
Welkom bij informatie avond 
Energie besparen 



Wie en wat is 
Ambitie DRG 

• Riel - Goirle duurzaam/zelfvoorzienend te 
maken op basis van het principe, ‘voor en 
door de burgers’.  

 

• Opbrengsten uit projecten moeten zo veel 
mogelijk ten goede komen aan burgers en 
mkb-bedrijven 
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Tom Weijtmans 
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Organisatorisch 
Wat hebben we tot nu toe bereikt? 

1. Oprichting Energiecoöperatie Duurzaam Riel-Goirle (2016) 
2. Oprichting Stichting Duurzaam Riel Goirle (2019) 

Aparte ontwikkel entiteit – professionalisering/capaciteit 
3. Afstemming met de gemeente – samenwerkingsconvenant (2019) 

DRG als strategische partner voor de verduurzaming van Goirle Riel  
4. Subsidie Brabant Geeft Energie  

Financiering voor de ontwikkeling van 6 projecten 
 
Hiermee continuïteit voor de komende jaren geborgd en constructieve 
partner voor de gemeente in de energie transitie 



Wat hebben we tot nu toe bereikt? 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Van Roessel I, II en II 

Van Abbeelen 

Vermeer 

Uitvoering: Postcoderoos projecten 



 103 huishoudens participeren 

 1495 panelen 

 463.120 WP Vermogen 

  Zon op eigen dak 

Wat hebben we tot nu toe bereikt 
   jan. 2020 ? 



  Spinderwind 

Spinderwind 

 11 energie coöperaties 

 700 burgers participeren 

 4 windmolens 

 25 huishoudens uit Riel –Goirle 

participeren 

 windmolens proefdraaien 

 Start draaien maart 2020 

 Opening april 2020 

Wat hebben we tot nu toe bereikt? 

https://www.spinderwind.nl/ 



De plannen voor de komende tijd 

Dak ter beschikking, vragen, 
van harte welkom! 

1. Nieuwe postcoderoos 
• Er is animo... Maar we hebben geen dak. Help!? 

2. Zon op eigen dak – daar gaan we mee door (Robben Groene 
Energie) 

3. Energie besparen 
4. Samenwerking met woningcorporatie Leystromen en gemeente 

• Project huur- en koopwoningen door elkaar 
5. Grootschalig wind/zon onderzoeken en ontwikkelen indien 

kansrijk 



Vragen: 


