
 

Nieuwsbrief 5 Coöperatie KempenStroom augustus 2022 

Stand van zaken Zonnepark Kriekampen, Oirschot 
Voor Zonnepark Kriekampen is de vergunning verleend en ligt het plan 6 weken ter inzage. In 

die periode kunnen er door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend. Vervolgens is 

het aan de gemeente om de vergunning wel of niet definitief te verlenen. Ondertussen wordt 

de aanvraag voor SDE subsidie voorbereid en zo snel mogelijk ingediend. 

Algemene informatie Zonnepark Kriekampen 

• Locatie valt binnen aangewezen zoekgebied voor zonne-energie  

• Omvang terrein 26 hectare, 19 hectare effectief bedekt, met ongeveer 42.000 panelen  

• Opgesteld vermogen ongeveer 19 MW, te verwachte opbrengst ongeveer 17 MWh 

• Opwerk groene stroom staat gelijk aan het gemiddeld jaarverbruik van ongeveer 5000 
gezinnen 

• Ontwerp in samenspraak met de omgeving vormgegeven 

• Voor inwoners Oirschot (en van de andere Kempengemeenten) verschillende 
mogelijkheden om te participeren en mee profiteren van het zonnepark  

• 50% lokaal eigendom via KempenStroom 

• Start exploitatie in 2024 
 

Informatiebijeenkomst over Meedoen met Zonnepark Kriekampen  

De informatiebijeenkomst over hoe mensen via KempenStroom mede-eigenaar kunnen 

worden van Zonnepark Kriekampen vindt plaats op woensdag 12 oktober om 20.00  – 21.30 

uur op Sportpark De Kemmer, Bloemendaal 5 in Oirschot. KempenStroom vindt het belangrijk 

dat inwoners en bedrijven van de Kempen kunnen participeren in de lokale opwekking van 

duurzame energie en daardoor zeggenschap krijgen en kunnen meedelen in de winst. Tijdens 

deze informatiebijeenkomst wordt toelichting gegeven op Zonnepark Kriekampen en de rol 

die KempenStroom hierin speelt. Tevens wordt uitgelegd hoe geïnteresseerden lid kunnen 

worden van KempenStroom en te zijner tijd KempenStroomDelen kunnen kopen, waardoor ze 

in feite mede-eigenaar worden van het Zonnepark.  

Heb je een groen hart, wil je je spaargeld laten renderen, laat je dan informeren op 12 

oktober. Kun je niet wachten, kom dan op 1 september naar de zomeravondmarkt in Oirschot 

waar wij met een stand aanwezig zullen zijn en informatie over Zonnepark Kriekampen zullen 

verstrekken.  



Omgevingsfonds Zonnepark Kriekampen  

Later dit najaar (waarschijnlijk november) zullen we een bijeenkomst voor betrokken 

grondeigenaren en omwonenden organiseren om na te denken over de inrichting van het 

omgevingsfonds. Een omgevingsfonds is bedoeld om een deel van de opbrengsten van het 

zonnepark te delen met de omgeving en omwonenden. Hierover meer in onze volgende 

nieuwsbrief.  

Artikel over Zonnepark Kriekampen in Oirschots Weekjournaal 

Eind juli heeft er een uitgebreid artikel over Zonnepark Kriekampen in het Oirschots 

Weekjournaal gestaan. Je kan dit lezen via deze link: 

https://newsstand.nl/view/OirschotsWeekjournaal/20220727 

 

Hieronder een overzicht van Zonnepark Kriekampen in Oirschot 

 

 

KempenStroom, Leden 
We hebben inmiddels 140 leden en 120 belangstellenden. De leden en belangstellenden 

worden door middel van de nieuwsbrief 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 

KempenStroom. Ook via Linkedin en Facebook houden we iedereen op de hoogte van de 

ontwikkelingen bij onze coöperatie.  

https://newsstand.nl/view/OirschotsWeekjournaal/20220727
http://www.kempenstroom.nl/
https://www.linkedin.com/company/77011665/admin/
https://www.facebook.com/KempenStroom-107517908421188/


 

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. Meer informatie over de ALV in komende 

nieuwsbrief. 

 

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/

