MOTIE
Verenigde Vergadering 25 mei 2019
Onderwerp/Thema: energiehuis

Op grond van artikel 11, derde lid van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant, stelt
het algemeen bestuur elke vier jaar een strategische agenda op voor de regio. Zij raadpleegt hiervoor
de gemeenteraden. De Verenigde Vergadering van de regio Hart van Brabant, bijeen op grond van
artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant, heeft kennis genomen van de
concept strategische meerjarenagenda 2019-2023 van het algemeen bestuur.
De Verenigde Vergadering van Regio Hart van Brabant,
in vergadering bijeen op 25 mei 2019,
constateert dat:
 vanuit de verschillende regio’s invulling wordt gegeven aan de landelijke energieopgave van 49%
Co2 reductie in 2030 middels een Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS);
 Regio Hart van Brabant samen met haar partners werkt aan de invulling van een REKS;.
 de REKS voorstellen moet omvatten op het gebied van energiebesparing, opwek van duurzame
energie en het efficiënt gebruik van energie;.
 het belangrijk is dat inwoners hierbij kunnen meedenken en meedoen;.
 de stap naar duurzame energie een enorme opgave is, ook voor de inwoners van Regio Hart van
Brabant;
 de energietransitie alle inwoners van Regio Hart van Brabant aangaat;
overwegende dat:
 inwoners op een eenvoudige, laagdrempelige wijze, objectieve informatie moeten kunnen
krijgen over duurzame energie en verschillende energiebesparende maatregelen, dat zij deze
moeten kunnen aanschouwen en voorgelicht moeten kunnen worden over mogelijkheden
voor subsidies en leningen daarvan;
 de vormgeving van een dergelijke mogelijkheid in de Regionale Energie en Klimaat Strategie
zeer passend is;

verzoekt het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant:
om het realiseren van een zogeheten energiehuis, vergelijkbaar met het Energiehuis Helmond,
gestalte te geven in de verdere invulling van de Regionale Energie en Klimaat Strategie en daarbij
aansluiting te zoeken bij reeds lopende passende initiatieven;

en gaat over tot de orde van de dag.
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