
 
GREEN DEAL: SAMEN NAAR EEN 
BREED GEDRAGEN ENERGIETRANSITIE 
 
Ook in de regio Noordoost Brabant moeten we versneld grote stappen zetten 
in de energietransitie om klimaatverandering tot een minimum te beperken. 
De energietransitie zal pas slagen als er breed begrip is voor de ingrijpende 
veranderingen die gepaard gaan met energiebesparing, warmtetransitie en 
(grootschalige) duurzame opwek. Dit begrip ontstaat door een helder verhaal 
over de noodzaak van maatregelen én door de mogelijkheid tot participatie van 
de omgeving in alle fasen van een energieproject: van planontwikkeling tot 
realisatie tot exploitatie.  
 
De lokale energie-initiatieven, verenigd in het Platform Coöperatief Duurzaam 
Noordoost Brabant, energiebedrijven, ontwikkelaars én de gemeentes in de 
regio Noordoost Brabant onderschrijven de volgende uitgangspunten: 
 

1. in de energietransitie staat de verbinding tussen burgers, bedrijven en 
overheid voorop; 

2. in de energietransitie wordt gestreefd naar 50% lokaal eigendom door 
het mogelijk maken van medezeggenschap, mede-eigenaarschap en 
maatschappelijk rendement.  

3. iedereen moet kunnen meedoen in de energietransitie, ongeacht 
inkomen of achtergrond.  

4. door energietransitie te koppelen aan opgaven zoals natuur-
ontwikkeling, kansengelijkheid en duurzame economie, komen we tot 
ontwikkeling van brede welvaart. 

 
Gemeentes, energiebedrijven, ontwikkelaars en energie-initiatieven in de regio 
Noordoost Brabant werken samen aan een breed gedragen energietransitie en 
komen het volgende overeen: 

• partijen werken intensief samen aan projecten voor energiebesparing, 
warmtetransitie en (grootschalige) duurzame opwek; 

• partijen ondersteunen de verdere professionalisering van lokale energie-
initiatieven met kennis en financiële middelen; 

• partijen garanderen een gelijkwaardige positie van lokale energie-
initiatieven in (grootschalige) energieprojecten. 

 
 



In het Platform Coöperatief Duurzaam werken de volgende energie-initiatieven 
samen: 
- Coöperatieve vereniging Bossche

Windmolen West
- VET-Vught
- CEC: Cuijks EnergieCollectief
- Boekel Energie
- EC Oss
- EC Boxtel

- Duurzaam Hintham
- Energiecentrale Sparrenburg
- HOT; huis en omgeving in transitie
- Beco; Bernhezer energie coöperatie
- Dommelstroom
- EC Meierijstad
- Duurzaam Grave

Over de Stichting Platform Coöperatief Duurzaam Noordoost Brabant: 
Het Platform is een onafhankelijk pleitbezorger vóór energietransitie en vóór 
burgerparticipatie. De stichting werkt zonder winstoogmerk.  
Het platform brengt lokale initiatieven op het gebied van duurzame opwek en 
energiebesparing bijeen en vertegenwoordigt hen in het regionale proces van 
de energietransitie.  
Het platform staat lokale energie-initiatieven bij in de ontwikkeling en realisatie 
van breed gedragen projecten in de duurzame opwek en energiebesparing 
door kennis, ervaring en netwerk aan te bieden. 

Meer info: www.cooperatiefduurzaam.nl – info@cooperatiefduurzaam.nl 
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