Er zul l en fundamentel e keuzes gemaakt moeten w orden w i l l en w e echte
resul taten gaan boeken. Het vergt vi si e, l ef en i nzet van al l e parti jen om
succes te behal en. Door krachten te bundel en zi jn w i j tot veel i n staat. Maar
w i e neemt het voortouw ?

Januari 2014

Op 21 januari 2014 onderteken(d)en ti ental l en maatschappel i jke
organi sati es, bedri jven, gemeente en onderw i js
‘De Verklaring van Drimmelen’
In deze verkl ari ng w ordt de noodzaak om onze maatschappi j te
verduurzamen onderkend. We mogen toekomsti ge generati es ni et opzadel en
met negati eve gevol gen van onze w el vaart. En hi er w orden ni et al l een
ecol ogi sche gevol gen bedoel d al s kl i maatveranderi ng. Ma ar ook de
aantasti ng van de l eefbaarhei d van onze dorpen (de pi nautomaat en
sportvereni gi ng), de l okal e w erkgel egenhei d en gezonde voedi ng. Door de
ondertekeni ng van de verkl ari ng l aat Dri mmel en zi en er w erk van te w i l l en
maken.
In Drimmelen gaan we het doen!
De grote vraag i s nu hoe w e di t gaan doen. In de verkl ari ng w ordt dui del i jk
gesproken over samenw erken. Het besef dat de ondertekenaars samen veel
meer kunnen berei ken dan al l een i s goed doorgedrongen. Maar hoe w erkt
dat dan? Hoe kunnen burgers, ondernemers, gemeente en andere
organi sati es el kaar verder hel pen en samenw erken?

Burgers kunnen heel di rect bi jdragen aan de verduurzami ng van
Dri mmel en. Burgers zi jn bi jvoorbeel d te pri kkel en door col l ecti eve acti es.
Bi jvoorbeel d col l ecti ef i nkopen van el ektri ci tei t, zonnepanel en, snel l er
i nternet, zorg etc. Al s w e de ti ental l en mi l joenen di e w e gezamenl i jk i n
Dri mmel en ui tgeven voor di t soort zaken bundel en, kunnen w e mogel i jk
besparen. We kunnen met l okaal i nkopen de l okal e economi e/
w erkgel egenhei d sti mul eren. Voorw aarde i s w el dat de l okal e ondernemers
hi er i ni ti ati ef nemen voor de aanbodzi jde. Bovendi en kunnen w e een vooraf
afgesproken deel van de w i nstmarge i nzetten voor l eefbaarhei dsprojecten
en daarmee ook bel ei dsdoel en van de gemeente real i seren. Wi e doet er ni et
mee?
Woningstichtingen kunnen de w oonl asten voor hun huurders verl agen door
te i nvesteren i n eco-renovati es (i sol ati e, w armtepompen, zonne-i nstal l ati es
etc.). De energi el abel i ng van de bestaande w oni ngen moet verbeteren. Deze
doel stel l i ngen zi jn ook verw oord i n het Energi eakkoord en i n de pl annen van
de bei de corporati es di e i n Dri mmel en acti ef zi jn. Door kenni s en
i nvesteri ngen te del en kunnen pi l otprojecten w orden opgezet. De kenni s en
ervari ng di e hi erbi j w ordt opgedaan bi j de corporati es en ondernemers kan
ook w orden i ngezet bi j koopw oni ngen van burgers. Door hi er l okal e
ondernemers voor i n te schakel en zetten w e i n op l okal e w erkgel egenhei d.
Bovendi en kunnen grotere col l ecti even w orden gevormd door renovati es van
huur en koopw oni ngen te combi neren. Het i s zel fs mogel i jk om een deel van
de i nvesteri ngen i n verduurzami ng van w oni ngen door derden (andere
i nvesteerders) te l aten doen. Immers, de i nvesteri ngen zi jn veel al goed terug
te verdi enen.

De gemeente kampt met het probl eem van een ui tdi jend takenpakket en
terugl opende budgetten. In zi jn al gemeenhei d zi en w e hi erdoor een
‘terugtredende overhei d’. Ini ti ati even w orden bi j derden gel aten. De
gemeente faci l i teert. Toch kan de gemeente Dri mmel en voor vel e zaken het
i ni ti ati ef nemen: Bi jvoorbeel d daken beschi kbaar stel l en voor zonnepanel en,
i nnovati ef rui mtel i jk bel ei d voeren en bel ei d ontw i kkel en voor ‘soci al e
w i ndenergi e’. Om andere bel ei dsdoel en te real i seren zal vooral de
faci l i terende rol van de gemeente bel angri jk w orden. Daarbi j i s het van
bel ang dat de gemeente creati ef durft te zi jn om bestaande bel emmeri ngen
w eg te nemen (aanbestedi ngsbel ei d, pol i ti eke afw egi ngen etc.) en ook echt
gaat faci l i teren. Een open houdi ng en ambtel i jke en bestuurl i jke
ondersteuni ng voor duurzaamhei dsi ni ti ati even i n onze gemeente i s
noodzakel i jk zodat de noodzakel i jke samenw erki ng echt van de grond komt.
Ondernemers kunnen natuurl i jk i nvesteren i n het vergroenen van hun ei gen
bedri jfsvoeri ng. Zel fvoorzi eni ng, recycl i ng, bedri jfsparkmanagement,
combi neren van producti eprocessen etc. Al s door goede voorl i chti ng bl i jkt
dat duurzame i nvesteri ngen fi nanci eel i nteressant zi jn zul l en ondernemers
snel mee gaan. Interessante mogel i jkheden zi jn er door het aangaan van
coal i ti es met burgers, organi sati es of col l ega-ondernemers. Kunnen de
ondernemers ui t Dri mmel en het voor el kaar kri jgen om bi nnen een
samenw erki ng l angduri ge servi cegeri chte pakketten aan te bi eden op
gebi ed van energi ereducti e van w oni ngen? Van de ondernemers mag een
pro-acti eve houdi ng w orden verw acht ten aanzi en van mogel i jke
verdi enmodel l en. Pas al s de ondernemers zel f acti e ondernemen kan sprake
zi jn van een i mpul s voor de l okal e economi e.
De agrarisch ondernemers vormen bi nnen di t al l es een bi jzondere groep.
Veel agrari sch ondernemers hebben veel dakoppervl ak beschi kbaar di e
i ngezet kan w orden voor de i nstal l ati e van zonnepanel en. De i nvesteri ngen
kunnen w orden gedaan door de ondernemers zel f of door derden. Fi scal e
overw egi ngen en subsi di eregel i ngen spel en hi erbi j een rol . Er zijn kansen bi j
de agrari sch ondernemers voor (ui tbrei di ng van) bi o(gi st)i nstal l ati es, l okaal
(bi ol ogi sch) voedsel en natuurbeheer.
Het onderwijs i nvesteert i n de kenni s van morgen. Op de l agere schol en
w ordt het bew ustzi jn gekw eekt voor de ecol ogi sche begrenzi ng van onze

pl aneet. Deze bew ustw ordi ng w ordt door de ki nderen aan de ouders
overgedragen. De schol en kunnen w orden verduurzaamd i n combi nati e met
educati eprogramma’s. Het Dongemond col l ege stoomt onze jeugd kl aar voor
i nnovati eve opl ossi ngen voor de toekomst. Om de jeugd opti mal e
l eerkansen te bi eden zi jn stagepl ekken noodzakel i jk. En studi eopdrachten.
Rabobank Amerstreek heeft het bevorderen van soci al e, economi sche en
ecol ogi sche duurzaamhei d hoog i n het vaandel staan. Zi j w i l , i n de vervol g
op het Tri pl e P onderzoeksrapport een bi jdrage l everen aan bevorderi ng van
duurzaamhei d i n de Amerstreek. Zo ondersteun de bank het vormen van
communi ti es op gebi ed van duurzame energi e en regi onal e economi e.
Daarnaast heeft de Rabobank al s grote hypotheekverstrekker ook di rect
bel ang bi j het opw aarderen /renoveren van de bestaande w oni ngvoorraad
en al s kredi etverstrekker bi j een fl orerende l okal e economi e i n Dri mmel en.
Bi nnen de dorpsraden of w erkgroepen i n het kader van dorpsgeri cht w erken
bestaan l egi o i deeën om de l eefbaarhei d van onze dorpen te verbeteren. Di t
gel dt ook voor de vel e verenigingen di e onze gemeente ri jk i s. Het ontbreekt
de enthousi aste vri jw i l l i gers echter vaak aan ti jd en gel d om hun i deeën tot
real i seerbare projecten om te zetten. Door samen te w erken met andere
i nstanti es en de kracht van de l eden van de vereni gi ngen te bundel en l ukt
het mi sschi en w el !

Visie

Samenwerken moet je organiseren!

De wil is er. De Verkl ari ng van Dri mmel en l aat het enorme draagvl ak zi en
om zaken aan te pakken bi nnen onze gemeente.

Al l e parti jen vi nden duurzaamhei d bel angri jk, maar hebben duurzaamhei d
ni et al s hun core-busi ness. Veel zaken kunnen de afzonderl i jke
ondertekenaars van de ‘Verkl ari ng van Dri mmel en’ al l een oppakken. Maar
bi j heel veel zaken i s samenw erki ng nodi g. Kenni sdel i ng,
fi nanci eri ngsconstructi es, ti jdsi nspanni ng, al l i anti es smeden. We hebben
daarom ni euw e organi sati evormen nodi g w aari n w e onze gezamenl i jke
doel en op gebi ed van duurzaamhei d combi neren. Een organi sati e w aarmee
w e resul taten behal en di e i eder afzonderl i jk ni et zou behal en. Een
organi sati e van ons al l emaal . Ni et van de gemeente, ni et van de
i ni ti ati efnemers van Sti chti ng Duurzaam Dri mmel en. Nee, van ons al l emaal .
En: i edereen moet er beter van kunnen w orden.

Het geld is er. We geven met zi jn al l en mi l joenen per jaar ui t aan energi e,
i nternet, zorg etc. Er zi jn budgetten bi j verschi l l ende organi sati es bi nnen
onze gemeente. Door deze gel den (deel s) anders i n te zetten (om te bui gen)
kunnen w e samen w el l i cht veel meer voor el kaar kri jgen. De kansen l i ggen
er, nu de acti e !

De noodzaak is er om al s i eder i ndi vidu zel f acti e te nemen. Om bi nnen de
ecol ogi sche grenzen te bl i jven van w at de aarde kan verdragen. Om onze
energi evoorzi eni ng, een pri mai re l evensbehoefte, ook op l ange termi jn i n
ei gen hand te houden. Om onze ki nderen een l euke, gezonde en vei l i ge pl ek
te geven tussen de Mark en de Bi esbosch.

Niemand rijk, iedereen beter!
De vorm w aari n deze fi l osofi e w ordt gegoten i s de gemeenschapcoöperati e
In een coöperati e zi jn de l eden het hoogste orgaan. Al l e i nw oners van
Dri mmel en en al l e rechtspersonen i n Dri mmel en kunnen l i d w orden. Zi j
hebben het voor het zeggen.
Eigen zeggenschap

Het kan. In Dri mmel en w aai t de w i nd, schi jnt de zon. In de Amer stroomt het
w ater, er zi t w armte i n de ondergrond, restw armte i n de Pl ukmadese Pol der.
We hebben samen vol op groenafval , snoei afval , maai sel . We hebben
potenti el e energi e di e benut kan w orden. En de techni eken zi jn er en w orden
ook steeds beter. De kenni s i s aanw ezi g bi nnen onze gemeente en
daarbui ten om hi ermee aan de sl ag te gaan.

Een coöperati e i s een vol w aardi g bedri jf, met een seri euze bedri jfsvoeri ng.
Er gaat veel gel d i n om en er zi jn grote bel angen. Daarom i s een seri euze
aansturi ng van bel ang. Met een gekozen bestuur en een betrouw bare Raad
van Toezi cht. Het bestuur en de Raad van Toezi cht w orden gekozen door de
l eden.
We ki ezen met di t bedri jf echter ni et voor w i nstmaxi mal i sati e maar veel eer
voor de real i sati e van maatschappel i jke doel en met een gezonde marge.
Vooral snog zi jn al l e functi es bi nnen de coöperati e ook onbezol di gd vanui t de
coöperati e zel f, tenzi j de l edenraad anders besl i st.
In Engel and noemt men deze vorm een: Social Enterprise

De l eden besl i ssen ook aan de hand van aan hen voorgel egde busi ness
cases, w el ke projecten w orden opgepakt en hoe de fi nanci eri ng va n de
projecten w ordt geregel d. Projectvoorstel l en w orden gel everd door
w erkgroepen w aari n burgers, i nstanti es, gemeente, ondernemers en
onderw i js zi tti ng kunnen nemen. In eerste i nstanti e zal de bi jdrage van
deel nemende parti jen vooral bestaan ui t het i nzetten van ondernemende
capaci tei t i n de coöperati e.
Di t vormt de basi s voor Green Deals
Vi a de coöperati e kan ook kenni s gehaal d w orden van bui ten onze
gemeente. Op meerdere pl ekken i n Nederl and vi nden di t soort i ni ti ati even
pl aats en het i s dus zaak van el kaar te l eren. De kracht zi t i n maxi mal e
benutti ng van l okal e creati vi tei t.
De projectvoorstel l en w orden door het bestuur ter goedkeuri ng voorgel egd
aan de l edenraad. De projecten moeten bi jdragen aan soci al e, economi sche
en ecol ogi sche duurzaamhei d van onze dorpen en hebben dus pri mai r een
maatschappel i jk doel .
Investeerders i n een project met een afdoende verdi enmodel moeten
verzekert zi jn van een goed rendement op hun i nvesteri ng.

Situatie Huidig & fossiel
€ 9 miljoen
Huishoudens
Eigenaar /
Exploitant
MKB
€ 9 miljoen

Situatie Windenergie 1.0 - commerciële windontwikkelaar pakt alle winst buiten de regio
€ 9 miljoen
Huishoudens
Eigenaar /
Exploitant
MKB
€ 9 miljoen

Situatie Windenergie 2.0 – door maximale lokale participatie blijft geld in de regio (circulaire economi

Huishoudens

€ 9 miljoen

MKB

€ 9 miljoen

Fi guur 1: ombui gen van gel dstromen

Enkele mogelijke verdienmodellen
Collectieve inkoop zonnepanelen In 2013 zi jn door col l ecti eve i nkoop van
zonnepanel en i n Dri mmel en al rui m 150 i nstal l ati es verri cht met een total e
omzet van meer dan 1 mi l joen euro. Na opri chti ng van de coöperati e kan de
i nkoop door de coöperati e w orden overgenomen, w aarbi j een handel i ng fee
moet w orden afgedragen. Ook kunnen huurw oni ngen w orden voorzi en van
zonnepanel en, w aarbi j de fi nanci eri ng eventueel door derden, vi a de
coöperati e kan w orden gedaan. Met de l agere stroomkosten w orden d e cofi nanci ers vanui t de coöperati e i n een peri ode van 10 tot 15 jaar terugbetaal d
met rente. De coöperati e kan maxi maal gebrui k maken van l okal e
ondernemerskracht, fi scal e voordel en, col l ecti eve i nkoop en
subsi di emogel i jkheden.
Zon op …school, vereniging, etc. Er w orden zonnepanel en gepl aatst op
schol en, overhei ds- en vereni gi ngsgebouw en. De fi nanci eri ng van de PVi nstal l ati e w ordt gevormd vanui t l eden van de coöperati e di e voor hun
i nvesteri ng BTW-aftrek over hun ei gen energi erekeni ng ontvangen. De
i nstal l ati e w ordt verri cht door ondernemers ui t Dri mmel en en rond het
project w ordt een educati eprogramma ontw i kkel d.
Asbest er af, zonnepanelen er op Samen met agrari sch ondernemers w orden
asbestdaken gesaneerd en voorzi en van zonnepanel en. Er bestaan al fi scal e
sti mul eri ngsregel i ngen hi ertoe, maar het w ordt pas echt i nteressant al s de
opgew ekte stroom gesal deerd mag w orden. Samen met ondernemers, de
VEC en l okal e fi scal e advi seurs onderzoeken w e i nteressante
verdi enmodel l en.
Collectieve inkoop van groene energie Leden van de coöperati e kunnen
deel nemen aan de col l ecti eve i nkoop van groene energi e door de coöperati e,
eventueel i sm met de overkoepel ende VEC. Hi ermee kunnen zi j besparen op
de energi ekosten, w orden zi j ‘ontzorgt’ bi j de overschri jvi ng (sw i tch-servi ce)
en dragen zi j bi j aan de energi etransi ti e i n Nederl and. Bi j de overschri jvi ng
van de l eden naar de ni euw e energi el everanci er ontvangt de coöperati e een
‘beschei den fee’.

Energiereductie van bestaande woningen Veel w oni ngen zi jn al
energi ezui ni ger te maken door rel ati ef eenvoudi ge maatregel en. Met l okal e
ondernemers w ordt een project opgezet w aari n de i nvesteri ng voor de
besparende maatregel en w ordt gefi nanci erd door een l agere
energi erekeni ng gedurende 10 jaar. Di t project kan w orden ui tgew erkt i n
samenw erki ng met de bei de w oni ngsti chti ngen bi nnen onze gemeente.
Sociale windenergie De gemeente Dri mmel en w i l toestemmi ng geven aan
de ontw i kkel i ng van dri e w i ndmol ens l angs de A16. Ook i n de gemeente
Moerdi jk en Breda w orden l angs de snel w eg w i ndmol ens gepl aatst. Samen
met andere l okal e i ni ti ati even en de Regi o West Brabant (RWB) w ordt
w i ndbel ei d ontw i kkel d w at moet zorgen voor maxi mal e revenuen van deze
voor de l okal e gemeenschap. Vi a de coöperati e kunnen w i nddel en w orden
gekocht, w aarmee de w i ndmol en kan w orden gefi nanci erd.
Bio installatie In Dri mmel en komt veel bi omassa tot stand dat nu w ordt
afgevoerd naar el ders. Samen met de ZLTO, de gemeente Dri mmel en en het
w aterschap Brabantse Del ta w ordt onderzocht of er mogel i jkheden zi jn deze
bi omassa l okaal om te zetten i n energi e. Daarbi j w ordt ook de opti e van
gezamenl i jke ontw i kkel i ng met andere i ni ti ati even i n de Amer streek
onderzocht.

De gemeenschapscoöperatie Drimmelen is in oprichting
In het tw eede kw artaal van di t jaar zal de offi ci ël e opri chti ng pl aatsvi nden.

U kunt l i d w orden voor € 1,-/maand!
Contri buti e voor het l i dmaatschap zal i ngaan vanaf de
opri chti ngsdatum.

Di t i s een oproep aan al l e burgers, i nstanti es, organi sati es, ondernemers en
overheden i n de gemeente Dri mmel en:
Wacht niet af, doe mee, wordt (aspirant) lid







Leden hebben stemrecht over de organi sati e van de coöperati e;
Leden hebben recht om mee te doen aan col l ecti eve i nkoopacti es
(o.a. zonnepanel en, zonneboi l ers, stroom, gas, energi ereducti eadvi es, LED-l ampen);
Leden hebben stemrecht over de op te starten projecten bi nnen de
coöperati e;
Leden kunnen zi ch i nschri jven voor certi fi cat en voor projecten
bi nnen de coöperati e met een i nteressant rendement;
Leden ontvangen de ni euw sbri ef van Duurzaam Dri mmel en en
kunnen grati s deel nemen aan de DD-cafe’s.

Registreer!

