
 Ԡ De Baars
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 Ԡ Vossenberg-Kraaiven

Totstandkoming 
Voortgangsdocument  
REKS

& ontwikkeling energiehubs

Besluitvorming oprichting  
Publiek Ontwikkelbedrijf  
REKS BV

2023
nov jandec feb mrt apr mei jun jul

nov jandec feb mrt apr mei jun jul

20302022

Begin mei 2023 
Rapportage voor besluitvorming naar 
gemeenten, provincie en waterschappen

mei 2023 
Besluitvorming colleges gemeenten, Gedeputeerde Staten 
provincie en dagelijks bestuur waterschappen

1 juli 2023 
Indienen bij Rijk  
(NP RES-deadline)

Periode tot medio april 2023 
Ontwikkeling Voortgangsdocument REKS, een tweejaarlijkse rapportage 
zonder kaderstellend karakter die een stand van zaken geeft over de uitvoering 
van de plannen uit de REKS 1.0.*

2022 - 2030 
Ontwikkeling van 5 energiehubs voor de grootschalige opwek van wind- en zonne-energie, met koppelkansen 
voor klimaat, recreatie, warmte, mobiliteit, energieopslag en energiedistributie.

Tijdspad Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant

* Door lokale, regionale of landelijke ontwikkelingen kunnen de doelen, kaders en plannen uit de REKS 1.0 veranderen. Dat gebeurt in een  
REKS Herijking 2.0, een apart proces waarmee het tijdspad in dat geval wordt aangevuld. Het tijdspad van de REKS Herrijking is nog niet bekend.

Periode tot en met maart 2023 
Besluitvorming Gemeenteraden en Colleges 

Medio maart 2023 
(Beoogde) oprichting BV

2023 20302022

De overige 3 hubs maken geen onderdeel uit van het ontwikkelbedrijf:

 Ԡ Haven Acht & Noorden A59: ontwikkeling aangestuurd door de gemeente Waalwijk

 Ԡ Wijkevoort: nader te bepalen
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