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Onderwerp: Concept bod REKS Hart van Brabant
Kenmerk: PvD/JK/2020-47

Geachte leden van Provinciale Staten,
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke regio in Nederland een 'Regionale Energie Strategie' maakt. In de
Regio Hart van Brabant is het thema klimaatadaptatie daaraan toegevoegd. Dit heeft geleid tot een 'Regionale
Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant (REKS)'.
Afgelopen jaar heeft de Regio Hart van Brabant intensief samengewerkt met de gemeente Haaren, de drie
waterschappen, de provincie Noord Brabant en een groot aantal stakeholders om te komen tot een 'concept
bod REKS'.
Op 12 maart 2020 heeft het portefeuillehouderoverleg Milieu & Afval van de Regio Hart, bestaande uit
afzonderlijke bestuurders van de Hart van Brabant gemeenten, de waterschappen, de provincie en de
gemeente Haaren de concept-REKS vastgesteld en vrijgegeven voor de lokale en provinciale besluitvorming. Er
wordt gestreefd om uiterlijk 1 juni 2020 het concept bod REKS aan te bieden aan het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.
De stukken kunt u vinden op de website www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS/downloads.
Op 13 mei 2020 staat er een regionale radenavond gepland. In welke vorm deze radenavond doorgaat wordt
nog overlegd met de klankbordgroep raden. Wij zouden graag met u willen terugblikken op de totstandkoming
van het concept bod REKS en vooruit willen kijken naar de stappen die we gezamenlijk moeten zetten richting
een volwaardige REKS 1.0.
Tot slot bedank ik u voor uw input tijdens de vele radenavonden die regionaal en lokaal aan dit onderwerp zijn
gewijd. We mogen trots zijn op het resultaat tot dusver.
Met vriendelijke groet
G. Bruijniks
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Milieu en Afval regio Hart van Brabant
Wethouder Loon op Zand
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