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Nieuwsbrief Duurzaamheidsvallei november 2014
Evaluatie 14 september
14 september was de opening van de Duurzaamheidsvallei. Het bestuur was verheugd over
de opkomst op deze mooie dag, waarop zoveel andere activiteiten in de regio waren
georganiseerd. Ca. 300 bezoekers zijn geweest om kennis te maken. Het bestuur is trots op
dit aantal bezoekers als de vele exposanten, die wilden laten zien wat zij allemaal doen voor
en met het gebied. Binnenkort wordt gestart met de aanplant van een haag en een bomenrij
van elzen en worden er enkele kastanjebomen en een paar notenbomen geplant bij het
sportpark van Oisterwijk. Daarmee krijgt het een mooiere landschappelijke overgang naar de
Duurzaamheidsvallei.

Duurzame opwekking van Energie
Een van de doelstellingen van de Duurzaamheidsvallei is om (experimentele) duurzame
opwekking van energie te stimuleren en toegankelijk te maken voor het publiek. Dat leidt tot
bewustwording en verandering van gedrag. De initiatieven mogen niet indruisen tegen de
beoogde balans en karakter van de Duurzaamheidsvallei.
Het liefst streven we naar rendabel projecten, maar kleinschalige experimenten zijn van
harte welkom. Mocht u ideeën hierover hebben of als eigenaar mee willen doen, laat het
ons dan weten. In onderstaande geven we enkele initiatieven aan die momenteel ontplooid
worden.

In dit project werken mensen van
verschillende landen samen rond
thema’s die het dagelijkse leven van
Europese burgers aangaan. Het
draagt zo bij aan een meer hechte
Europese samenleving.

Zon
Enkele eigenaren hebben 1,5 ha grond ter beschikking gesteld voor een te ontwikkelen
zonnepanelenpark. De gemeente is nu bezig met een bestemmingsonderzoek, dat naar
verwachting op korte termijn klaar is. De Midden Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor
Energie en Duurzaamheid (MOED, zie www.duurzaammoed.nl) heeft aangeboden een
haalbaarheidsstudie te maken, gezamenlijk in te kopen en om de SDE+ subsidie aan te
vragen voor volgend jaar. Helicon opleidingen heeft aangeboden om een bijdrage te leveren
aan de haalbaarheidsstudies en het beheer van het zonnepark. Helicon zal daartoe
structureel stagiaires ter beschikking stellen. Wij houden u op de hoogte van de stand van
zaken.
Als dan meer dan 1,5 ha (kleine 3000 panelen voor +/- 1 MegaWatt) aan zonnepanelen zou
worden geplaatst, is het natuurlijk ook een idee om de omliggende bewoners en bedrijven
mee te laten profiteren van eventuele inkoopvoordelen. Daarom hebben we 21 januari 2015
een bijeenkomst gepland om 20.00 uur bij café Zomerlust aan de Oisterwijkse baan,
waarbij alle eigenaren/bewoners in de Duurzaamheidsvallei en daarom heen worden
uitgenodigd om zich te oriënteren op de voordelen van de inkoop en de installaties. U krijgt
dan informatie over haalbaarheidsstudies, de prijzen en het toekomstig beheer. Noteer dit
alvast in uw agenda. In de volgende nieuwsbrief wordt u hierover hierover nog verder
geïnformeerd.
Mocht u aanwezig willen zijn of interesse hebben mail dan uw naam, adres en emailadres
aan info@duurzaamheidsvallei.nl. Geef aan met hoeveel personen u aanwezig bent als u
komt.
Wind
Op het gebied van windenergie heeft de Stichting Duurzaamheidsvallei 20 november van de
Stichting Tilburgse Werkgemeenschappen (TWG) de 4 kleine windmolens die waren
geplaatst op de Piushaven 20 geschonken gekregen. Het betreft 4 venturi windmolens die
gezamenlijk ongeveer 2000 kWh kunnen opwekken (bijna het verbruik van 1 huishouden).
Ze maken nauwelijks geluid en zijn niet hoog (4-5 meter).
Alle bewoners en betrokkenen worden opgeroepen suggesties te doen waar de venturiwindmolens het best zouden kunnen worden geplaatst. Meldt uw suggesties op
info@duurzaamheidsvallei.nl
In het verlengstuk hiervan wil Wind en Energie uit Haaren een experimentele windmolen
testen in de Duurzaamheidsvallei. Ook hiervoor geldt dat u zich kunt aanmelden op het
zelfde emailadres.
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Remco Westhoek (secretaris). Dré van Hal (penningmeester), Henk de Kort, Joost Schretlen van Segon
en Ralph Akkermans van DLG en wordt geadviseerd door Nellie Raedts van het Deltaplan voor het
Landschap en door de heer T.A.M.Beckers, oud-hoogleraar van de Universiteit van Tilburg.

Overige
Waar het gaat om bioverbranding en biovergisting worden momenteel diverse initiatieven
genomen waarover wij u in de komende weken ook zullen informeren. Zo is men vanuit
Moerenburg druk bezig om de mogelijkheden van snipperverbranding toe te passen of om
biovergistingsinstallaties op schaal te plaatsen. Vaak zijn de installaties niet zozeer het
probleem maar de toevoer van de vereiste grondstoffen.
Duurzame inkoop van energie
Groene energie wordt nog onvoldoende ingezet en afgenomen. Daarom heeft de Stichting
Duurzaamheidsvallei een overeenkomst gesloten met Homestroom en MKB-energie om
duurzame energie in te kopen van concurrerende energieleveranciers. Homestroom en
MKB-Energiebeheer werken uitsluitend in opdracht van de afnemers en zijn niet verbonden
aan een energiebedrijf. Wilt u meedoen en geïnformeerd worden dan kunt u een mail
sturen naar info@duurzaamheidsvallei.nl of direct naar de websites gaan en contact
opnemen met www.homestroom.nl en/of www.MKBenergiebeheer.nl .
Zowel Homestroom als MKB-Energiebeheer analyseren eerst uw energierekening of u nog
recht heeft op teruggave van eventueel teveel betaalde energiebelasting over de afgelopen
5 jaar. U krijgt een gewogen advies over wat te meest voordelige aanbieder voor u is. Dat
geeft een goed gevoel als je dat weet!
Van Homestroom en MKB-Energiebeheer ontvangt de Stichting Duurzaamheidsvallei een
reguliere bemiddelingsvergoeding voor als verbruikers in de Duurzaamheidsvallei zich
aansluiten. U kunt deze bijdrage verhogen door bij inschrijving aan te geven of maandelijks
een extra bijdrage wilt geven aan de Stichting Duurzaamheidsvallei om haar werkzaamheden
te kunnen bekostigen. Wij stellen het zeer op prijs als u daar gebruik van maakt!!.

Tenslotte
Graag vernemen wij of u aanwezig bent op 21 januari en veder vragen we u ook te reageren
op de andere uitnodigingen en vragen in deze nieuwsbrief. Mail ons op
info@duurzaamheidsvallei.nl
Met vriendelijke groet
Namens het stichtingsbestuur van de Duurzaamheidsvallei,
Henk Hoppenbrouwers (voorzitter ad interim),
Remco Westhoek (secretaris).
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Voor de realisering van projecten in de Duurzaamheidsvallei werkt de Stichting samen met
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