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Nieuws over de Regionale 

Energie- en Klimaatstrategie 

In deze nieuwsbrief lees je meer over de REKS-actualiteiten, een terugblik op de 

activiteiten de afgelopen weken en de agenda voor de komende periode. 

 

 

 

Inwoners geven hun mening over klimaat en duurzame energie 

 

 

 

Ruim de helft van de inwoners in Hart 

van Brabant staat (zeer) positief 

tegenover de overstap op duurzame 

energie. Meer dan 80% wil bovendien 

meedenken bij projecten voor wind- en 

zonne-energie. Dat blijkt uit onderzoek 

door de regio, in samenwerking met de 

provincie en onderzoeksinstituten Het 

PON en Telos.   
 

https://mailchi.mp/regio-hartvanbrabant/reks-update-4169249?e=eeae01751c


 

De vragenlijst, die door 2.149 inwoners uit Hart van Brabant is ingevuld, geeft 

antwoord op de vraag wat inwoners belangrijk vinden bij duurzaam opgewekte 

elektriciteit en warmte in de eigen regio. Ook konden inwoners aangeven hoe en 

wanneer zij betrokken willen worden en hoe zij aankijken tegen klimaatverandering 

en de mogelijkheden om hier iets aan te doen. Lees verder>> 

 

Het volledige rapport is hier te lezen. Of bekijk de infographic bij het onderzoek. 

   

 

 

 

Burgerpanel over klimaat en duurzame energie van start 

 

 

 

Op 27 januari is een burgerpanel gestart met 

inwoners uit de regio die mee willen denken over 

klimaat en duurzame energie. Gedurende een week 

krijgen zij verschillende polls en stellingen 

voorgelegd over bijvoorbeeld wind- en zonne-energie 

in het landschap, burgerparticipatie bij 

energieprojecten en innovatieve oplossingen 

   
 

 

Het burgerpanel is een vervolg op de online enquête (zie het nieuwsbericht 

hierboven) en duurt in eerste instantie een week. De bedoeling is dat ook daarna 

inwoners van de regio regelmatig geraadpleegd worden om meningen en ideeën op 

te halen over duurzame energie en klimaat.  

 

Aanmelden voor deze ronde van het burgerpanel is helaas niet meer mogelijk. Als u 

hier in de toekomst bij betrokken wilt worden, dan kunt u zich hier aanmelden.  

 

 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/1156-inwoners-geven-hun-mening-over-klimaat-en-duurzame-energie
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/Nieuws/REKS/internetconsultatie/internetconsultatie-rapport.pdf
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/Nieuws/REKS/internetconsultatie/internetconsultatie-infographic.pdf
https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/6012d8269ebcd97e611b85de


 

Een klimaatbestendig landschap voor Hart van Brabant 

 

 

 

In de REKS staan ook plannen om onze omgeving aan 

te passen aan klimaatverandering. Zo voorkomen we 

overlast door hitte, water, droogte en 

overstromingen. We spraken met Tommy Radkiewicz 

en Corné Machielsen van Waterschap Brabantse Delta 

over deze regionale klimaatopgave. 

 

Lees hier het interview >>  
 

 

  

Overzicht van lokale en regionale informatieavonden 

De afgelopen maanden hebben we 11 online informatieavonden georganiseerd over 

de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Twee bijeenkomsten worden door de 

coronamaatregelen verschoven naar een later moment.  

 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/1145-een-klimaatbestendig-landschap-voor-hart-van-brabant
https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6


 

De bijeenkomsten die al zijn geweest, kunt u online terugkijken. De link daarvoor 

vindt u hieronder of op de website van Regio Hart van Brabant. Voor de twee 

resterende bijeenkomsten kunt u zich aanmelden via dit formulier.   

 

 

Regionale informatieavonden Meer informatie 

 Windenergie in Hart van Brabant  Terugkijken 

 Duurzaam verwarmen van onze 

woningen en gebouwen 
 Terugkijken 

 Meedenken, -doen en -profiteren 

(burgerparticipatie) 
 Terugkijken 

 Zonne-energie in Hart van Brabant 
Uitgesteld i.v.m. avondklok - nieuwe 

datum volgt | Aanmelden 

 Aanpassingen aan klimaatverandering 
Uitgesteld i.v.m. avondklok - nieuwe 

datum volgt | Aanmelden; 

   

Lokale informatieavonden Meer informatie 

 Dongen  Terugkijken 

 Gilze en Rijen  9 februari, 19.30 uur |  Aanmelden 

 Goirle  Terugkijken 

 Heusden  Terugkijken 

 Hilvarenbeek  Terugkijken 

 Loon op Zand  Terugkijken 

 Oisterwijk  Terugkijken 

 Tilburg  Terugkijken 

 Waalwijk  Terugkijken 
 

 

 

 

Het REKS-proces: op weg naar juli 2021, 2030 en 2050 

 

 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afronding van het definitieve REKS-bod, 

de REKS 1.0. Toch is dit pas het begin van een lang proces tot 2050, waarin we 

toewerken naar een toekomstbestendige regio. 

 

Hoe ziet het REKS-proces er uit? En hoe werkt de besluitvorming hierover? Dat is 

terug te lezen op de website van Regio Hart van Brabant.   

 

https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/leefomgeving-en-milieu/klimaatneutraal-en-klimaatbestendig/regionale-energie-en-klimaatstrategie/meedenken-over-de-reks
https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6
https://youtu.be/MnMzZ5DGeO4
https://youtu.be/GoFeUbPz_po
https://youtu.be/4dq410mWRv8
https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6
https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6
https://youtu.be/H_uVnTybdek
https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6
https://youtu.be/-B3i_6Zerjs
https://youtu.be/sElzNQ379T4
https://youtu.be/OnJ-bdAPDGM
https://youtu.be/lOUasCeWtPc
https://youtu.be/a8LPuwBaVKg
https://youtu.be/BRgJ3tOtE-g
https://youtu.be/y_Y8G3FyJ4k
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/nieuws/nieuwsbrief-artikelen/1155-de-reks-op-weg-naar-1-juli-2021-2030-en-2050


  

 

 

Magazine 'Onze Toekomst' brengt energietransitie tot leven 

 

 

 

Het Nationaal Programma RES heeft het online 

magazine Onze Toekomst gepubliceerd. Het 

magazine laat de energietransitie tot leven komen via 

persoonlijke portretten en verhalen. Lokale 

bestuurders, netbeheerders, wetenschappers, 

inwoners en anderen vertellen over samenwerken aan 

een schone toekomst.  
 

 

Bekijk hier het magazine>>  

 

 

 

Provincie geeft aanbevelingen voor de energietransitie 

 

https://media.regionale-energiestrategie.nl/onze-toekomst/onze-toekomst/
https://mcusercontent.com/7283e87aad0f51cd64683c296/images/4965af63-66d4-4e67-88f8-5233db97e8ad.jpeg


 

 

De provincie Noord-Brabant is betrokken bij veel 

projecten voor duurzame energie, vaak samen met 

gemeenten, ontwikkelaars, bedrijven en bewoners. 

Ook bij de Regionale Energie- en Klimaatstrategie is 

de provincie een belangrijke partner, en van al deze 

projecten heeft de provincie al veel geleerd. In een 

online publicatie doet zij 7 aanbevelingen voor de 

energietransitie.   
 

 

Bekijk hier de publicatie met de aanbevelingen>>  

 

 

 

MKBA ‘aanjager’ in discussie over kosten warmtetransitie 

 

 

 

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 

helpt om vaart te krijgen in het bestuurlijke gesprek 

over de warmtetransitie. Dat is de ervaring van René 

Idema, initiator vanuit de RE(K)S-regio’s West-Brabant 

en Hart van Brabant, die samen zo’n analyse lieten 

maken. Hij vertelt het Nationaal Programma RES (NP 

RES) over zijn ervaringen.  
 

 

Lees het artikel op de website van NP RES>>  

 

 

 

Terugkijken: de volksvertegenwoordiging en de REKS 

 

https://publicaties.brabant.nl/energietransitie/titelpagina/
https://www.regionale-energiestrategie.nl/praktijkvoorbeelden/1870436.aspx


 

 

Het Nationaal Programma RES en Democratie in Actie 

hebben op 14 januari een webinar georganiseerd over 

de positie van volksvertegenwoordigers en de RES (of 

bij ons REKS). Tijdens het webinar kregen zij 

informatie over hun rol als volksvertegenwoordiger bij 

het opstellen van een regionale energiestrategie, de 

belangrijkste mijlpalen in het proces de instrumenten 

die zij kunnen gebruiken.   
 

 

Bekijk hier het webinar terug>>  

 

 

 

 

Nieuws uit de regio 

Naast de Regionale Energie- en Klimaatstrategie 

gebeurt er meer op het gebied van energie en het 

klimaat in Hart van Brabant. Hieronder vind je een 

overzicht daarvan.  
 

 

 

Waalwijk werkt aan zonnepanelen op bedrijfsdaken 

 

 

 

Waalwijk wil snel meer zonne-energie opwekken 

binnen haar gemeentegrenzen. Daarvoor wil ze 

gebruik maken van zonnepanelen op bedrijfsdaken, 

waarvan een kwart daarvoor geschikt is. Maar de 

gemeente zoekt ook geschikte plekken op 

bijvoorbeeld taluds van de stort, geluidswallen en 

'restruimte' bij op- en afritten. Lees meer>>  
 

 

https://nfgd.webinargeek.com/watch/replay/jcnnnCwSuaEOhjaaunJGHloevQM/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/waar-is-nog-plek-voor-zonnepanelen-waalwijk-zet-schouders-onder-plan-zonne-energie~a0398df7/


 

Wethouder Mario Jacobs 'verhuist' naar waterschap Aa en Maas 

 

 

 

De Tilburgse wethouder Mario Jacobs wordt op 23 

april dijkgraaf van Waterschap Aa & Maas. In het 

kader daarvan heeft hij een interview gegeven over 

het Van Gogh Nationaal Park. Jacobs: "We beleven een 

energietransitie die een flink beslag op de 

beschikbare ruimte legt. Het veranderende klimaat 

stelt intussen steeds verdergaande eisen aan de 

manier waarop we met ons water 

omgaan."  Lees meer>>  
 

 

 

Waalwijk onderzoekt impact van windmolens 

 

 

 

De gemeente Waalwijk wil onderzoek doen naar de 

gevolgen van windmolens voor de omgeving. Een 

grote groep inwoners maakt zich nog zorgen over de 

komst van windmolens, en de eventuele overlast 

daarvan. Dat blijkt uit een enquête die onder de 

inwoners van de gemeente is gehouden. Lees 

meer>>  
 

 

 

Terugkijken: masterclass waterstof 

 

 

Welke rol gaat waterstof spelen in onze 

energievoorziening? Over die vraag 

hebben Energiefabriek 013, gemeente Tilburg en 

Milieucafé Tilburg zich gebogen tijdens een 

https://www.vangoghnationalpark.com/afscheidsinterview-mario-jacobs
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/waalwijk-onderzoekt-impact-van-windmolens-veel-inwoners-nog-bezorgd~a6c67b1c/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/waalwijk-onderzoekt-impact-van-windmolens-veel-inwoners-nog-bezorgd~a6c67b1c/


 

masterclass over waterstof. Lucia Kleinegris van 

Energiefabriek 013 en fysicus Mark van den Putte 

spraken over de mogelijkheden.   
 

 

Bekijk hier de masterclass terug>>  

 

 

 

 

Agenda 

De komende tijd staan er verschillende activiteiten op 

de planning. Hieronder vind je daarvan een overzicht. 

Kijk voor meer informatie ook op de website.  
 

 

Datum Activiteit 
Meer 

informatie 

28 januari 
Webinar Netwerk Aquathermie - CO2-certificaten 

voor financiering aquathermieprojecten 
Meer informatie  

3 februari Masterclass Gemeenten en Zonne-energie Meer informatie  

4 februari 
Webinar voor Volksvertegenwoordigers: 

Energietransitie en Participatie 
Meer informatie  

9 februari 
Informatieavond voor inwoners Gilze en Rijen 

(online) 
Aanmelden  

10 februari Regionale radenavond over de REKS Besloten 

11 februari Masterclass Gemeenten en Zonne-energie Meer informatie  

4 maart Congres aardgasvrije wijken Meer informatie  

Datum 

volgt 

Thema-avond: zonne-energie in Hart van Brabant 

(online) 
Aanmelden  

Datum 

volgt 

Thema-avond: aanpassingen aan klimaatverandering 

(online) 
Aanmelden  

 

 

 

 

Heb je ook input voor de REKS-nieuwsbrief? Neem dan contact op met Michael 

Doove via michaeldoove@regio-hartvanbrabant.nl.  

 

regio-hartvanbrabant.nl/REKS 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0_KruafsvJE&feature=youtu.be&ab_channel=OmroepTilburg
https://www.aquathermie.nl/praktijk/community+of+practice/default.aspx
https://www.regionale-energiestrategie.nl/res+agenda/1860057.aspx?t=Masterclasse-Gemeenten-en-Zonne-energie
https://www.regionale-energiestrategie.nl/res+agenda/1869698.aspx?t=Webinar-voor-Volksvertegenwoordigers-Energietransitie-en-Participatie
https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6
https://www.regionale-energiestrategie.nl/res+agenda/1860057.aspx?t=Masterclasse-Gemeenten-en-Zonne-energie&recurrenceID=1
https://aardgasvrijewijken.nl/nieuws/1822778.aspx?t=Tweede-congres-Aardgasvrije-Wijken-op-4-maart-2021
https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6
https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6
mailto:michaeldoove@regio-hartvanbrabant.nl
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas/leefomgeving-en-milieu/klimaatneutraal-en-klimaatbestendig/regionale-energie-en-klimaatstrategie


 

 

Dit is een uitgave van Regio Hart van Brabant, het samenwerkingsverband van de gemeenten Dongen, Gilze 

en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.  

 

 

 

Stel je deze updates over de regionale energie- en klimaatstrategie niet langer op prijs? 

Wijzig hier je profiel of meld je af. 

 

 

  

  

 

https://regio-hartvanbrabant.us3.list-manage.com/profile?u=7283e87aad0f51cd64683c296&id=3cd393c76b&e=eeae01751c
https://regio-hartvanbrabant.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=7283e87aad0f51cd64683c296&id=3cd393c76b&e=eeae01751c&c=6373f713a4
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=7283e87aad0f51cd64683c296&afl=1

