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Kennisnemen van 

Het besluit van de gemeente Hilvarenbeek over deelname aan het publiek ontwikkelbedrijf REKS 

 

Inleiding 

Op 1 juli 2021 is het REKS-bod 1.0 aangeboden aan het Rijk. Alle gemeenten in Hart van Brabant, de 

provincie en de drie waterschappen in de regio hebben ingestemd met dit bod. In de REKS zijn onder 

andere voorstellen opgenomen voor het ontwikkelen van zogenoemde hubs waarin duurzame 

elektriciteit wordt opgewekt en er zijn voorstellen gedaan voor klimaatadaptatie. In de REKS is 

geconstateerd dat de regio een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om tot uitvoering van de 

REKS-plannen te komen. Er zijn daarom in de REKS voorstellen gedaan om een Publiek 

Ontwikkelbedrijf (voor het ontwikkelen van hubs) en een Regionaal Klimaatfonds (voor het financieel 

ondersteunen van klimaatadaptatie-projecten) op te richten. 

In december 2021 hebben alle regiogemeenten in Hart van Brabant – met uitzondering van de 

gemeente Waalwijk – een intentieovereenkomst ondertekend om deel te nemen aan het Publiek 

Ontwikkelbedrijf REKS BV. Sindsdien heeft de regio gewerkt aan de verdere uitwerking en oprichting 

van dit bedrijf. Inmiddels zijn we regionaal zover dat alle gemeenten een definitief besluit nemen 

over deelname. Het college van de gemeente Hilvarenbeek heeft op 18 oktober 2022 een 

ontwerpbesluit genomen, dat afwijkt van het voorgestelde besluit van de regio. Hierover informeren 

wij u in deze Raadsinformatiebrief.  

Informatie 

Het college van de gemeente Hilvarenbeek heeft besloten om op dit moment niet te besluiten tot 

aansluiten bij de besloten vennootschap "Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV”. Het college wil eerst 

meer inzicht te willen in de financiële haalbaarheid van de hubs en hiertoe een ruimtelijke analyse 

maken van  de gebieden die in beeld zijn  voor de realisatie van de energiehubs. Dit, om een beter 

beeld te krijgen van de haalbaarheid van de potentie van energieopwek.  

Het college van de gemeente Hilvarenbeek heeft aangegeven een tussenstap te willen maken 

voordat ze tot definitieve besluitvorming over kunnen gaan. Besluitvorming voor 1 februari 2023 is 

daarmee in de gemeente Hilvarenbeek niet meer haalbaar. Het besluit van de gemeente 

Hilvarenbeek heeft geen invloed op het besluitvormingsproces in de andere gemeenten en/of de 

planning. 

Momenteel werkt Hilvarenbeek aan de uitwerking van de vragen die er nog zijn. Vanuit de regio 

wordt daarbij ondersteund. Verzekerd is dat het REKS-bod 1.0 in de gemeente Hilvarenbeek niet ter 
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discussie staat en dat de gemeente Hilvarenbeek blijft participeren in de voorbereidingen voor de 

twee energiehubs De Baars  en Kattenberg, die gedeeltelijk op het grondgebied van deze gemeente 

gelegen zijn. 

Ons college heeft op 25 oktober 2022 het ontwerpbesluit genomen om deel te nemen aan de 

besloten vennootschap "Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV”. Het raadsvoorstel is inmiddels aan de 

gemeenteraad aangeboden. Het besluit van de gemeente Hilvarenbeek leidt niet tot een gewijzigd 

standpunt. Ruimtelijke aspecten gemoeid met de realisatie van de energiehubs zijn voor ons allen 

uiteraard van belang. Deze zijn echter naar ons inzicht voor dit moment voldoende in beeld, waarbij 

wij uiteraard verdere ontwikkelingen op de voet volgen. Dit staat voor ons college daarom 

besluitvorming over deelname aan het publiek ontwikkelbedrijf nu niet in de weg. 

Vervolg 

Verwacht wordt dat er eind november meer inzicht bestaat over het vervolgproces in de gemeente 

Hilvarenbeek. Wij informeren u daar dan over. 

Communicatie 

Alle betrokken gemeenteraden krijgen min of meer gelijktijdig deze informatie.  
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