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Kennisnemen van 
Het door het college vastgestelde plan van aanpak om te komen tot een Regionale Energie en 
Klimaat Strategie voor Hart van Brabant.  
 
Inleiding 
In het concept Klimaatakkoord is opgenomen dat elke regio in Nederland een Regionale Energie 
Strategie (RES) opstelt, die zegt hoe de regio de komende 10 jaar tot 49% CO2 reductie komt. In de 
regio Hart van Brabant is door de bestuurders de wens uitgesproken om ook klimaatadaptatie in de 
RES mee te nemen, het wordt dan ook een REKS. Kwartiermakers hebben een plan van aanpak om te 
komen tot een REKS opgesteld, dit plan moet worden vastgesteld door de colleges. 
 
Op 5 februari 2019 is een aantal raads- en commissieleden aanwezig geweest op de radenavond over 
onder andere deze REKS.  De presentatie van deze avond is als bijlage bijgevoegd. 
 
Informatie 
Het rijk verplicht regio's een RES op te stellen 
In het concept Klimaatakkoord is opgenomen dat elke regio in Nederland een Regionale 
Energiestrategie RES moet opstellen. De RES moet invulling geven aan de doelstellingen van de 
sectortafels Elektriciteit en Gebouwde omgeving. De RES moet een concreet bod bevatten van de 
hoeveelheid duurzame elektriciteit en duurzame warmte die de regio in 2030 kan realiseren.  
 
Energie kan niet los gezien worden van klimaatadaptatie 
In de Regio Hart van Brabant is ervoor gekozen de RES in vullen als een REKS omdat energie niet los 
gezien kan worden van klimaatadaptatie. Door klimaatadaptatie gelijk mee te nemen in de RES, kan 
bij de concrete uitwerking van projecten met win-win kansen rekening worden gehouden. 
 
Het plan van aanpak voor de REKS sluit aan bij het milieubeleidsplan Duurzaam Goirle en bij de visie 
Zonnewijzer en windrichting. Bovendien biedt het een goede basis voor het nog op te stellen 
warmteplan Goirle. 
In het milieubeleidsplan en in de visie Zonnewijzer en Windrichting is de behoefte aan elektriciteit 
voor Goirle bepaald. Op basis daarvan is de potentie voor duurzame opwekking met windturbines en 
zonneweides in kaart gebracht. Deze stukken zullen als input dienen voor de REKS. Omdat nog geen 
start is gemaakt met een warmteplan in Goirle, kan het regionale warmteplan als basis hiervoor 
dienen. 
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In de REKS wordt een totaalbeeld van de regionale behoefte aan elektriciteit en warmte gemaakt en 
wordt bekeken hoe op een duurzame wijze in deze behoefte kan worden voorzien. Daarbij wordt 
gekeken naar: 
• inpassing van duurzame opwek (wind en zon) 
• het verduurzamen van bestaande warmtebronnen en het ontwikkelen van nieuwe duurzame 

warmtebronnen (geothermie, biomassa uit reststromen, aquathermie e.d.). 
 
Actualisatie van de  RES 1.0 uit 2018 
In maart 2018 hebben de college’s van B&W Hart van Brabant een RES 1.0 vastgesteld.  Deze is tot 
stand gekomen door een pilot en geeft al veel informatie over de mogelijkheden denkrichtingen op 
het gebied van duurzame opwek, warmte, mobiliteit etc. Er staat een op hoofdlijnen berekende 
energiebehoefte in. Tot slot ontbrak het aan concrete uitwerkingsvoorstellen. Deze RES actualiseert 
de versie van 2018 en wordt veel concreter. 
 
Vervolg 
De in het plan van aanpak aangegeven planning is gebaseerd op het definitief worden van het 
Klimaatakkoord in jan/feb van 2019. Deze datum loopt uit en daarmee de planning. We starten 
echter nu al om alle tijd die we beschikbaar hebben te besteden. 
 
Communicatie 
Om in een jaar tot een RES te komen moet er efficiënt gewerkt worden en er zal er vanuit de 
verschillende disciplines bij gemeenten inzet nodig zijn. Het is essentieel dat de (concept) RES kan 
rekenen op voldoende draagvlak. Om dat te bereiken wordt vanaf de start gewerkt met een actieve 
communicatie-strategie gericht op bestuurders, raads- en statenleden, burgers en bedrijven. Er 
wordt een specifiek communicatieplan opgesteld en communicatiedeskundigheid ingehuurd. 
 
Bijlagen 
1. Plan van aanpak REKS 
2. Presentatie 5 februari 
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