Juryrapport
De gemeenteraad in Tilburg had 1,5 jaar geleden bepaald dat het deel van de opbrengst van
windpark Spinder toe moet komen aan plaatselijke burgers en ondernemers. Omdat de huidige
initiatiefnemers van windpark Spinder (Gemeente Tilburg, WS De Dommel en Attero) niet met
alle geïnteresseerden tegelijk aan tafel kan om de ontwikkeling nader vorm te geven, heeft
MOED de reeds in Tilburg actieve energiecoöperaties uitgedaagd om samen op te trekken en
één professionele organisatie te vormen.
De coöperaties:
1.
2.
3.
4.
5.

Berkel-Enschot Energiecoöperatie,
De Blaakse Energiecoöperatie,
Coöperatie Duurzame Energie Reeshof,
Energiecoöperatie Udenhout, en
Energiefabriek 013

Hebben zich daarop verenigd in T-Wind. Nog geen wettelijke entiteit maar wel een
samenwerkingsverband met een getekende intentieverklaring om daartoe te komen.
De jury is van mening dat met deze samenwerking een brede afspiegeling ontstaan is van de
Midden Brabantse samenleving. De coöperaties hebben in korte tijd laten zien dat met het
onder één noemer brengen van individueel, buurt- of wijkbelang grootschalige duurzame
energieopwekking met grote stappen dichterbij gebracht kan worden.
Daarmee worden de kansen vergroot op het succesvol doorlopen van de ruimtelijke procedure
en zullen de huidige initiatiefnemers T-Wind erkennen als een serieuze gesprekspartner en
medeontwikkelaar van het Windpark.
De jury heeft bewondering voor de professionaliseringsslag, die de samenwerkende
energiecoöperaties doormaken en tekenend voor de Midden-Brabantse verenigingscultuur.
Een ultiem voorbeeld van Social Innovation dat versnellend op de energietransitie en op
termijn een voorwaarde is voor duurzame economische ontwikkeling.
De jury hoopt met toekenning van deze prijs dat T-wind een inspirerend voorbeeld is voor
andere vrijwilligersorganisaties, die serieus werk maken van verduurzaming van de
samenleving en daarmee een essentiële dienst bewijzen aan onze kinderen en kleinkinderen!
Het bestuur van de stichting MOED, en tevens jury van de SIVET prijs heeft op 12 november
2014 unaniem besloten om de SIVET prijs 2014 ad € 5.000 toe te kennen aan T-Wind!
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