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2016
Onderstaande tabel geeft in een oogopslag weer hoe de zaken er eind 2016 voor stonden. De
groen gearceerde projecten lopen op schema, oranje betekent dat er vertraging is opgelopen of
dat het project niet de resultaten kan leveren die bij aanvang voor ogen stonden.

Project

Capaciteit

Besparing
huishoudens
equivalenten

Status

Wind-park
Spinder

12 MW (4 x
3) MW)

7.200

MER inhoudelijk
voldoende afgerond om
ontwerpbestemmingsplan
op te kunnen stellen.
Openbare procedure
begonnen

Tilburg Basisscholen

1,6 MW;

363

Project is voor MOED
afgerond

Aero-parc Gilze
en Rijen

0,9 MW;

285

Project is voor MOED
afgerond

Gemeente Tilburg
en Waalwijk

7 MW;

2.337

Project is voor MOED
afgerond

Bedrijfs-daken

SDE 2014:
7 MW;
47.863 m2
PV-panelen

2.338

SDE overdracht aan
investeerder geeffectueerd

2

10.000 m
PV-panelen

2

7.850 m
PV-panelen
2

49.396 m
PV-panelen

2

BZW MOED

SDE 2016:
10,2 MW;
69.723 m2
PV panelen

4.121

Nieuwe indieningsronde
april 2017

Maatschappelijk
vastgoed

SDE 2016
0,757 MW
6.308 m2
PV panelen

306

Nieuwe indieningsronde
april 2017. Onder andere:
Dongen, Goirle en
Waalwijk, Hilvarenbeek

Energie architect

Afgerond.
Energiespecialisten krijgen
met enige regelmaat
opdrachten van MOED.
Nieuwe ronde wordt
overwogen

RIET aanvraag
ingediend

nvt

nvt

Helaas niet gegund.
Nieuwe ronde in maart
2017

Sportverenigingen
Energiek en
Betaalbaar

nvt

nvt

50 sportaccommodaties
(hoofdzakelijk in Midden
Brabant) worden qua
energiebeheer aangepakt.
SSNB, Provincie NoordBrabant en EFB

Energieke Regio

nvt

nvt

Extra inzet vrijgemaakt om
voldoende bedrijven te
werven

Diverse projecten
in voorbereiding

nvt

nvt

2 windparken, 1
biomassacentrale, 3 green
deals, follow up dag van
duurzaamheid in Dongen,
Energietransitie als
onderdeel van circulaire
economie, Ecoweek 2017
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Evaluatie MOED

nvt

nvt

Publieke factsheet in
concept gereed.
Continuïteit voorlopig
verankert met project
manager. MIS in
voorbereiding

Green Deal
Gezondheids-zorg

nvt

nvt

Eerste gesprekken lopen
met zorginstellingen in HvB
en betrokken bestuurders

PCR zonnestroom
de Sprankelaer

nvt

nvt

Ontwikkeling in
samenwerking met
boerencoöperatie “de
Sprankelaer”

Onderzoek PV op
sociale
huurwoningen
Tilburg

nvt

nvt

Opdracht gemeente
Tilburg, afgerond

Green Deal
Biomassa Midden
Brabant

nvt

nvt

Proces gestart

Interreg
Nederland –
Vlaanderen ‘De
Energiemakelaar’

nvt

nvt

Aangehaakt bij dit Vlaamse
initiatief. Bij goedkeuring
wordt MOED
projectpartner. Werkt dan
aan casussen onder Green
Deal Biomassa. Looptijd 3
jaar.

2017
In 2017 wordt verder gebouwd aan de organisatie van MOED. Dit komt tot uiting in het
uitschrijven van een Europese aanbesteding voor de rol van Directeur. Maar ook bouwen we
zodanig verder aan de organisatieontwikkeling dat MOED een toekomstbestendige organisatie
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wordt, die voldoende waarborgen biedt voor continuïteit. De uitdaging is om het werk
ondertussen zonder onderbreking door te laten lopen: het uitvoeren van projecten en het
creëren van een samenhangend programma op energietransitie in de regio.
Speerpunten voor 2017 zijn:
-

Aanpak ‘Energieke Regio’

-

Nieuwe Green Deals

-

Ontwikkeltrajecten naar nieuwe windparken, warmte uitwisseling,
zonnestroominstallaties en biomassaconversie

-

Aansluiting zoeken bij energiebesparing en CO2 reductie kansen als gevolg van circulair
economisch denken en handelen

-

Uitvoering geven aan de wensen van het bestuur als gevolg van de in 2016 gehouden
evaluatie

-

Rol van uitvoerder pakken binnen Regionale Energiestrategie.
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