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Notulen Stuurgroepvergadering Duurzaam Ondernemen 
2 december 2022 – Stadhuis Tilburg 
_________________________________________________ 
Aanwezig: Cees van Gerwen (Onderwijsgroep Tilburg), Eric Logister (Gemeente Oisterwijk), 

Marianne Linde (Gemeente Tilburg), Ruud Reyrink (Reyrink), Toine van de Ven (Capi 
Europe), Bas Kapitein (Midpoint Brabant), Joost Ploos van Amstel (Midpoint Brabant), 
Sylvia Wijshijer (Midpoint Brabant) 

 
Afwezig: Rik Grashoff (Gemeente Tilburg), Daan van Soest (Tilburg University) 

_________________________________________________ 
 
 
Gespreksverslag 
 
Joost opent de vergadering en deelt mee dat Rik Grashoff en Daan van Soest zijn verhinderd.  
 
In een kennismakingsronde stellen de leden zich aan elkaar voor en geven aan wat hun link met 
Energietransitie en Klimaatadaptatie is.  
 
Marianne Linde neemt Rik Grashoff waar, maar niet zijn voorzittersrol in deze vergadering. Joost 
geeft aan dat Rik niet de ambitie heeft om de voorzitter te zijn van deze stuurgroep. Zijn voorkeur 
gaat uit naar een ondernemer als voorzitter zoals dat ook bij de andere stuurgroepen is.  
Toine van de Ven wil de rol van voorzitter wel op zich nemen, maar dan zal de vergadering strak, 
gestructureerd en efficiënt verlopen. Geen twee uur lang, maar kort en bondig. Ook gaan we minder  
over energietransitie en klimaatadaptatie praten, maar concrete projecten organiseren om doelen te 
halen. De leden stemmen in met zijn voorzitterschap. Midpoint Brabant werkt met diverse 
stuurgroepen die met name als klankbord fungeren. Het is gebruikelijk dat de voorzitter in het 
Algemeen Bestuur van Midpoint Brabant zit, maar niet noodzakelijk. Aangezien Toine niet in het 
Algemeen Bestuur van Midpoint Brabant zit zal Bas deze stuurgroep in het Algemeen Bestuur 
vertegenwoordigen.  
 
Omdat het de eerste stuurgroepvergadering is na opheffing Stichting Moed, bespreken aanwezigen 
wat de thema’s zullen zijn waar de stuurgroep sturing aan gaat geven. Toine stelt voor om maximaal 
5 concrete thema’s vast te leggen. De stuurgroep moet bepalen waar de stuurgroep zich op zal 
focussen.  
 
Er zijn 5 thema’s naar voren gekomen waar de stuurgroep zich op wil gaan focussen:  

- Energie – Netcongestie -hoe wissel je energie uit op bedrijventerreinen 
- Klimaatadaptatie (aanpakken hitte stres en koppelen aan een pilot bedrijventerrein) 
- Human Capital agenda (bijv. hoe krijgen we mensen op de arbeidsmarkt in technische 

beroepen) 
- Grijswater 
- Klankbord (o.a. adviserend zijn naar de REKS) 
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Om de thema’s stuurbaar te houden stelt Toine voor om de thema’s om te zetten in concrete 
projecten en daar op te focussen. Dat stelt de stuurgroep in staat om met voorstellen voor pilots te 
komen en om de projecten te realiseren. De ambitie is om de projecten te verdelen over Midden 
Brabant, want dat is de regio die de stuurgroep vertegenwoordigt. De stuurgroep bewaakt met 
elkaar dat de projecten zuiver en objectief zijn. 
 
Marianne stelt voor om de naam van de stuurgroep te wijzigen, omdat er al veel stuurgroepen zijn 
met dezelfde naam, naar bijvoorbeeld Stuurgroep Duurzaam Ondernemen. Voorstel wordt 
aangenomen en dit is de nieuwe naam van de stuurgroep.  
 
Op de vraag van Marianne of ze de volgende keer weer mag deelnemen, geeft Toine aan dat zij van 
toegevoegde waarde is voor de stuurgroep. Hij stelt voor dat zij dit zelf met Rik afstemt.  
 
Afgesproken is dat Sylvia een nieuwe vergadering inplant in januari om de thema’s concreet te 
maken en voor de rest van het jaar. De vergaderingen zullen met tussenpozen van 2 maanden 
plaatsvinden. De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op het ROC en de daaropvolgende bij 
Capi Europe.  
 
 
 

 
Actie en besluitenlijst 

 
1 Allen In de eerstvolgende vergadering worden de 5 besproken thema’s 

concreet gemaakt. 
Januari – 
datum 
volgt  

2 Bas 
Kapitein 

Bas is de vertegenwoordiger van deze stuurgroep in het AB   
Nov. 2022 

3 Marianne 
Linde 

Marianne stemt haar deelname aan de stuurgroepvergaderingen 
met Rik af  

Per 
vergadering 

4 Sylvia 
Wijshijer 

Sylvia plant de vergaderingen in voor 2023 Zsm 
(dec/jan) 

5 Allen Naam stuurgroep vanaf heden Stuurgroep Duurzaam 
Ondernemen 

Nov. 2022 
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