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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Het standpunt van de Regio Hart van Brabant naar aanleiding van het verschuiven van de nationale 
RES-planning.  
 
Inleiding 
Als gevolg van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, heeft het Nationaal 
Programma RES besloten om de indieningsdata voor zowel het concept bod RES als het definitief 
bod RES te verschuiven. De Stuurgroep REKS Hart van Brabant heeft aangegeven hoe in de Regio 
Hart van Brabant hiermee wordt omgegaan. 
 
Informatie 
Het coronavirus heeft Nederland nog steeds flink in zijn greep.  Veel RES-regio’s in Nederland lopen 
hierdoor vertraging op in het proces. Het Nationaal Programma RES heeft naar aanleiding van een 
bestuurlijk overleg besloten om de indieningsdata voor zowel het concept bod RES als het definitief 
bod RES te verschuiven. De nieuwe indieningsdata zijn nu:  
- Concept bod: 1 oktober 2020 (i.p.v. 1 juni 2020)  
- Resultaten doorrekening PBL 1 februari 2021 (i.p.v. 1 oktober 2020)  
- Definitief RES 1.0: 1 juli 2021 (i.p.v. 1 maart 2021)     
 
Het concept bod REKS voor de regio Hart van Brabant is gereed. Op 24 maart hebben de betrokken 
bestuurders uit de regio het concept bod REKS vastgesteld en aangeboden aan de gemeenten, 
waterschappen en provincie voor de lokale besluitvorming. De lokale besluitvorming vindt nu overal 
plaats. Bijna overal wordt voor 1 juni een definitief besluit genomen. Een enkele gemeente, 
waaronder de gemeente Goirle, neemt nog na 1 juni een definitief collegebesluit (2 juni). Dit komt 
door de besluitvormende raadsvergadering is gepland op 26 mei.  
 
Daarom heeft de Stuurgroep REKS besloten om in de regio Hart van Brabant de oorspronkelijke lijn 
van indieningsdata te blijven volgen. Dat betekent dat voor de zomervakantie 2020 het concept bod 
REKS wordt ingediend bij het Rijk. Gestreefd wordt het definitieve bod REKS op 1 maart 2021 
gereed te hebben. Aan de keuze om door te gaan in het oorspronkelijke tempo liggen de volgende 
argumenten ten grondslag:   
- Met de besluitvorming rondom het concept bod REKS ligt de regio op koers.  
- Er zit een positieve dynamiek in het project nodig om stappen voorwaarts te zetten.  
- De datum van 2025 en 2030 blijven staan. Langer uitstel aan de voorkant geeft ons minder 

ruimte om uitwerkingen te maken aan de achterkant.  
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Vervolg 
Na besluitvorming, staan de komende maanden in het teken om te komen van het concept bod REKS 
naar het definitieve bod, de REKS 1.0. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor 
de komende periode. Onder andere onderstaande activiteiten worden daarin opgenomen:  

- Verder uitwerken van de hubs tot projecten. 
- Uitvoeren van de roadmap Regionale Structuur Warmte. 
- Uitwerken van de gebiedsopgaven klimaat tot projecten. 
- Concretiseren plan van aanpak energiebesparing en stimuleren zon op dak. 
- Opstellen van een financieringsstrategie (o.a. EU gelden) om REKS uit te voeren.  
- Verder brengen discussie over solidariteit in de regio over lusten en lasten.  
- Voorbereiden uitvoeringsorganisatie voor de regio.  
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