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Kennisnemen van 
Het Plan van Aanpak REKS 2.0 en de start van het vervolgproces. 
 
Inleiding 
Op 1 juli 2021 is de REKS 1.0 vastgesteld. Vanaf die tijd is er veel aandacht gegeven aan het opzetten 
van een Publiek Ontwikkelbedrijf en een Regionaal Klimaatfonds als uitvoering van REKS 1.0. Nu is 
het moment om te werken aan de REKS 2.0 die op 1 juli 2023 moet zijn vastgesteld.  
 
Informatie 
Alle RES-regio’s in Nederland worden geacht een 2.0-versie te maken van de REKS met een update 
van de duurzame opwek, een plan voor de uitvoering, een verder vormgeven van het bestuurlijk en 
maatschappelijk draagvlak, het versterken van de aanpak op energiebesparing, een integratie met 
andere sectoren en thema’s, een Regionale Structuur Warmte 2.0 etc. Hiervoor is landelijk een 
handreiking ontwikkeld. In bijgaand Plan van Aanpak REKS 2.0 zijn, naast de doorontwikkeling van 
punten uit REKS 1.0, de kernpunten uit deze handreiking voor de REKS 2.0 verwerkt. 
 
Net als de REKS 1.0, zal de REKS 2.0 door de gemeenteraden van de regiogemeenten, de besturen 
van de Waterschappen en Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant moeten worden 
vastgesteld. Daarom brengen wij uw raad op de hoogte dat de volgende stap in het proces van de 
REKS wordt gezet.  
 
Vervolg 
Gestart is met de uitvoering van het Plan van Aanpak REKS 2.0. De REKS 2.0 zal voor 1 juli 2023 door 
de gemeenteraad moeten worden vastgesteld. 
 
Communicatie 
Alle gemeenteraden van de regiogemeenten worden min of meer gelijktijdig en vergelijkbaar 
geïnformeerd. De communicatie over de REKS 2.0 zal in regionaal verband worden georganiseerd. 
Net als bij de REKS 1.0 zullen de gemeenteraden o.a. door middel van de radenavonden en 
raadsinformatiebrieven actief bij het proces worden betrokken. 
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