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Geacht raadslid, lid van het algemeen bestuur en statenlid,

Net voor het zomerreces, op 7 juli 2O21, heeft de Regio Hart van Brabant de definitieve Regionale

Energie en Klimaatstrategie 1.0 (REKS) aan het Nationaal Programma RES aangeboden.

Een unieke presentatie omdat alle negen Hart van Brabant gemeenten, de drie waterschappen en de

provincie hebben ingestemd met deze REKS. Hier mogen we samen trots op zijn.

Maar nu begint het pas en het is daarom goed om te zien dat er door verschillende gemeenten ook

aanbevelingen zijn gedaan in de vorm van enkele moties en amendementen'
lk vind het belangrijk om er een paar in deze brief te benoemen:

- De transportschaarste is in de provincie Noord-Brabant en ook voor de regio Hart van

Brabant een groot probleem. Het zet veel initiatieven op de korte termijn al onder druk. ln

het REKS bod roepen wij de wetgever op om te kijken naar meer mogelijkheden voor de

netbeheerder Enexis om op een andere manier om te gaan met o.a. het principe 'first come

- first serve'. Deze vraag ís mede geïnitieerd door een aangenomen amendernent van de

gemeente Waalwijk. Ookcoble pooling is daarbijvan essentieel belang. Daarnaast blijven we

bij Enexis en TenneT aandacht vragen om extra investeringen in hun netwerk.

- Op dit moment wordt er gewerkt aan een gebiedsvisie voor de energiehub De Baars. Bíj

bewoners uit dit gebied zijn de zorgen kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad van

Hilvarenbeek. Deze gemeenteraad heeft door middel van een amendement opgeroepen om

allereerst te kijken in een zone van 750 meter langs de A58 voor het plaatsen van

windmolens en zonneparken.

- ln verschillende debatten in gemeenteraden is gesproken over de toekomstige ontwikkeling

van 'wind boven bos'. Hierover zijn zorgen hoe dit zal uitpakken. Het is goed om te

vermelden dat hier wordt bedoeld nieuw bos. Verschíllende gemeenteraden hebben zich op

verschillende wijzen uitgesproken dat zij positief staan ten opzichte van het onderzoeken van

de mogelijkheden, maar zij willen bij elke stap nader betrokken worden en zelf besluiten

nemen.
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- ln verschillende gemeenteraden is gesproken over lokale participatie en het lokaal laten

landen van revenuen. Daarom is in het REKS bod 1.0 opgenomen dat wordt gekeken naar

een regionaal publiek ontwikkelbedrijf inclusief een regionaal klimaatfonds als mogelijke

invulling. De gemeenteraad van Hilvarenbeek heeft hieraan toegevoegd dat zij hieraan wil

meewerken als dit een meerwaarde heeft ten opzichte van een lokaal fonds.

De verwijzing naar de moties en amendementen staat op de website van de Regio Hart van Brabant.

Gebruik hiervoor de link, www.reeio-hartvanbrabant.nl/reks.

Een belangrijk aandachtspunt blijft het meenemen van al onze bewoners, bedrijven en

maatschappelijke organisaties, Deze oproep is gedaan in alle gemeenteraden, Wij zullen híer de

komende periode nog meer aandacht voor hebben.

Door alle aanbevelingen die zijn gedaan, de goede inhoudelijke debatten die zijn gevoerd en de

betrokkenheid van u bU dit proces, geven ons het gevoel dat we samen op de juiste weg zijn. Echter,

er is nog volop werk aan de winkell

Het REKS proces gaat ook inZ}2tverder. Voor de activiteiten van dit jaar is opnieuw een plan van

aanpak opgesteld. De volgende activiteiten worden in 2O2L in het kader van de REKS uitgevoerd:

{1) Beleidsmatige activiteiten, Dit betreft o.a. onderzoek in het kader van de warmtetransitie, de

programmering voor grootschalige energie opwek, het opstellen van een plan van aanpak

voor wind boven nieuw bos, het opstellen van een uitvoeringsagenda voor de

klimaatopgaven, het inregelen van de monitoring en het instellen van een innovatie-groep

om innovaties uit de markt sneller te kunnen implementeren. Tevens zal de verbreding

worden gezocht naar andere thema's zoals mobiliteit, arbeidsmarkt, landbouw en industrie.

(2) Uitvoering van de hubs, ln 2021 wordt het planproces om de energiehubs te ontwikkelen

opgestart of de ingeslagen weg, zoals bij de gebiedsvisie De Baars of uitwerking van de

kadernota grootschalige opwek in Waalwijk, voortgezet. ln Waalwijk wordt daarom dit najaar

een uitgebreide milieueffectrapportage voor de aangewezen zoekgebieden opgestart'
(3) ln het kader van de voorbereidingen voor het regionaal publiek ontwikkelbedrijf en het

regionaal klimaatfonds wordt een bedrijfsplan opgesteld. Het regíonaal klimaatfonds wordt

verder uitgewerkt en de besluitvorming hierover opgestart.

Bovenstaande activiteiten moeten in gezamenlijke samenwerking worden opgepakt. Desalniettemin

kunnen sommige activiteiten lokaal worden uitgevoerd, voor andere ís een subregionale

samenwerking nodig en er zijn ook activiteiten die regionaal moeten worden opgepakt' ln alle

gevallen willen we de wijze waarop we tot nu toe in de REKS samenwerken continueren en bij deze

activiteiten bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk betrekken' We

zullen in 2O2l dan ook veel over de REKS blijven communiceren.
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Wij hebben de afgelopen twee jaar intensief met u opgetrokken. Vele raadsleden, statenleden en

leden van de besturen van de waterschappen hebben actief meegedaan aan de (regionale)

raadsavonden, er zijn goede debatten gevoerd, er is meegedacht over het besluitvormingsproces en

er zijn vele aanbevelingen gedaan. Hiervoor willen wij hartelijk danken. Tegelijkertijd is de Regionale

Energie en Klimaatstrategie 1.0 een tussenproduct. De Regio wil samen met haar stakeholders en u

met positieve energie in volle vaart vooruit. Wij vertrouwen opnieuw op uw bevlogen medewerking

Met vriendellf€€íoet,

Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Milieu en Afual regio Hart van Brabant

Wethouder Loon op Zand


