
 

Pagina 1 van 3 

Adviesnota burgemeester en wethouders 
 
Beleidsprogramma: 8. VHROSV 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling  
Samensteller: Maud van der Lee 
Zaakdossiernummer:ZK21.02143  
Documentnummer: 2021.08446 

Portefeuillehouder: G. Bruijniks  
Mede geadviseerd door: n.v.t. 
Overlegd met portefeuillehouder: Ja 
Overlegd met het MT: Nee 
Termijn gebonden: Nee 

Datum: 30 maart 2021 
 

Gemeenteraad  Data Communicatie extern  

Beeldvormende avond   Openbare besluitenlijst Ja 

Ter kennisname   Persinformatie  

Opiniërend   Bekendmaking  

Besluitvormend Ja 31-05-21 Persgesprek  

   Inspraak  

 
Onderwerp: 
Vaststellen Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant 
 
Voorstel 
1. de definitieve Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant (HvB) ter 
vaststelling aan de raad voor te leggen via bijgevoegd raadsvoorstel; 
2. daarbij het draagvlak voor de REKS nadrukkelijk naar de raad uit te spreken; 
3. de voorzitter van het portefeuillehouders overleg Milieu en Afval van de Regio HvB te mandateren 
om de REKS toe te sturen aan het Programmabureau van het Nationaal Programma RES. 
 
Openbare besluitenlijst 
Het college besloot de definitieve Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) HvB ter vaststelling 
aan de raad voor te leggen, waarbij het college nadrukkelijk draagvlak voor de REKS uit spreekt. Het 
college verzoekt de raad om de voorzitter van het portefeuillehouders overleg Milieu en Afval van de 
Regio HvB te mandateren om de REKS toe te sturen aan het Programmabureau van het Nationaal 
Programma RES. 
 
Inleiding  
De afgelopen twee jaar is in de Regio HvB hard gewerkt aan een REKS. Tussentijds is de concept 
REKS vastgesteld, waarin een ruimtelijk ontwikkelscenario voor grootschalige duurzame opwek, de 
regionale structuur warmte (inzicht in warmtevraag, aanbod en scenario's voor warmtenetwerken), de 
doorrekening van Enexis van het elektriciteitssysteem en de aanpak voor klimaatadaptatie zijn 
opgenomen. In de definitieve REKS zijn al deze onderdelen verder uitgewerkt. 
 
De betrokken wethouders uit het portefeuillehouders overleg Milieu en Afval van de Regio HvB, de 
bestuurders van de drie waterschappen en de provincie Noord-Brabant stelden de definitieve REKS 
op 4 maart 2021 vast. Dit betekent dat nu elke gemeenteraad, de algemene besturen van de 
waterschappen en Provinciale Staten een eigen besluit moeten nemen. Dit besluit moet uiterlijk op 1 
juli 2021 zijn genomen, want dan moet de REKS worden aangeboden aan het Programmabureau 
Nationaal Programma RES. 
 
Uw college en gemeenteraad worden vanaf 2019 nauw betrokken bij dit traject. Dit via de PoHo´s 
(overleg portefeuillehouders) en bestuurlijke overleggen (college) en meerdere radenavonden en 
andere raadssessies (raad). Dit leidde vorig jaar tot een concept bod REKS. Uw college stelde de 
concept REKS op 21 april 2020 vast en u informeerde de raad hierover uitgebreid door middel van 
een raadsinformatiebrief. 
Daarna is gewerkt aan het vervolg en zijn we nu aangekomen bij de fase van het vaststellen van de 
definitieve REKS. Het voorstel dat nu voorligt is klaar voor besluitvorming. 
 
 

 



 

Pagina 2 van 3 

Beoogd effect 
Geeft invulling aan de doelstellingen uit het nationale Klimaatakkoord.  
 

 
Argumenten 
1.1 De definitieve REKS dient de gemeenteraad vast te stellen. 
De bevoegdheid tot het vaststellen van de definitieve REKS ligt bij de gemeenteraad. De argumenten 
en kanttekeningen hiervoor staan in bijgevoegd raadsvoorstel. 
 
1.2 Een duidelijk signaal dat ook uw college het definitieve REKS bod onderschrijft is belangrijk. 
Het gemeentebestuur is nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van de REKS, met name via de 
wethouder Duurzaamheid door deelname in de stuurgroep REKS en via deelname in de diverse 
bestuurlijke overleggen en de PoHo´s van de REKS en Regio HvB. Besluitvorming over de REKS is 
voorbehouden aan de raad, maar het is belangrijk om de raad te laten weten dat er bij uw college 
draagvlak is. Dit zowel voor de inhoud van de definitieve REKS, het proces dat is doorlopen, als voor 
het vervolg.  
 
1.3 Een vertegenwoordiger moet de definitieve REKS aanbieden aan het Programmabureau van het 
Nationaal Programma RES (NPRES).  
Elke regio in Nederland levert één definitieve RES in namens de deelnemende organisaties. In de 
Regio HvB is afgesproken dat de voorzitter van het poho-overleg van Milieu en Afval namens alle 
organisaties de definitieve REKS aanbiedt bij het NPRES. 
 
 
Kanttekeningen 
 
1.1 De ambities uit de REKS voor zowel de energie- als de klimaatopgave zijn groot. 
Voor de uitvoering van de REKS zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van financiële bijdragen 
van derden en (Europese) subsidies. Mochten deze middelen onverhoopt niet worden verworven, dan 
zal de REKS worden aangepast, danwel worden gefaseerd. 
 
2.1 Als de raad het definitieve bod niet vaststelt kan de regio geen definitieve REKS indienen. 
Landelijk is er afgesproken dat iedere regio voor 1 juli 2021 de definitieve RES moet indienen. Als 
onze raad het definitieve bod REKS niet vaststelt, is er geen regionaal akkoord en moeten we 
opnieuw rond de tafel. Op dat moment brengen we de voorzitter van het poho-overleg Milieu en Afval 
hiervan op de hoogte. 
 
 
 
 
Afstemming met andere afdelingen/clusters: 
 
Ondernemingsraad: 

Adviesnota hoeft niet aan de ondernemingsraad te worden aangeboden. 

 
Personeel en organisatie consequenties: 

Nee 

 
I&A  

Nee 

 
Communicatie  

De communicatieaspecten rondom de REKS staan in bijgevoegd raadsvoorstel. 

 
Bestuurlijk-juridische aspecten 

Nee 

 
Financiën 

De financiële gevolgen van de REKS staan in bijgevoegd raadsvoorstel. 
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Bijlagen 
Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) Hart van 
Brabant : 2021.08456 
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