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Geacht college,
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 (REKS). Alle
betrokken gemeenten, de waterschappen en de provincie hebben het concept bod REKS vastgesteld.
En dat is iets waar we samen trots op mogen zijn. Vlak voor de zomer hebben wij het concept bod
REKS aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De aanbiedingsbrief is als bijlage bijgevoegd.
Samen hebben we gezorgd voor een intensief en zorgvuldig besluitvormingsproces, waarbij we op
verschillende manieren de gemeenteraden, de besturen van de waterschappen en Provinciale Staten
hebben betrokken. Het is erg fijn dat ook zij bij het concept bod al zo intensief hebben meegedacht
en aandachtpunten voor het vervolg hebben meegegeven. Dat gaat ons allen helpen bij het vervolg,
om te komen tot het definitieve bod REKS.
Aandachtspunten voor het definitief bod REKS
Van een aantal gemeenten, waterschappen, provincie en de natuurorganisaties hebben wij
schriftelijk reacties ontvangen op het concept bod. Vanuit verschillende (raads)beraadslagingen
hebben wij een terugkoppeling gekregen. Het voert te ver om in deze brief al deze aandachtspunten
aan te halen, maar ik wil er toch een paar noemen.
-

Bij de uitwerking van het concept bod naar een definitief bod REKS en de uitwerking van de
projecten die genoemd staan in het bod, moet meer aandacht zijn voor participatie. Iedere
Hart van Brabant bewoner en bedrijf moet kunnen meedoen. Dat kan door middel van
procesparticipatie, sociale of financiële participatie. Ook is gevraagd om te bekijken wat
nodig is om de huidige burgerbeweging te ondersteunen.
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Het ontwikkelscenario voor grootschalige duurzame opwek is positief ontvangen. De
uitwerkingen moeten nu op lokaal niveau plaatsvinden, waarbij extra aandacht wordt
gevraagd voor de uitwerking van 'wind boven bos', de open weidevogelgebieden en de
bovenregionale afstemming.
De toevoeging van de K van klimaatadaptatie wordt gewaardeerd. Op dit moment zijn de
gebiedsopgaven voor klimaatadaptatie benoemd. Er wordt gevraagd om ook deze
gebiedsopgaven een slag dieper uit te werken.
Voor warmte zijn er twee scenario's beschreven. Het verschil tussen deze scenario's is de
mogelijke uitbreiding van het Amerwarmtenet. Ook is biomassa in de scenario's
meegenomen. Bij de uitwerking van het definitieve bod wordt gevraagd om ook voor dit
onderdeel een nadere uitwerking te maken.
In het concept bod REKS zijn nu voornamelijk de thema's warmte, duurzame opwek en
klimaatadaptatie beschreven. De provincie Noord Brabant heeft gevraagd om in het
definitieve bod ook aandacht te hebben voor de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, de
arbeidsmarkt en de aanpak bedrijvenlocaties.

De periode tot 1 februari 2021 staat in het teken van het uitwerken en definitief maken van het REKS
bod. Bij de uitwerking staan bovengenoemde aandachtspunten centraal. Daarnaast zal er ook
aandacht zijn voor de toekomstige netwerkinfrastructuur voor elektriciteit en de toekomstige
uitvoeringsorganisatie.
Aanpak en proces definitief bod
Het definitieve bod moeten we wederom gezamenlijk vormgeven. Dit doen we als colleges, maar in
samenspraak met onze gemeenteraden, algemene besturen van de waterschappen en Provinciale
Staten. Ook onze partners in de Stuurgroep REKS worden intensief in dat proces betrokken. Op
initiatief van de regionale klankbordgroep raden starten we in het najaar met een individuele
'roadshow' langs alle gemeenteraden. Op deze manier kunnen we iedereen meenemen in het proces
en input ophalen voor het definitieve bod.
Vanaf 1 februari 2021 start het besluitvormingsproces. Hiervoor nemen we ruim de tijd, zodat
iedereen op een zorgvuldige wijze wordt meegenomen. Iedere partij heeft hierin een belangrijke rol
en we willen zoveel mogelijk aansluiten bij de lokale dynamiek. Waar we besluitvorming kunnen
zwaluwstaarten met lokale processen, is ons streven om dit ook zoveel mogelijk te doen. Op dit
moment zijn we het besluitvormingsproces aan het uitwerken. Met u als colleges willen we hierover
ook nader in gesprek. We streven ernaar om het besluitvormingsproces afgerond te hebben op 1 juli
2021. Landelijk is namelijk afgesproken dat alle RES'sen op 1 juli 2021 worden aangeboden aan de
Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Het afgelopen jaar hebben we samen constructief samengewerkt en dit heeft geleid tot een concept
bod REKS waar we trots op mogen zijn. Laten we deze samenwerking ook komend jaar voortzetten.
Als er zorgen zijn, dan moeten we die met elkaar delen en als het lokaal spannend wordt, dan
moeten we elkaar helpen. Ik zal er, samen met de ambtelijke ondersteuning, alles aan doen om deze
open dialoog voort te zetten!
Ik zie uit naar een mooi vervolg proces!
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