
                                                                                                              

 

Nieuwsbrief 1, Coöperatie KempenStroom – dec 2021 

Introductie 

KempenStroom is een energiecoöperatie voor inwoners uit de Kempen en omgeving die 

willen deelnemen in de lokale productie van duurzame energie.  

In juni 2021 is Coöperatie KempenStroom opgericht, ontstaan vanuit een samenwerking 

tussen twee energieverenigingen: KempenEnergie en Veldhoven Duurzaam. Beide 

duurzaamheidsverenigingen hebben al ruime ervaring met het opzetten van zonnedaken en 

met Zonnepark Welschap. 

Doel van de Coöperatie is het ontwikkelen van projecten voor grootschalige opwek van 

duurzame energie, met minimaal 50% participatie van omwonenden. KempenStroom vindt 

het erg belangrijk, en zet zich ervoor in, dat vanaf het begin stadium omwonenden en 

bewoners van de Kempen betrokken worden bij de ontwikkeling van deze projecten. 

Daarnaast biedt KempenStroom de mogelijkheid om financieel bij te dragen aan deze 

duurzame projecten. Hierdoor wordt men mede-eigenaar van de coöperatie en kan hiervan 

ook financieel profiteren. KempenStroom zorgt er ook voor dat een gedeelte van de winst 

gebruikt wordt voor lokale maatschappelijke doeleinden en duurzame ontwikkelingen. 

Meer gedetailleerde informatie over KempenStroom is te vinden op de website: 

www.kempenstroom.nl 

 

Stand van zaken 

Momenteel is KempenStroom betrokken bij de volgende projecten: 

• Zandoerle, ontwikkeling van een zonnedak met circa 1500 zonnepanelen. 100% 

lokaal eigendom. Realisatie medio 2022 

• Oirschot, zonnepark de Kriekampen, i.s.m. TPSolar, ongeveer 20 hectare. 50% lokaal 

eigendom. Realisatie 2023 

• Reusel, zonnepark Laarakkerdijk, i.s.m. diverse projectontwikkelaars, in totaal meer 

dan 50 hectare. 50% lokaal eigendom. Realisatie vanaf 2023 

Andere projecten waar KempenStroom bij betrokken is, maar die nog in de beginfase zitten, 

zijn: De Pielis in gemeente Bergeijk en Wintelre Noord in gemeente Eersel. 

In komende nieuwbrieven gaan we meer in detail in op bovenstaande projecten. 

 

http://www.kempenstroom.nl/


Naamsbekendheid KempenStroom 

Komende maanden gaat de PR commissie van KempenStroom zich flink inzetten om zoveel 

mogelijk mensen bekend te maken met KempenStroom en haar doelstellingen. Dit doen we 

via onze website (www.kempenstroom.nl), lokale media, social media, 

voorlichtingsbijeenkomsten in de Kempen en ook door middel van het uitsturen van 

nieuwsbrieven.  

Lid worden en participeren 

Je ontvangt deze nieuwbrief als je je opgegeven hebt als belangstellende van 

KempenStroom. 

Vanaf 1 januari 2022 is het mogelijk om lid te worden van Coöperatie KempenStroom. 

Lidmaatschap kost eenmalige € 30,00. Als je lid bent kan je meebeslissen in de Algemene 

Leden Vergadering van Coöperatie KempenStroom, waar alle belangrijke beslissingen 

genomen worden. 

Voor leden streven we er naar om rond medio 2022 de mogelijkheid te openen om 

KempenStroomDelen te kopen, in eerste ronde à € 100 per stuk, en daarmee dus financieel 

te participeren in de coöperatie. Met de opbrengsten van KempenStroomDelen en met 

behulp van subsidies en externe leningen, onderneemt KempenStroom in projecten voor de 

opwek van grootschalige duurzame energie. KempenStroom streeft naar een goed 

rendement op de KempenStroomDelen. De ervaring van andere energiecoöperaties laat 

zien dat rendementen van 3 tot 5% haalbaar zijn.    

Ken je vrienden/bekenden/buren die wellicht ook interesse hebben in de projecten van 

KempenStroom? Stuur deze nieuwsbrief dan graag aan hen door. Zij kunnen zich dan via de 

website opgeven als belangstellende via pagina Interesse KempenStroom. Dit is kosteloos 

en hiermee worden ook zij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van 

KempenStroom.  

Alvast onze hartelijke dank voor je medewerking! Dat past erg mooi bij ons motto:  

Samenwerken voor meer Duurzame Energie! 

Met duurzame groet, 

Bestuur Coöperatie KempenStroom 

 

http://www.kempenstroom.nl/
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-interesse/

