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Kennisnemen van
De aanbieding van het concept bod REKS aan het Nationaal Programma RES en van de aanpak en het
vervolg om te komen tot een definitief bod REKS.
Inleiding
Het college is door de regio Hart van Brabant geïnformeerd over de aanbieding van het concept bod
REKS aan het Nationaal Programma RES. Daarbij zijn een aantal aandachtspunten benoemd die aan
de orde moeten komen in het definitieve bod REKS en is een doorkijk gegeven in de aanpak en
proces om te komen tot definitieve bod.
Informatie
Het college heeft een afschrift van de brief van 7 juli 2020 van de regio Hart van Brabant ontvangen,
waarin het concept bod REKS aan het Nationaal Programma RES wordt aangeboden. Deze brief is ter
kennisname bijgevoegd.
Door uw raad zijn geen zienswijzen en bedenkingen ingebracht bij het concept bod REKS De regio
Hart van Brabant heeft van een aantal gemeenten, waterschappen, provincie en de
natuurorganisaties schriftelijk reacties ontvangen op het concept bod. Met bijgevoegde brief zijn wij
geïnformeerd over een aantal aandachtspunten die aan de orde moeten komen in het definitieve
bod REKS:
• er moet meer aandacht zijn voor participatie;
• extra aandacht wordt gevraagd voor de uitwerking van 'wind boven bos', de open
weidevogelgebieden en de bovenregionale afstemming;
• gebiedsopgaven voor klimaatadaptatie moeten een slag dieper worden uitgewerkt;
• voor warmte wordt gevraagd om naast de uitbreiding van het Amerwarmtenet, ook biomassa
nadere uit te werken;
• De provincie Noord Brabant heeft gevraagd om ook aandacht te hebben voor de Nationale
Agenda Laadinfrastructuur, de arbeidsmarkt en de aanpak bedrijvenlocaties.
Ook is in de brief een doorkijk gegeven in de aanpak en proces om te komen tot definitieve bod. Het
is goed om te weten dat vanaf 1 februari 2021 het besluitvormingsproces start. De planning is er op
gericht om het besluitvormingsproces afgerond te hebben op 1 juli 2021. De raad zal het definitief
bod moeten vaststellen. De wijze waarop dit het besluitvormingsproces precies zal plaatsvinden,
wordt op dit moment in regionaal verband uitgewerkt. Zodra dit bekend is, zullen wij u informeren.
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Vervolg
In de regionale “roadshow”, die wordt georganiseerd, worden de gemeenteraden nader
geïnformeerd over de stappen die gezet zijn en worden in relatie tot het definitieve bod. Op 1
december komt deze roadshow langs in onze gemeente.
Communicatie
Bijlagen
• Aanbiedingsbrief concept bod REKS aan NP RES
• Aanbiedingsbrief concept bod REKS aan colleges
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