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Kennisnemen van 
De samenwerking tussen de gemeente Goirle en de stichting en coöperatie Duurzaam Riel Goirle en 
de tot nu toe behaalde resultaten. 
 
Inleiding 
Sinds 2016 werkt de gemeente Goirle samen met de energiecoöperatie Duurzaam Riel Goirle (DRG) 
aan het verduurzamen van Goirle. In 2016, 2017 en 2018 zijn verschillende projecten met elkaar 
afgestemd en uitgevoerd waarmee stappen zijn gezet in de energietransitie. 
 
DRG is een goede partner gebleken om inwoners te betrekken bij de energietransitie. De 
informatieavonden die zijn georganiseerd werden goed bezocht en leverden concrete resultaten op 
zoals investering in zon op eigen dak of andermans dak. Om die reden is deze samenwerking in 
maart 2019 geformaliseerd door het sluiten van het samenwerkingsconvenant “Een duurzame 
Gemeente, lokaal georganiseerd” tussen DRG en de gemeente Goirle. Het doel van dit convenant is 
om via deze samenwerking versnelling te brengen in de energietransitie van de Gemeente Goirle. 
Bijgaande brief en jaarverslag van DRG geven een goed beeld van de resultaten die afgelopen jaren 
zijn behaald. 
 
Informatie 
Onderstaand een kort overzicht van de projecten die samen met DRG worden uitgevoerd. Een 
uitgebreidere toelichting en een overzicht van de concrete behaalde resultaten is opgenomen in de 
bijlagen. 
 
Wind en zon 
DRG onderzoekt de mogelijkheden voor windenergie en grootschalige zonneparken. Hiervoor 
worden gesprekken gevoerd met professionele marktpartijen, de betrokken grondeigenaren en 
omwonenden.  
  
DRG helpt besparen  
Inwoners helpen om energie te besparen door het organiseren van informatieavonden en het 
inzetten van energiecoaches.   
 
Energie voor iedereen 
In samenwerking met woningbouwcorporatie Leystromen en de gemeente Goirle wordt bij een 
bepaalde wijk in Goirle bekeken hoe er in de huurwoningen en energie bespaard kan worden.  
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Zon op eigen en andermans dak 
DRG helpt inwoners om zelf energie op te wekken door het organiseren van informatieavonden, het 
adviseren over aanbieders van zonnepanelen en door het realiseren van postcoderoosprojecten. 
 
Energieloket 
Samen met gemeenten en energie coöperaties van Hilvarenbeek en Oisterwijk wordt een 
energieloket ontwikkeld waar inwoners terecht kunnen voor vragen en adviezen op het gebied van 
de energietransitie.   
 
Door bovengenoemde projecten samen met DRG op te pakken, wordt tevens tegemoetgekomen 
aan de motie van 6 november 2018 waarin wordt opgeroepen om te investeren in het “anders 
denken” zodat het duurzaamheids denken gemeengoed wordt. 
 
Vervolg 
De samenwerking met DRG zetten wij de komende periode voort. Ook voor de warmtetransitie 
verwachten wij dat DRG ons kan helpen op een laagdrempelige manier de inwoners te betrekken. 
 
Communicatie 
n.v.t. 
 
Bijlagen 

• Brief DRG 

• DRG jaarverslag 

• Intentieverklaring gezamenlijke LEC’s Hart van Brabant 
 
 


