
 

Nieuwsbrief 8 Coöperatie KempenStroom december 

2022 

 

Stand van zaken Zonnedak De Hoeve, Veldhoven 
Voor het Zonnedak De Hoeve in Zandoerle gaan we begin 2023 een SCE subsidie 

(Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) aanvragen. De SCE is een 

exploitatiesubsidie. De subsidiegever (de overheid) legt geld bij als de productie van 

duurzame energie meer kost dan dat deze opbrengt. Met de huidige hoge 

energieprijzen is deze subsidie geheel niet nodig, maar over de looptijd van 15 jaar is 

deze subsidie noodzakelijk als een financieel vangnet vanuit de overheid. Je weet 

immers niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. In 2022 was de SCE subsidie te laag 

om een sluitende businesscase te maken. De subsidie tarieven voor 2023 zijn veel 

gunstiger, mede door alle inspanningen van onze overkoepelende branche organisatie 

EnergieSamen.  

 

 



Stand van zaken Zonnepark Kriekampen, Oirschot 
De gemeente Oirschot heeft afgelopen week een persbericht uitgestuurd over de 

omgevingsvergunning aan Zonnepark Kriekampen. We zijn blij dat deze vergunning 

zonder ingediende bezwaren verleend is door de gemeente. Dat betekent dat de 

energie die KempenStroom en projectontwikkelaar TPSolar hebben gestoken in een 

goede communicatie met omwonenden en belangenorganisaties zeer de moeite 

waard is gebleken. 

In het ED is al een artikel over zonnepark Kriekampen verschenen, deze week komt er 

ook een artikel in het Oirschots Weekjournaal. 

Voor publicatie van gemeente Oirschot, klik op deze LINK 

 

 

2022, op naar 2023! 

2022 was een goed jaar voor KempenStroom! Sinds we op 1 januari 2022 met de 

ledenwerving begonnen zijn, hebben we 165 leden en 158 belangstellenden mogen 

verwelkomen, daar zijn we erg blij mee en trots op! We hebben al een heel aantal 

mooie projecten op de rails staan, met hopelijk de realisatie van het eerste project in 

2023. De samenwerking met diverse partijen en overheden loopt prettig en goed.  

We willen je bedanken voor het vertrouwen dat je in ons stelt, en wensen je een hele 

fijne en gezellige kerst toe en voor 2023 een mooi, zonnig en duurzaam jaar! 

 

 

https://regionaalenergieloket.nl/oirschot/indebuurt/initiatieven/onherroepelijke-vergunning-voor-zonnepark-kriekampen-berg-en-dal?page=1


 

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! 
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