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Kennisnemen van 
De wijziging in het proces van de REKS. 
 
Inleiding 
In het voorjaar van 2021 is de Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant, het REKS-bod 
1.0 vastgesteld. Bij de vaststelling is aangegeven dat de REKS elke twee jaar wordt geëvalueerd en 
herijkt en dat de herijkte RES’sen telkens opnieuw door de gemeenteraden, de algemene besturen 
van de waterschappen en Gedeputeerde Staten moeten worden vastgesteld. De komst van de 
nieuwe Omgevingswet, die nu naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treed, brengt een 
wijziging aan in dit proces. Hierover informeren wij u in deze Raadsinformatiebrief.  
Informatie 

Op rijksniveau is onderzocht of er een plicht is om een plan-mer-procedure te doorlopen bij de 

vaststelling van de REKS. 

Dit onderzoek bevestigt dat de REKS 1.0 niet plan-mer plichtig was. De REKS 2.0 kan bij het in werking 

treden van Omgevingswet echter in een aantal gevallen wel plan-mer plichtig zijn. Bij het in werking 

treden van de Omgevingswet krijgt het ‘programma’ namelijk een positie van kerninstrument. 

Wanneer de REKS 2.0 wel of niet plan-mer plichtig is, is afhankelijk van het doel dat de REKS 2.0 

dient. Het monitoren en verantwoorden van de REKS is niet plan-mer-plichtig. Op het moment dat er 

nieuwe ambities worden opgevoerd, er verschuivingen plaatsvinden tussen zon en wind en/of 

nieuwe ruimtelijke keuzes worden gemaakt en dus een herijking of nieuwe kaderstelling plaats vindt, 

is de REKS al heel snel wel plan-mer plichtig. Naast de REKS kan een plan-mer ook van toepassing zijn 

op het omgevingsplan en/of de omgevingsvergunning voor toekomstige mer-plichtige of mer-

beoordelingsplichtige activiteiten, zoals bijvoorbeeld de realisatie van windmolens in de energiehubs. 

Daarom moet de REKS 2.0 nu worden opgedeeld in twee documenten:  

• het REKS Voortgangsdocument (de monitoring/verantwoording) 

• de REKS Herijking 2.0 (herijking en/of nieuwe kaderstelling).  

In het REKS Voortgangsdocument moet worden ingezoomd op de vraag of we als regio op koers 

liggen met het regionale bod voor 2030. Het Rijk vindt het essentieel dat de regio’s dat elke 2 jaar 

doen, beginnend in 2023. Dit document heeft geen kaderstellend karakter en is niet plan-mer 

plichtig. Dit document kan daarom worden vastgesteld door de colleges, Gedeputeerde Staten en de 

dagelijkse besturen van de Waterschappen.  
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De REKS Herijking 2.0 komt pas in beeld wanneer er tijdens het uitvoeren van de Regionale Energie- 

en Klimaatstrategie nieuwe inzichten ontstaan, die leiden tot nieuwe ruimtelijke keuzes en kaders 

voor toekomstige ontwikkelingen. Wanneer dit moet plaatsvinden is door het Rijk niet vooraf 

bepaald, omdat dat regiospecifiek maatwerk is. Dit kaderstellende document moet wel worden 

vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van de 

Waterschappen.  

Vervolg 

Het REKS Voortgangsdocument 2023 zal in het voorjaar van 2023 worden vastgesteld door ons 

college. Dit document moet door de RES-regio voor 1 juli bij het Rijk worden ingediend. Over de 

inhoud wordt u op dat moment met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. 

Wanneer het proces van de REKS Herijking 2.0 zal starten is op dit moment nog niet bekend. U wordt 

hierover in een later stadium geïnformeerd. Omdat dit document door uw raad moet worden 

vastgesteld, wordt u hierbij actief betrokken. 

Communicatie 

Alle betrokken gemeenteraden krijgen min of meer gelijktijdig deze informatie.  

Bijlagen 

- Tijdspad 
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