bod
Het definitieve bod wordt vanuit het bestaande samenwerkingsproces vormgegeven. Dit doen de 
colleges in samenspraak met de gemeenteraden, algemene besturen van de waterschappen en 
Provinciale Staten. Ook de partners uit de Stuurgroep REKS, zoals de natuurorganisaties, Enexis, 
lokale energie coöperaties, woningcorporaties en ZLTO worden hierbij opnieuw betrokken.

Op initiatief van de regionale klankbordgroep raden start er in het najaar 2020 opnieuw een 
individuele 'roadshow' langs alle gemeenteraden waarin de gemeente specifieke zaken van het 
definitieve REKS bod aan de raden wordt toegelicht. Op deze manier wordt iedereen meegenomen in 
het proces en wordt er nogmaals input opgehaald voor het definitieve bod.

Vanaf 1 maart 2021 start het lokale besluitvormingsproces. Het streven is om zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij de lokale dynamiek. Waar mogelijk wordt de besluitvorming gezwaluwstaart met de lokale 
processen.
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3) STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING DEFINITIEF BOD REKS

Om te komen tot een definitief bod REKS is dit voorjaar een nieuw plan van aanpak opgesteld. In dit 
plan van aanpak zijn een aantal thema's benoemd die tot 1 februari 2021 worden uitgewerkt. Deze 
thema's zijn:

Thema Communicatie en participatie
Vanaf medio september start er een uitgebreid communicatie en participatie programma richting de 
inwoners en bedrijven uit onze regio. Allereerst zal er een internetconsultatie plaatsvinden, welke is 
afgestemd met alle individuele gemeenten uit onze regio. Deze internetconsultatie wordt op dit 
moment uitgezet in alle regio's in Brabant. Hierin wordt de mening gevraagd naar onderwerpen uit 
de REKS.
Aanvullend hierop komen digitale en fysieke bijeenkomsten waarin bewoners en bedrijven met 
elkaar in gesprek gaan over de REKS en worden vanaf oktober 'REKS safari's' georganiseerd. Met 
kleine groepjes geïnteresseerden wordt actief het veld ingegaan. De website en nieuwsbrief blijft tot 
volgend jaar zomer in de lucht.

Om ook bij de uitvoering invulling te geven aan het participatie vraagstuk wordt er samen met de 
energie coöperaties gewerkt aan samenwerkingsafspraken, mogelijk via een lokale Green Deal.
Hierin worden afspraken gemaakt waarin de rol van de energie coöperaties voor zowel de 
planontwikkeling als realisatie is beschreven.

Thema warmte
In de REKS zijn twee scenario's voor een toekomstige warmtestructuur opgenomen. Om als 
gemeente, in relatie tot de regio, gerichte keuzes te kunnen maken wordt er nu een 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) voor de warmtetransitie uitgevoerd. In deze MKBA 
worden scenario's doorgerekend en worden de financiële effecten op systeemniveau zichtbaar.

Ook waterstof gaat een belangrijke energiedrager voor de toekomst zijn en zal een rol gaan spelen in 
de warmtetransitie. Daarom wordt nu geschreven aan een position paper voor waterstof.
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Thema duurzame opwek
In het ontwikkelscenario REKS zijn een negental hubs aangeduid. Deze hubs worden op dit moment 
verder uitgewerkt. Ook voor het thema zon worden uitwerkingen gemaakt. Op nadrukkelijk verzoek 
van de natuurorganisaties wordt in nauwe samenwerking met de gemeenten, in de wetenschap van 
de lokale ambities, gekeken of er een visie voor grootschalige zon voor de regio gemaakt kan 
worden. Onderdeel van deze visie zou een maximaal aantal hectare zon in het veld kunnen zijn.

Thema klimaatadaptatie
In de REKS is het thema klimaatadaptatie toegevoegd. In het concept bod staan zes gebiedsopgaven 
benoemd. Echter, deze gebiedsopgaven zijn nog niet uitgewerkt. Per gebiedsopgave wordt gewerkt 
aan een plan van aanpak. Dit plan van aanpak van de verschillende gebiedsopgaven maken straks 
integraal onderdeel uit van het REKS bod.

Thema netinfrastructuur
Voor het concept bod REKS heeft Enexis een berekening gemaakt wat het toevoegen van wind en 
zon voor het elektriciteitsnetwerk betekent. Samen met Enexis wordt nu onderzocht op welke wijze 
het netwerk zo efficiënt mogelijk kan worden uitgebreid en welke onderstations allereerst aangepakt 
moeten worden.

Andere onderwerpen
Naast bovengenoemde thema's zal er in het definitieve bod REKS ook aandacht zijn voor een 
innovatie-agenda, zal de verbreding worden gelegd naar de andere klimaattafels en sectoren, zoals 
mobiliteit of arbeidsmarkt, wordt het thema energiebesparing verder uitgewerkt en wordt gewerkt 
aan een regionale uitvoeringsorganisatie.

Het afgelopen jaar hebben we samen constructief samengewerkt en dit heeft geleid tot een concept 
bod REKS waar we trots op mogen zijn. Laten we deze samenwerking ook komend jaar voortzetten. Ik 
zal er samen met mijn collega bestuurders alles aan doen om deze open dialoog voort te zetten!

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot: 
procesregisseur REKS - Paul van Dijk, via het emailadres: info@regio-hartvanbrabant.nl.

Met vriendelijke groet,

Gerard Bruijniks
Wethouder Loon op Zand
Voorzitter Stuurgroep Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant.
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