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onderwerp: Aanbieding concept bod REKS regio Hart van Brabant   
kenmerk: IS/TZ/2020-95  
 
 
 
Geachte mevrouw Lammers, 
 
Intensief maar zeer succesvol hebben wij, als Hart van Brabant gemeenten, waterschappen, 
provincie, Enexis, natuurorganisaties, energie coöperaties en woningcorporaties samen gewerkt aan 
het concept bod voor de Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant. Met enige trots 
mag ik u namens al deze partijen, middels de link www.regio-hartvanbrabant.nl/reks,  het concept 
bod voor de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant toesturen. Dit concept 
bod REKS is reeds vastgesteld in alle colleges van de betrokken gemeenten, waterschappen en de 
provincie Noord Brabant.  
 
Voordat we in de regio Hart van Brabant zijn begonnen met de REKS is een aantal uitgangspunten 
met elkaar vastgesteld. Het thema klimaatadaptatie is opgenomen binnen de RES. Vandaar dat de K 
is toegevoegd en er sprake is van een REKS. Ook de ruimtelijke kwaliteit van onze regio is van groot 
belang. Naast wonen en werken kenmerkt onze regio zich door het aantrekkelijke landschap, de 
recreatieve voorzieningen zoals de Efteling en De Beekse Bergen en de vele Natura2000 gebieden 
zoals De Loonse en Drunense Duinen en Landgoed de Utrecht. Om recht te doen aan al deze 
waarden uit deze regio is afgesproken om gemeentegrenzen te laten vervagen en samen te werken 
als waren we één gemeente. Er is intensief samengewerkt, over gemeentegrenzen heen, zonder de 
couleur locale te verliezen. En het is gelukt! Door een brede en intensieve samenwerking met de 
gemeenten, waterschappen, provincie, Enexis, natuurorganisaties, energie coöperaties, 
woningcorporaties en agrariërs is het concept bod REKS tot stand gekomen.  
Kijkend naar de opgave van 35 TWh uit het Klimaatakkoord, kan de Regio Hart van Brabant een 
bijdrage leveren van 1 TWh. Dit is gelukt door te handelen als één gemeente en het landschap 
leidend te laten zijn in de planvorming.  De energie opgaven en gebiedsopgaven voor klimaat hebben 
hierdoor een logische en gedragen plek gekregen in de regio.  

http://www.regio-hartvanbrabant.nl/reks
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Voor u ligt het concept bod REKS. Maar we zijn er nog niet. De gemeenteraden hebben in de 
debatten die zijn gevoerd aandachtspunten meegeven. In het definitieve bod zullen wij daarom ook 
nadere uitwerkingen maken van de verschillende hubs, de klimaatopgaven en de participatie. Ook zal 
er meer aandacht zijn voor de wijze van realisatie en uitvoering van de verschillende projecten in de 
REKS.  
 
De Regio Hart van Brabant gaat stevig door om medio volgend jaar het definitieve bod aan u aan te 
bieden. Tegelijkertijd starten wij ook met de verschillende projecten die in het REKS bod genoemd 
staan. En hierbij hebben wij u als NP RES, maar ook de verschillende ministeries erg hard nodig. In 
het concept bod REKS staan in het hoofdstuk 11 'Vervolg en vragen aan het Rijk' vragen 
geformuleerd aan het rijk waarop een antwoord nodig is om de REKS succesvol uit te kunnen voeren. 
Deze vragen zijn uitgesplitst naar de thema's elektriciteit, warmte, infrastructuur en het specifieke 
project Energiecorridor A58. Wij willen u vragen om deze vragen en aandachtspunten onder de 
aandacht te brengen van de verschillende ministeries. 
 
Een paar belangrijke onderwerpen uit dit hoofdstuk wil ik hier nog specifiek noemen.  

1. Door de aanwezigheid van het defensievliegveld Gilze Rijen komen grote gebieden in onze 
regio niet in aanmerking voor windmolens vanwege de radarbeperking. De wens is dat 
defensie soepeler omgaat met deze radarbeperkingen zodat meer en hogere windmolens 
gerealiseerd kunnen worden.   

2. In de regio willen we zowel met zon als wind aan de slag. Cable pooling is van essentieel 
belang om deze ontwikkelingen mogelijk te maken tegen aanvaardbare maatschappelijke 
kosten.  

3. Het realiseren van de opgaven uit de REKS vraagt veel van al onze betrokken partijen. Een 
groot aandachtspunt blijft de financiering van deze projecten, zeker in de plan- en 
ontwikkelingsfase. Een nadrukkelijk verzoek aan u om hier blijvend aandacht voor te hebben, 
zodat straks ook extra financiering beschikbaar is om ook daadwerkelijk met al deze 
projecten te kunnen starten.   

 
Daarnaast vragen wij ook uw aandacht voor de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving en 
de resultaten van peer-reviews: Wij rekenen erop dat dit proces en de terugkoppeling van de 
resultaten hiervan op een duidelijke en zorgvuldige manier zal plaats vinden zodat deze ook een 
constructieve bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van de REKS 1.0.  
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Concreet betekent dit dat wij ten minste verwachten dat er ruimte is voor toelichting en wederhoor 
alvorens enige bevindingen of conclusies openbaar worden gemaakt en dat de Regio Hart van 
Brabant ruimschoots van te voren op de hoogte wordt gesteld wanneer bevindingen of conclusies 
openbaar worden gemaakt en deze ook vooraf ontvangen. 
  
Mocht u naar aanleiding van deze brief of het concept bod REKS vragen hebben dan zijn wij uiteraard  
bereid om hierop een toelichting te geven.  
 
Met vriendelijke groet  
Namens de Hart van Brabant gemeenten, waterschappen en Provincie 

 
 
 
 
 
 

 
G. Bruijniks  
Voorzitter portefeuillehouder overleg Milieu en Afval Regio Hart van Brabant 
Wethouder Loon op Zand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


