
Algemene informatie over de RE(K)S  

In dit hoofdstuk leest u meer over wat de REKS inhoudt, wie er bij de REKS betrokken zijn en wat de planning 

voor de REKS is.  

Wat is de RE(K)S? 

Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving 

worden steeds meer zichtbaar. Nu al zorgt de stijgende temperatuur voor een toename van droogte, stormen 

en mislukte oogsten. We krijgen te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door 

stevige buien en extreem hete zomers. Naarmate de temperatuur stijgt, nemen die problemen toe en treffen 

ze meer mensen. 

 

In onze regio Hart van Brabant werken we daarom aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). 

Daarmee brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook 

staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze 

omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.  

 

De REKS is dus een instrument om samen keuzes te maken over de opwek van duurzame elektriciteit, de 

warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur, en 

aanpassing aan klimaatverandering.  

 

Meer informatie vindt u in deze video. 

Waarom is er een RE(K)S? 

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking van de 

internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 

bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet zorgen voor een CO2-reductie van tenminste 49% 

in 2030 ten opzichte van het jaar 1990.  

 

Bij het maken van het Klimaatakkoord waren verschillende zogenoemde sectortafels betrokken. Parallel aan de 

landelijke onderhandelingen aan de sectortafels, is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s op initiatief van 

gemeenten, provincies en waterschappen. De regio Hart van Brabant is er daar een van.  

 

Meer informatie vindt u in deze video. 

Wie werken er mee aan de RE(K)S? 

Binnen de regio’s werken gemeenten, provincie en waterschappen samen met stakeholders aan een Regionale 

Energiestrategie (RES) of -in Hart van Brabant- een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Zo zijn ook 

landschapsarchitecten, natuurorganisaties, lokale energiecoöperaties, woningcorporaties en netbeheerder 

Enexis betrokken bij de REKS. 

 

De RE(K)S is dus een regionale strategie, maar wordt landelijk gecoördineerd. Het rijk heeft namelijk als doel 

gesteld dat alle RE(K)S’en samen tot 2030 35 terawattuur aan duurzame energie opwekken. Daarom legt het 

rijk in de zomer van 2020 alle RE(K)S’en naast elkaar en kijkt of de regionale ideeën genoeg zijn voor de 

https://www.youtube.com/watch?v=gRqt1c8wNFg&t
https://www.youtube.com/watch?v=ZFqr5KnZ7FM&t


landelijke opgave. Als er nog een restopgave is, dan krijgen de regio’s de opdracht om hun strategie alsnog aan 

te passen.  

Hoe ziet de RE(K)S-planning er uit? 

De RE(K)S-planning in grote lijnen ziet er voor alle regio’s hetzelfde uit (zie ook de afbeelding). In de periode tot 

juni 2020 ontwikkelen alle regio’s een concept-bod REKS, dat zij indienen bij het rijk. Het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) rekent de plannen vervolgens door en kijkt onder meer of zij samen komen tot de gestelde 

35 terawattuur aan duurzame energie. 

 

In oktober 2020 is de restvraag bekend en weten de regio’s of hun RE(K)S voldoet of dat er nog extra plannen 

in moeten worden opgenomen. Aan de hand daarvan maken de regio’s een definitief bod REKS, dat in maart 

2021 wordt vastgesteld. Dan start ook de verwerking van de strategie in het omgevingsbeleid. Vanaf 2025 gaan 

de plannen van de RE(K)S’en echt worden uitgevoerd.  

 

Meer informatie vind je in deze video. 
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