Aan de raden van de deelnemende gemeenten
van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 9 maart 2021

onderwerp:
kenmerk:

Definitieve REKS Hart van Brabant
GB/TZ/2021-21

Geachte raadsleden,
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio in Nederland een 'Regionale Energie Strategie'
maakt. In de Regio Hart van Brabant is het thema klimaatadaptatie daaraan toegevoegd. Dit heeft
geleid tot een 'Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant (REKS)'.
Afgelopen twee jaar heeft de Regio Hart van Brabant intensief samengewerkt met de voormalige
gemeente Haaren, de drie waterschappen, de provincie Noord Brabant en een groot aantal
stakeholders om te komen tot een definitieve REKS.
Op 4 maart 2021 heeft het portefeuillehoudersoverleg Milieu & Afval van de Regio Hart van Brabant
samen met de drie waterschappen en de provincie Noord Brabant de definitieve REKS vastgesteld en
vrijgegeven voor de lokale besluitvorming. Ik heb de definitieve REKS met bijbehorende stukken
inmiddels aangeboden aan de verschillende colleges. Zij zullen eerst een besluit nemen en met een
reactie vervolgens dit aan u voorleggen, waarna u als raadslid aanzet bent.
Het maken van de REKS is een intensief traject geweest waarbij wij zoveel mogelijk bewoners,
bedrijven, maatschappelijke partijen en uw als raadsleden hebben proberen te betrekken. In de
afgelopen maanden zijn er 12 webinars voor bewoners georganiseerd waaraan enkele duizenden
mensen hebben deelgenomen. Aan de regionale internet enquête hebben meer dan 2.100 bewoners
meegedaan. Waardevolle inzichten, meningen en aanbevelingen zijn gedaan.
Naar aanleiding van het concept bod REKS hebben wij van gemeenten, de waterschappen, de
provincie, natuurorganisaties en energie coöperaties reacties op het concept bod REKS ontvangen.
Alle reacties die wij hebben ontvangen en de waardevolle input vanuit o.a. de webinars en de
internet enquête zijn reden geweest om de REKS aan te scherpen. Maar, de REKS is geen
einddocument maar een tussenproduct naar een klimaatneutrale en bestendige toekomst. Kortom,
alle informatie die de afgelopen periode is ontvangen is ook input voor het vervolg.
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Landelijk is afgesproken dat alle 30 regio’s in Nederland voor 1 juli 2021 de definitieve RES indienen
bij het Programmabureau NPRES. Ik wil u dan ook vragen om voor deze datum een besluit te nemen.
De stukken kunt u vinden op de website www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS/downloads.
Tot slot bedank ik u voor uw input tijdens de vele radenavonden die regionaal en lokaal aan dit
onderwerp zijn gewijd. We mogen trots zijn op het resultaat tot dusver.
Met vriendelijke groet

G. Bruijniks
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Milieu en Afval regio Hart van Brabant
Wethouder Loon op Zand
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