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Brabants elektriciteitsnet vol 
Via de media heb je ongetwijfeld vernomen dat het stroomnetwerk in Limburg en Noord 

Brabant vol zit. Volgens netbeheerder Tennet is het voor het eerst dat zij een stop moeten 

inlassen voor het afnemen en opwekken van elektriciteit, omdat er geen ruimte meer is.  

We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt wat voor gevolgen dit heeft voor de projecten 

waarbij KempenStroom betrokken is. Daar willen we je graag over informeren.  

• Zonnedak De Hoeve, Zandoerle, netaansluiting aangevraagd en toegekend 

• Zonnepark Kriekampen, Oirschot, netaansluiting aangevraagd via TPSolar en 

toegekend 

• Zonnepark Laarakkerdijk, Reusel, de helft van het park zal de stroom kwijt kunnen via 

de netaansluiting van de windmolens aldaar, (cable pooling heet dat), voor de andere 

helft was reeds voorzien dat die pas in 2027 aangesloten zou worden 

• Zonnepark Voorste Heikant, Reusel, ook hiervoor geldt dat in onze planning dit park 

pas in 2027 aangesloten zou worden 

• Zonnepark Wintelre Noord, netaansluiting aangevraagd via TPSolar en toegekend 

De beslissing van Tennet heeft dus geen directe gevolgen op het ontwikkelen van de projecten 

waar KempenStroom bij betrokken is, aangezien wij en onze partners tijdig  de 

netwerkaansluiting geregeld hadden. We waren ons er namelijk al langere tijd van bewust dat 

deze congestie (verstopping/file op het stroomnetwerk) een serieus probleem ging worden. 

Met onze partners zijn we daarom ook op zoek naar andere oplossingen zoals het tijdelijk 

opslaan van de opgewekte stroom op grote batterijen om ze op een later moment pas aan het 

stroomnetwerk te leveren. Ook willen we kijken of we voor nieuwe parken de stroom niet 

rechtstreeks kunnen leveren aan nabijgelegen bedrijven door het inrichten van een lokaal 

netwerk. 

KempenStroom, Leden 
We hebben inmiddels 124 leden, en ongeveer 100 belangstellenden. Deze groep 

belangstellenden wordt, net als de leden, op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen van 

KempenStroom.  

Website 
Op de website van KempenStroom (www.kempenstroom.nl) plaatsen we met regelmaat 

Nieuwsberichten, waarmee je op de hoogte kan blijven van recente ontwikkelingen rond 

http://www.kempenstroom.nl/


KempenStroom. Het laatste bericht gaat over de OnlineEnergieWorkshop van 7 juni, de 

presentatie daarvan staat nu op de website, die kun je als je wilt nog eens rustig doorkijken. 

Ook via Linkedin en Facebook houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen bij 

onze coöperatie.  

Zonneparken en biodiversiteit 

Tijdens de OnlineEnergieWorkshop van 7 juni heeft boswachter Frans Kapteijns een 

voordracht gegeven over het belang van biodiversiteit bij zonneparken. Dit was zeer 

interessant. Zijn presentatie staat nu op de website en is te vinden via deze LINK  

Eerste ALV van KempenStroom gepland 

De eerste ALV staat gepland op donderdag 20 oktober, in de Muzenval in Eersel. Naast een 

informatieve avond gaan we er ook een gezellige avond van maken, om elkaar te ontmoeten 

en beter te leren kennen! Zet het alvast in je agenda. 

Stand van zaken, enkele projecten: 

Zonnedak De Hoeve, Zand Oerle 

De subsidieaanvraag voor SDE subsidie is gereed en kan worden ingediend. Echter, de hoogte 

van de subsidie in 2022 is door de overheid dit jaar niet hoog genoeg gesteld om een 

rendabele businesscase te verkrijgen. Hier hebben alle energiecoöperaties met soortgelijke 

initiatieven last van. De branche organisatie van de energiecoöperaties, Energie Samen, heeft 

er hard aan getrokken om de subsidie omhoog te krijgen. We hebben er alle vertrouwen in dat 

dit vruchten afwerpt voor de hoogte van de subsidie in 2023. Meteen als de subsidieaanvraag 

van 2023 opengesteld wordt, hopelijk eind 2022, zullen wij deze indienen voor Zonnedak De 

Hoeve. 

Eersel, Wintelre Noord 

In de afgelopen maand zijn er keukentafelgesprekken geweest met direct omwonenden en is 

er een informatieavond geweest. Tijdens de gesprekken en de informatieavond heeft TPSolar 

een voorstel voor de inrichting van de zonneweiden met de omwonenden besproken. In dat 

voorstel was zo veel mogelijk rekening gehouden met wensen die uit de 

keukentafelgesprekken naar voren waren gekomen. Het uitgewerkte en gevisualiseerde 

voorstel werd in de bijeenkomst uitvoerig met elkaar besproken. Dat leidde in sommige 

opzichten tot weer nieuwe meningen en inzichten. Daarmee gaat TPSolar aan de slag.  

KempenStroom heeft een toelichting gegeven op belang en de mogelijkheid van lokale 

participatie en het omgevingsfonds.   

Oirschot, zonnepark de Kriekampen 

De gemeente Oirschot is over het zonnepark nog in gesprek met TPSolar en KempenStroom 

over de vergunningsaanvraag. De ontwikkelingen gaan redelijk goed en we hopen dat voor de 

zomer de vergunning ter inzage ligt bij de gemeente.  Op termijn gaan we een bijeenkomst 

voor omwonenden organiseren om na te denken over het omgevingsfonds. Zodra hier een 

datum voor bekend is, laten we dat natuurlijk weten. 

 

 

https://www.linkedin.com/company/77011665/admin/
https://www.facebook.com/KempenStroom-107517908421188/
https://www.kempenstroom.nl/wp-content/uploads/2022/06/Biodiversiteit_Frans-Kapteijns-07-06-2022.pdf


 

Help het nieuws van KempenStroom te verspreiden 

Dit kun je op meerdere manieren doen: 

Stuur deze nieuwsbrief door aan anderen die interesse hebben. Zij kunnen dan ook lid 

worden van KempenStroom of zich opgeven als belangstellende.  

Volg ons op Linkedin, Facebook of Instagram. Deel de KempenStroom berichten op je eigen 

tijdslijn, zodat je contacten ook de berichten van KempenStroom kunnen lezen. 

Zo werken we, volgens ons motto, samen aan de energietransitie: 

 

Samenwerken voor meer Duurzame Energie! 

 

Met duurzame groet, 

Bestuur Coöperatie KempenStroom  

 

 

https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-lidmaatschap/
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-lidmaatschap/
https://www.kempenstroom.nl/home/aanmelden-interesse/
https://www.linkedin.com/company/kempenstroom/
https://www.facebook.com/KempenStroom-107517908421188/
https://www.instagram.com/kempenstroom/

