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Na een intensief proces de afgelopen jaren, 

kunnen inwoners en bedrijven in de regio Tilburg 

binnenkort mede-eigenaar worden van 4 wind-

molens via burgerwindpark Spinderwind. Een 

bijzonder initiatief dat zijn succes dankt aan de 

kracht van een unieke samenwerking tussen BOM 

Renewable Energy en 11 regionale energiecoöpe-

raties. De redactie sprak met 3 partijen achter dit 

project. 

Tilburg wil als stad de in Parijs gestelde klimaat-doelstellingen 

behalen. De Spinder (de voormalige vuilnisbelt in Tilburg) vormt 

een belangrijk terrein om deze ambitie te realiseren. De locatie 

biedt alle gelegenheid en ruimte voor het plaatsen van 4 grote 

windmolens, zonder overlast te geven. Al in een vroeg stadium 

vonden het BOM Renewable Energie (voorheen Energiefonds 

Brabant) en de energiecoöperaties elkaar om te komen tot een 

voor Nederland unieke samenwerking. Hierbij zijn de burgers 

van Midden-Brabant in feite ontwikkelaar en eigenaar van een 

windmolenpark.

Harmen de Kool, manager bij BOM Renewable Energy: “Medio 

2013 ontstond het idee dat de grondeigenaren van De Spinder 

(o.a. het Waterschap) samen met de elf regionale energiecoöpe-

raties de handschoen voor dit initiatief zouden oppakken. De 

grondeigenaren vonden dit project niet passen bij hun corebusi-

ness. De energiecoöperaties zagen deze kans als enorme uit-

daging; zij sprongen dan ook meteen in dit gat. Dat betekende 

wel dat ze zelf de kennis, mankracht en het benodigde kapitaal 

moesten verzamelen. De kosten voor de ontwikkelfase van het 

project alleen al werden geraamd op 700.000 euro (!), laat staan 

wat de bouw zelf gaat kosten. Een grote investering voor de 

energiecoöperaties, zonder dat zij wisten of de uitdaging zou 

slagen. Voor hen vormde dit gegeven een groot risico.” 

BOM Renewable Energy sprong daarom bij. Harmen de Kool 

vervolgt: “Het was voor ons de eerste keer dat wij in zo’n vroeg-

tijdig stadium aan de slag gingen met een windmolenproject. 

Dat verlaagde voor ons juist het risico. Bovendien vormde de sa-

menwerking met burgers een toegevoegde waarde voor ons. Wij 

voegden onze kennis en kapitaal toe en de energiecoöperaties 

zorgden voor het broodnodige draagvlak onder de bevolking. We 

kozen voor een open en transparante manier van samenwerken. 

Dat is ons bijzonder goed bevallen. En dat het draagvlak er is, 

blijkt wel uit het feit dat er eigenlijk geen bezwaren zijn inge-

bracht tegen het park.”

Berg op

Jan-Willem Revet, bestuurslid van Burgerwindpark De Spinder, 

waarin de 11 energie-coöperaties hun krachten bundelden: “Het 

was een proces van ontdekken, proberen, vooruitgang, terug-

gang, opnieuw ontdekken en proberen. We gingen berg op; 

meestal omhoog, soms moesten we weer een stukje dalen. Soms 

door Fridy Latijnhouwers

zorgde voortschrijdend inzicht ervoor dat 

we bepaalde keuzes moesten herstellen. 

Soms moesten we van team veranderen. 

Niet iedereen is hetzelfde. Als je je doel 

wilt bereiken is het de kunst om ieder-

een op de juiste plek te laten meedoen. 

Iedereen is nodig, alleen lukt het je nooit. 

Ik ben er trots op dat we -met de diversi-

teit van alle partijen en mensen- erin ge-

slaagd zijn om op een respectvolle manier 

het gezamenlijk doel te bereiken. Het was 

én is belangrijk om daarbij te kijken naar 

de lange termijn. De leefbaarheid van 

onze aarde is de primaire en gezamenlijke 

doelstelling. Als een club goed bedoelende 

vrijwilligers wonnen we stap voor stap 

het vertrouwen van de ambtenaren en 

wethouders van de gemeentes én van 

BOM Renewable Energy. We realiseerden 

dit project binnen alle wettelijke kaders, 

zonder een gang naar de Raad van State. 

Nu nodigen we inwoners en bedrijven in 

de regio Midden-Brabant van harte uit om 

mee te doen en te investeren in wind-

energie door het kopen van certificaten. 

Ook voor kleine(re) MKB-bedrijven is dit 

een goede manier om bij te dragen aan de 

duurzaamheidsgedachte én je maatschap-

pelijke betrokkenheid te tonen. Zeker is 

dat binnenkort de bouw start van de vier 

windturbines. Hiermee zet onze regio een 

belangrijke stap om de gestelde klimaat-

doel-stellingen te realiseren.”

Eén geluid

Sven Verbruggen is lid van de Energie-

coöperatie Berkel-Enschot en Udenhout. 

Hij is vanuit deze coöperatie sinds 2013 

als vrijwilliger betrokken bij het project. 

Daarnaast zorgt hij vanuit De Beer Ac-

countants & Belastingadviseurs voor de 

de fiscale afstemming van Burgerwind-

park De Spinder. “Er heeft een waar leger 

aan vrijwilligers gewerkt aan dit project. 

Toch zijn we erin geslaagd om één geluid 

te laten horen richting gemeente en 

BOM Renewable Energy. We hebben een 

samen-werking gerealiseerd die winst 

betekent voor de toekomst. Hiermee staan 

de deuren open naar nieuwe projecten. 

Dat is naast de realisatie van het wind-

molenpark zelf, dus nog een belangrijk 

resultaat van deze intensieve en succes-

volle ontdekkingsreis. Nieuwe projecten 

staan al klaar.” 

Inwoners Midden-Brabant ontwikkelen  
burgerwindpark 

Spinderwind:  
intensieve en succesvolle 
ontdekkingsreis

Wat is BOM  
Renewable  
Energy?
BOM Renewable Energy -onderdeel van de 

Brabants Ontwikkelings-maatschappij- sti-

muleert energie-besparing en de productie 

van duurzame energie. Dit gebeurt met 

middelen beschikbaar gesteld door de 

provincie Brabant, deels afkomstig uit de 

verkoop van Essent. Zie www.bom.nl

Wat is  
Spinderwind?
Elf energiecoöperaties namen het initiatief 

om in regio Hart van Brabant vier wind-

molens te realiseren. In totaal wordt voor 

zo’n 6.000 tot 8.000 huishoudens stroom 

opgewekt. De burgers van Midden-Brabant 

brengen in totaal € 2.000.000 bijeen, BOM 

RE investeert eveneens € 2.000.000. Het 

restant van de benodigde middelen wordt 

extern gefinancierd. De groene stroom zal 

op de reguliere markt, tegen de hoogst 

mogelijke prijs worden verkocht. U kunt in-

vesteren in deze 4 windmolens vanaf € 250. 

Kijk op Spinderwind.nl of informeer bij uw 

lokale energiecoöperatie als u mee wilt 

doen.

Deelname in Spinderwind staat open voor 

bewoners van de volgende gemeentes:

Dongen

Gilze en Rijen

Goirle

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Oisterwijk

Tilburg (meerdere coöps)

Informeer bij uw lokale energiecoöperatie.

Sven Verbruggen Harmen de Kool
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