VOORSTEL TOT BEVESTIGING VISIE EN MISSIE ENERGIEFABRIEK013
In de laatste twee jaren is het bestuur geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen in
het kader van de energietransitie. Veelal betrof het initiatieven en verbanden op een
schaal groter dan Tilburg. De vraag deed zich dan voor: hoe verhoudt de
Energiefabriek013 zich daartoe. Niet verhuld mag worden dat ook binnen het
toenmalige bestuur daar zorgen en twijfels bij deelname daaraan waren. Dit was voor
het huidige bestuur aanleiding om tijdens een heidag nog eens te kijken naar de visie
en missie van de Energiefabriek013, zoals die in januari 2016 is opgesteld en in
2016/2017 door de ALV is goedgekeurd.
Het bestuur is van mening dat de visie en missie van de Energiefabriek013 nog
steeds overeind staat. De invulling ervan wijzigt uiteraard met de tijd en komt terug in
het werkplan 2022. De enquête onder de leden bevestigde dat ook voor de leden de
visie en missie impliciet nog steeds geldt.
Toch moeten we onze ogen er niet voor sluiten dat de energietransitie niet kan
slagen zonder met name opwekkingsprojecten, die de gemeentegrenzen ver te
buiten gaan. Er is een REKS voor Hart van Brabant, er zijn zoekgebieden voor
grootschalige opwekkingsprojecten (de HUBs) benoemd, er komt een regionaal
ontwikkelbedrijf enz. De gedachte dat met lokale projecten alleen, Tilburg een CO2
vrije stad kan worden, blijkt niet reëel. De rol van informatie, advies en ondersteuning
van burgers op individueel en collectief niveau wordt daarbij steeds belangrijker.
Intussen hebben de 14 lokale energiecoöperaties in Hart van Brabant zich verenigd
in de Coöperatie Energie Hart van Brabant. Dit is een “onderkoepelende” coöperatie
ten dienste van de leden. Ook dat is in een enquête bevestigd. Belangrijkste
uitdaging vormt de invulling van de 50% burgerparticipatie in de met name
grootschalige projecten. Zoals uit onderstaande beschrijving van de visie en missie
van de Energiefabriek013 blijkt, is dat ook voor de Energiefabriek013 een opgave.
Het bestuur stelt de ALV voor om onderstaande visie en missie te bevestigen.
VISIE EN MISSIE ENERGIEFABRIEK013
(overgenomen uit het bedrijfsplan januari 2016)
1. Inleiding
Lokaal, betrokken en duurzaam. In die driehoek liggen onze ambities en idealen,
waarvan wij de haalbaarheid in dit bedrijfsplan willen laten zien. Wij,
initiatiefnemers van Energiefabriek013, leggen de verbinding tussen onze
idealen, de idealen van onze partners en de eigenschappen van goed en modern

ondernemerschap: kansen zien, ambities formuleren, verbinding leggen en sturen
op tastbare resultaten!
Voor onze leden en klanten kan dit bedrijfsplan dienen als verhelderend
naslagwerk en voor investeerders en andere partners hopelijk als
enthousiasmerend en vertrouwenwekkend strategisch document.
Het schrijven van dit bedrijfsplan betekende voor ons het scherp krijgen van onze
opgave. Maar er zijn er nog steeds punten die uitwerking behoeven.

“Vanuit de missie – lokaal, duurzaam, betrokken – zijn de lokale
energiebronnen Zon en Wind de bron van de kernactiviteiten. Wanneer leden
zelf aan de knoppen van Zon en Wind kunnen draaien, ontstaat de bedoelde
balans tussen de drie essenties van de missie.”
2. Missie
Energiefabriek013 wil effectief bijdragen aan een betere wereld voor nu en later
door er voor te zorgen dat iedere burger van Tilburg duurzaam en volledig kan
voorzien in de eigen vraag naar energie met behoud van de levensstandaard
zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.
3. Visie
De visie van Energiefabriek013 verbindt 3 aspecten: duurzaam, lokaal en
betrokken. Deze aspecten beïnvloeden en versterken elkaar.
Duurzaam vanwege
- de bronnen waarmee de energie wordt opgewekt en
- de behoefte om deze blijvend in stand te kunnen houden.
Lokaal vanwege
- onafhankelijk worden van leveranciers, die mogelijk op een ongewenste
manier energie opwekken;
- zichtbaarheid en herkenbaarheid voor de burgers over de vraag hoe hun
energie wordt opgewekt;
- bewustwording bij burgers en financiers en
- het binnen de grenzen van de stad Tilburg houden van de energieverdiensten:
de opbrengsten van het opwekken en distribueren van energie in termen van
CO2-reductie en financiële winst.

Betrokken vanwege
- het verkrijgen van een groot draagvlak bij gebruikers en andere stakeholders;
- de zeggenschap en actieve participatie (individueel en collectief) cq
eigenaarschap van burgers;
- de vermindering van energieverspilling en
- het aanboren van voldoende financieringsbronnen.
De Energiefabriek013 wekt op en levert lokaal met gebruikmaking van lokale
leveranciers, financiers en adviseurs. Dit is van groot belang voor de
zichtbaarheid en bewustwording bij stakeholders en potentiële klanten, bindt
betrokkenen op langere termijn en voorkomt dat verdiensten wegvloeien buiten
de stad. Op deze manier wil de Energiefabriek013 alles doen wat ze kan om
Tilburg duurzaam een CO2-vrije stad te laten zijn in 2045 of zoveel eerder als
mogelijk. Dit leidt tot de visie van Energiefabriek013 – waarbij met visie bedoeld
wordt: een ambitieus maar haalbaar toekomstbeeld, dat voldoende concreet is
om veel mensen te enthousiasmeren.
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Het bestuur.

