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Inleiding De cofinancieringsregeling Noord-Brabant geeft aanvullende subsidie voor projecten die al subsidie ontvangen 
uit het grensoverschrijdende Europese programma Interreg VA. Door de extra subsidie van de provincie hoeven 
projectpartners zelf minder geld te investeren, wat het aantrekkelijker maakt om een internationaal project op te 
zetten.

Het vijfde Interreg A-programma is gericht op grensoverschrijdende samenwerking met België, Duitsland, Frankrijk 
en Engeland. Hierbij is gekozen voor de thema’s innovatie en duurzaamheid, de bescherming van het milieu en 
efficiënt gebruik van hulpbronnen en op bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit.

De provincie Noord-Brabant maakt onderdeel uit van de volgende drie Interreg VA programmagebieden:

• Interreg Duitsland-Nederland;
• Interreg Vlaanderen-Nederland;
• Euregio Maas-Rijn.
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Wist u dat... • Er door studenten van Zuyd Hogeschool in de afgelopen 3,5 jaar gewerkt is aan een krachtige reactie om met 
zonlicht chemische ingrediënten voor bijvoorbeeld medicijnen te maken. Lees er hier meer over;

• Het Interreg Secretariaat onlangs een jaarverslag 2021 uitgebracht heeft over het Interreg-programma. Dit 
jaarverslag vindt u hier;

• In december 2021 het Comité van Toezicht het Interreg-programma voor de periode 2021-2027 goed voor 
voorlegging aan de Europese Commissie. In het voorjaar van 2022 zal de eerste openstelling plaats vinden;

• Er in totaal 25 projecten zijn vastgesteld binnen de programmaperiode 2014-2020;
• 10% Brabantse cofinanciering kan worden aangevraagd door projecten die subsidie ontvangen uit de Interreg 

VA – programma’s, met een maximum van € 750.000;
• De provincie Noord-Brabant ook in de nieuwe programmaperiode onderdeel uit maakt van de Interreg A 

programmagebieden, namelijk Euregio Maas-Rijn, Vlaanderen-Nederland en Duitsland-Nederland;
• In de nieuwe programmaperiode periode er geen apart Interreg 2 Zeeën-programma meer zal zijn. Dit vanwege 

vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
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https://www.stimulus.nl/interreg-va/studenten-bouwen-reactor-voor-duurzamere-chemische-industrie/
https://www.grensregio.eu/nieuws/2022/terugblik-op-2021


Highlights 

€ 9.559.955
Verleende subsidie

Uitputting subsidiebudget 
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       Nog beschikbaar: € 5,4 M 

       Lopende projecten: € 6,7 M

       Afgeronde projecten: € 2,8 M

 
 

      Provincie: € 9,6 M 

       Overig publiek: € 111,8 M 

   

€ 130.931.548
Investeringsimpuls

93 
Projecten

63
Ondersteunde organisaties

Projectfinanciering



Projecten in de schijnwerpers
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Samenwerken aan betaalbare 
verduurzaming van wijken

Het Europese Interreg-project RHEDCOOP ontwikkelde nieuwe modellen om de energierenovatie 
van openbare gebouwen en woningen in een stroomversnelling te brengen . De twaalf partners uit 
Nederland en Vlaanderen verhogen zo het aandeel lokaal opgewekte energie. Daarbij staan burger 
coöperaties mee aan het roer. RHEDCOOP staat voor Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten 
via COÖPeraties.

Project:  
RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare 
Energie Diensten via COÖPeraties

Projectpartners:
Stichting Avans; Provincie Vlaams Brabant; Provincie 

Oost-Vlaanderen; Kamp C; Provincie West-Vlaanderen; 

Dubo Limburg; Rescoop

Looptijd:
1 mei 2018 – 31 december 2021 

Financiering: 
Europa (EFRO): € 1.782.104 

Provincie Noord-Brabant: € 157.769 

Overig publiek: € 157.759 

Totaal privaat: € 770.533 
 

De omschakeling naar een energiezuinig gebouw gaat vaak te traag 
vanwege praktische en financiële obstakels, zeker bij particuliere 
woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen. 
Mobilisatie van burgers en het creëren van voldoende betrokkenheid 
bleken belangrijke knelpunten. Maar hoe pak je dit aan? Wij spraken 
Jan Snelders, projectleider namens de Energie Coöperatie Udenhout 
(ECU) over het doel van de coöperatie om samen te werken aan een 
betaalbare en duurzame energietoekomst.

Jan Snelders werd destijds door een andere projectpartner benaderd 
om mee te doen aan het grensoverschrijdende project: “Avans was 
al langer bezig met het opzetten van het project. Men zocht nog een 
geschikt pilotproject in Zuid-Nederland en zo is het balletje gaan 
rollen. Samen met de gemeente Tilburg hebben wij de handschoen 
opgepakt omdat wij graag wilden ontdekken hoe soortgelijke 
uitdagingen in Vlaanderen aangepakt worden.”

Samenwerken aan de energietransitie
De ECU werkt aan een onderzoeksproject, waarbij een coöperatief 
model wordt uitgewerkt om een klein aantal private woningen in de 
wijk Achthoeven te verduurzamen. Daarbij gaat het niet alleen om 
slimme technologische ontwikkelingen, maar ook om innovatieve 
financieringsmodellen. Zo’n model heet een ESCo model, wat staat 
voor Energy Service Company. In het model wordt de burger ontlast 
en ontzorgd. Het ESCo-model model heeft een maatschappelijk doel 
waarbij coöperaties mee aan het roer staan. Het creëert voor hen de 
nodige rendabiliteit zodat professionalisering mogelijk wordt.

Het hele partnership vereist een intensieve samenwerking tussen 
energie(burger)coöperaties, eigenaren, middenveldorganisaties, 
kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Daarbij komt een 

menukaart van maatregelen tot stand voor en achter de meter, op 
woning-, buurt- of zelfs dorpsniveau. Jan Snelders licht toe: “Door te 
investeren in duurzame oplossingen gaat de energierekening van de 
leden van de coöperatie op termijn flink omlaag. Wij inventariseren 
de behoefte van de bewoners en zorgen dat zij een goed advies 
krijgen van een lokale adviseur. Deze is zichtbaar in de wijk en heeft 
daarmee het vertrouwen van de leden. Op die manier creëren we op 
lokaal niveau draagvlak voor de energietransitie en kijken we achter 
de voordeur mee naar de mogelijkheden.”

Een extra uitdaging voor het project is het bereiken van minder 
kapitaalkrachtige burgers en mkb’ers en het opnemen van minder 
rendabele renovatieprojecten. Ontzorging op maat speelt daarom 
een sleutelrol. Energie(burger)coöperaties dragen de mogelijkheid 
in zich om hier sprongen vooruit te maken. Jan Snelders: “Binnen 
RHEDCOOP hebben we de eerste piketpaaltjes geslagen om de 
businesscases voor energiebesparing, warmte en elektriciteit te 
integreren. De volgende stap is om de concrete investeringen te 
financieren. Samen met de gemeente Tilburg gaan we aan de slag 
om dit verder vorm te geven.”

Koploper in de lage landen
In zowel België als Nederland bestaan reeds veel coöperaties. Tot 
nu toe slaagden enkele zoals Ecopower, Beauvent of Zeeuwind er in 
om door te groeien tot een professioneel bedrijf. Jan Snelders: “Wij 
vonden het mooi om samen met de Vlamingen naar innovatieve 
oplossingen te zoeken en van elkaar te leren door onze ervaringen 
en expertise te delen. Wij bleken koploper te zijn op ESCo-gebied. 
Hierdoor konden de Vlamingen veel nieuwe inzichten opdoen. Het 
voordeel van het Europese project is dat partijen écht met elkaar 
moeten samenwerken en er hierdoor meer informatie beschikbaar 

komt dan normaal. Wij kijken met veel genoegen terug op het traject 
dat we samen hebben doorlopen in dit project.”

Coop-kit
RHEDCOOP heeft alle leerinzichten en opgedane kennis 
gebundeld in een video en handige gratis online opleiding  met 
de naam ‘De Coop-kit, meer renoveren met minder energie 
dankzij je energiecoöperatie’. De Coop-kit is een toolkit voor 
coöperaties en lokale besturen die aan de slag willen met het 
coöperatief ESCo model om woningen, publieke gebouwen en 
gemeenschapsvoorzieningen te verduurzamen. De toolkit geeft o.a. 
inzicht in hoe je als coöperatie een ESCo-project opzet, hoe je als 
lokaal bestuur een (O)EPC bestek met burgerparticipatie in de markt 
zet en hoe je kunt communiceren met de buurt en meer van dit 
soort vraagstukken. De Coop-kit wordt gehost op het Learnworlds 
platform. Iedereen die geïnteresseerd is, kan een gratis account 
aanmaken en starten met de opleiding.

“Door te investeren in duurzame 
oplossingen gaat de energierekening
van de leden van de coöperatie op 

termijn flink omlaag”
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RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties

https://www.youtube.com/watch?v=NMT_4I5nRIE&t=1s
https://www.be-reel.be/course/rhedcoop
https://www.be-reel.be/course/rhedcoop


CONTACT

Stimulus Programmamanagement
Postbus 585
5600 AN Eindhoven

 040 – 237 01 00

 info@stimulus.nl

 www.stimulus.nl

 
Stimulus Programmamanagement voert Europese, nationale en 
regionale subsidieprogramma’s en fondsen uit in  
Zuid-Nederland en Vlaanderen.

VORMGEVING EN REALISATIE

WEBtima WEB en IT diensten
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FOTO’S

Energie Coöperatie Udenhout (ECU),  
Stimulus Programmamanagement.
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