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43 
huishoudens  
via DRG zon 
op eigen dak 

Terugblik 
April 2019 – maart 2020 

Informatie- 
bijeenkomsten 
geweest 

2 

Locaties op 
het oog 
voor wind 

2 
zonnepanelen  
op eigen dak  
199.170 WP 
vermogen 

Stichting 
1. Bestuur compleet 
2. Uitbreiding projectleiders 
3. 6 Energiecoaches Daken benaderd 

 voor PCR 

  6 

Locatie op het 
oog voor 
grootschalige 
zonopwekking 

1 

  621 

Besparen: 
1. Plan besparen opgesteld 
2. Energiecoaches werving 
3. Pilot energie voor       
iedereen gespikkeld bezit 



Zon eigen dak  
Prognose aanvraag subsidie: 40 installaties, 600 panelen in 2019 
Gerealiseerd:  43 installaties, 621 panelen en ca. 200 kWP 
 
2 bewonersbijeenkomsten georganiseerd, bezoekersaantal ca. 150 personen 
waarbij informatie is gegeven over zon op eigen dak wat weer 15 nieuwe 
aanvragen heeft opgeleverd 
 
Postcoderoosregeling 
Prognose aanvraag subsidie: 1 dak ontwikkeld met 250 panelen in 2019 
- 6 potentiële dakeigenaren benaderd 
- 3 hiervan interesse waarvan: 
 1 wacht op toestemming gemeente irt bestemmingsplan 
 1 nu dakonderzoek (constructie en vernieuwing) wordt onderzocht 
 1 heeft teruggetrokken 
 
DRG heeft momenteel een wachtlijst voor potentiële deelnemers 
 
 
 



Energiebesparen 
Prognose aanvraag subsidie: campagne opzetten en een digitaal energieloket 
Gerealiseerd: Op basis van verkennende gesprekken met o.a. andere 
energiecoöperaties, duurzaamheidsorganisaties etc. plan van aanpak 
opgesteld. RRE subsidie aangevraagd, als voldoende beoordeeld maar nog 
niet financieel gehonoreerd. Werving van 6 energiecoaches die worden 
opgeleid. Planning bezoeken start in mei 2020, vanwege Coronavirus later. 
Energieloket wordt momenteel onderzocht in samenwerking met andere 
coöperaties. 
2 bewonersbijeenkomsten georganiseerd, bezoekersaantal ca. 150 personen 
waarbij informatie is gegeven over energiebesparen en waaruit 20 verzoeken 
voor bezoek energiecoach zijn gekomen 
 
Energie voor iedereen 
Prognose aanvraag subsidie: plan van aanpak opstellen incl. 
communicatiestrategie in 2019 
Met woningbouwcorporatie Leystromen en de gemeente Goirle is plan van 
aanpak Duurzame Leefomgeving Leystromen opgesteld. Fase 1 Oriëntatie, 
veldverkenning en afbakening is afgerond en opgeleverd. Planning maart  
stakeholdersanalyse en communicatiestrategie worden opgesteld. (uitstel 
Corona)  
Fase 2 dialoog en co-creatie start in april 2020 
 



Windmolens 
Prognose aanvraag subsidie: Lokaal draagvlak creëren, het participatiemodel en het 
lokaal eigendom vormgeven en dit uit te rollen. 
Tot nu toe gerealiseerd: 
De selectie van 2 marktpartijen waar DRG samenwerkingsafspraken mee heeft 
gemaakt. Verder hebben de beoogde grondeigenaren serieuze interesse voor de 
potentiele locatie Riel West met 4 windturbines. Voor een andere potentiele locatie 
gaan we op korte termijn de grondeigenaren benaderen.  Met de gemeente Goirle zijn 
we in overleg over de REKS plannen en de consequenties voor de realisatie van de 
windturbines. Indien de consequenties positief zijn gaat DRG de omwonenden van de 
locatie Riel West benaderen.  We hebben overleg gehad met de bedrijven vereniging 
Tijvoort over toekomstige samenwerking. Tot slot streven we naar uitbreiding van de 
samenwerking met Spinderwind waarbij kennis wordt gedeeld (o.a. hun invulling van 
participatie & lokaal eigendom). 

 
Gebiedsontwikkeling 
Prognose aanvraag subsidie: Scenario-ontwikkeling. 
De gemeente heeft een concept afwegingskader zon-en windenergie opgesteld. Voor 
zonneweides is 40 ha beschikbaar. DRG wil op 1 locatie een zonneweide ontwikkelen in 
de toekomst. Het betreft duurzaamheidsknooppunt de Baars dat in het REKS bod zit. 
Vanwege de regionale afstemming heeft dit vertraging opgelopen, via de gemeente is 
DRG hierbij aangehaakt. 



Communicatie 
- Website aangepast, facebookpagina geïntroduceerd 
- Infobijeenkomsten en nieuwsbrief 
- Strategiebijeenkomst bij Pauwr Creative lab waarbij 4 waarden methode 

(gebruik, instrumenteel, rationeel en emotioneel) is gebruikt voor  
communicatiestrategie te bepalen en slogan hieruit  te ontwikkelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Slogan: Goed bezig in verschillende contexten (wordt verder uitgewerkt) 
 



Relatie met gemeente 
- Gezamenlijk convenant ondertekend maart 2019 
- Structureel overleg (1x/3 weken) mbt voortgang lopende 

projecten en oppakken evt. nieuwe dingen 
- DRG is inmiddels logische partner voor energietransitie mee vorm 

te geven 
- DRG wordt gevraagd bij ontwikkeling beleid en opstellen 

afwegingskader zon- en windenergie 
 

 



Speerpunten 2020 

Ambitie 2020:  
- Stichting en coöperatie integreren m.b.t. bestuur 
- Toewerken naar manier om financieel break even te kunnen gaan 

Doelen 2020: 

- Samenwerking met energiecoöperaties Hart van Brabant versterken 
- Uitvoering geven aan REKS 
- Projecten uit subsidie uitvoeren 
  

Slogan: Goed Bezig!   



60 
huishoudens  
via DRG zon 
op eigen dak 

Prognose 
april 2020 – maart 2021 

Informatie- 
bijeenkomsten  

2 

Doorontwik-
keling 
locaties wind 

2 

zonnepanelen  
op eigen dak  

Stichting  
en coöperatie in één 
bestuur PCR gerealiseerd 

     en 1 in 
voorbereiding 

  1 

Locatie op het 
oog voor 
grootschalige 
zonopwekking 

1 

  750 

Besparen: 
1 Energieloket operationeel 
2 Energiecoaches opleiding 
en aan de slag 
3. Pilot energie voor       
iedereen in uitvoering 


