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• Kennis maken met Coöperatie KempenStroom

• Participatie bij duurzame energie opwekking

• Stand van zaken in de Kempen

• Even voorstellen
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• Zoeklocaties in de Kempen 
vastgesteld door gemeenten
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• Zoeklocaties in de MRE
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• Op land: 50% lokaal 
eigendom
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• Opgericht in 2021

• Initiatief van de verenigingen 
KempenEnergie 
en Veldhoven Duurzaam

• Werkgebied: Bergeijk, Bladel, Eersel, 
Oirschot, Reusel de Mierden, 
Veldhoven en Valkenswaard

• Participatie in grootschalige duurzame 
energieopwekking, zon en wind

• ± 200 leden; ± 200 belangstellenden

• Ambitie: energieopslag; directe 
levering; levering via het net
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Coöperatie ZonopdeKempen
ca. 90 deelnemers
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Ervaring:

900 deelnemers
11040 panelen
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Doel:

• Organiseren participatie bij grootschalige energie opwekking

Participatie:

• Mee praten en beslissen over ontwikkelingen

• Meedoen en mee profiteren (50% lokaal eigendom)

Grootschalig:

• Grootverbruikersaansluiting (˃3x80A)

• Daken, zonparken, windparken, energieopslag
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Bestuur:

• Frans van Hoof (Middelbeers)

• Lisanne Leenaerts (Riethoven)

• Joop van Meel (Valkenswaard, penningmeester)

• Emile van Niekerk (Oirschot)

• Ad van de Ven (Eersel, voorzitter)

• Marieke van Wijnen (Veldhoven, secretaris)

• Aad Zwinkels (Veldhoven)
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Samenwerking in Zuidoost Brabant:
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Samenwerking in Noord Brabant:

• BODE Fonds  ism BOM

• BODE Support
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Landelijke Samenwerking:
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Meedoen:
• Particulieren en bedrijven
• Jong en oud
• Elke portemonnee
• Meedoen = meebeslissen, mee investeren, mee profiteren
• Meedoen = lid worden van de coöperatie
• Inschrijven: www.kempenstroom.nl; eenmalige kosten: € 30

http://www.kempenstroom.nl/


Hoe werkt financiële participatie?
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Meedoen:
• KempenStroomDelen à € 100
• Per Project beschikbaar
• Leden kunnen intekenen
• Bestuur wijst toe
• Nieuwe projecten en Winstdeling: ALV beslist
• Elk lid heeft één stem
• KSD = lening met variabele rente
• Lokaal groen beleggen met goed rendement (soortgelijke: 3 – 5%)
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Meedoen:
• KempenStroomDelen voor eigen inbreng van KS in Projecten

• Zonneparken: 80% bankfinanciering, 20% eigen vermogen BV

• KempenStroom 50% eigenaar BV

• Subsidie: SCE of SDE, 15 jaren; 

• Levensduur: 25 jaren

• KempenStroomDeel is en blijft 
jouw geld

• Wel terug; Niet opvorderbaar

• Informatiebrochure

• Melding bij AFM
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Lopende projecten:

Bedrijvencentrum De Hoeve, Zandoerle
• Ca. 1100 panelen op dak

• SCE (subsidie coöperatieve energieopwekking)

• Eigendom: 100% KempenStroom

• Grootverbruikersaansluiting

• Opbrengst: ca 540 mWh

• Ca. 100 deelnemers

• Realisatie: 2023

• Subsidie is aangevraagd
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Lopende projecten:

Zonnepark Kriekampen, Oirschot
• Park 26 ha; panelen: 20 ha

• Vermogen: 25 MWp (22GWh)

• Ism TPSolar

• Eigendom: 50% KempenStroom

• Intensieve omgevingsdialoog 

• Landschappelijke inpassing en biodiversiteit

• Ca. 500 deelnemers

• Realisatie: 2024

• Vergunning verleend en onherroepelijk

• Intentieovereenkomst
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Lopende projecten:

Zonnepark Laarakkerdijk Noord, Reusel
• Ism Solarfieds en DSG (Xaam) 

• ±24 HA

• Eigendom: 50% KempenStroom

• Omgevingsdialoog afgerond

• Landschappelijke inpassing en biodiversiteit

• Ca. 800 deelnemers

• Realisatie: 2027?

• Voorbereiding vergunningaanvraag

• Samenwerkings/intentieovereenkomst
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Lopende projecten:

Zonnepark Laarakkerdijk Zuid, Reusel
• Park 30 ha; panelen: 25 ha
• Vermogen: 34MWp
• Ism TPSolar en Eneco
• Subsidie: SDE+
• Eigendom: ca 25% KempenStroom +

25% obligaties
• Omgevingsdialoog afgerond
• Landschappelijke inpassing en biodiversiteit
• Ca. 600 deelnemers
• Realisatie: 2024 / 2027
• Vergunningaanvraag loopt
• Intentie-overeenkomst
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Lopende projecten:

Zonnepark Landardseweg Eersel
• Park 18 Ha?; panelen: ? ha

• Vermogen: 25 MWp?

• Ism TPSolar (intentieovereenkomst)

• Subsidie: SDE+

• Eigendom: 50% KempenStroom 

• Omgevingsdialoog voltooid

• Projectplan ingediend; geluidreflecties

• Landschappelijke inpassing en biodiversiteit

• Ca. ? deelnemers

• Realisatie: 2025 
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Initiatieven:

Zonnepark Kleine Hoeve, Reusel Noord
• Park 9+6 Ha; 

• Subsidie: SDE+

• Eigendom: 50 of 100% KempenStroom 

• Ca. 200 deelnemers

• Realisatie: 2027 

• Gemeente moet zoeklocatie vrijgeven

• Intentieovereenkomst



Samenwerken voor meer duurzame energie

Initiatieven:

Wind- en zonpark De Pielis, Bergeijk
• 10 tot 18 windmolens

• Zonnepark ?

• 7 initiatiefnemers; 2 groepen

• Deelname KempenStroom ?

• Realisatie: ? 

• Keuze gemeente uit initiatieven
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Initiatieven:

Valkenswaard
• Zonnepark van ca 2 Ha

• Fietspad + parkeerplaats zuidelijke Randweg

• Energiek Valkenswaard

• Inwoners in beweging brengen

• Energiecafé Borkel en Schaft
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Participatie op twee niveaus:

• Omgevingsdialoog en omgevingsfonds
• Omwonenden kunnen meepraten over de inrichting van de zonneparken

• Omwonenden delen mee in lusten via omgevingsfonds

• KempenStroom kan dit fonds t.b.v. omgeving beheren

• Beoogde Financiële participatie
• Door KempenStroomDelen te kopen kunnen leden investeren in parken

• Beslissen ze mee over de besteding van de winst van de coöperatie

• Krijgen ze een aantrekkelijke vergoeding over hun KempenStroomDelen
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Discussie en overleg met gemeenten:
• Omgevingsfonds € 0,5 of € 1,0 per MWh

• Duurzaamheidsfonds € 0,0 of € 1,0 per MWh

• Of afhankelijk van de winst

• Inhoud en beheer fondsen
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Vragen?

Bedankt voor jullie aandacht!


	Slide 1: OnlineEnergieWorkshop 25 januari 2023
	Slide 2:   
	Slide 3:   
	Slide 4:   
	Slide 5:   
	Slide 6:   
	Slide 7:   
	Slide 8:   
	Slide 9:   
	Slide 10:   
	Slide 11:   
	Slide 12:   
	Slide 13:   
	Slide 14:   
	Slide 15:   
	Slide 16: Hoe werkt financiële participatie?
	Slide 17:   
	Slide 18:   
	Slide 19:   
	Slide 20:   
	Slide 21:   
	Slide 22:   
	Slide 23:   
	Slide 24:   
	Slide 25:   
	Slide 26:   
	Slide 27:   
	Slide 28:   
	Slide 29:   

