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Beleidsplan KempenEnergie 2020 
 

Kennismaking 
KempenEnergie is een energievereniging die inwoners van de Kempen (gemeente Bergeijk, Bladel, 
Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) stimuleert tot en ondersteunt bij het nemen van 
energiebesparende maatregelen en het zelf opwekken van duurzame energie. Samen met haar leden 
zet de vereniging zich in voor een energie neutrale en betere woonomgeving. KempenEnergie is in 
2013 opgericht en telt inmiddels meer dan 500 leden. Binnen de vereniging zijn meer dan 30 
deskundige vrijwilligers actief, die bewoners in de Kempen informeren, helpen en begeleiden. 
Aanleiding 
Als we een gevaarlijke klimaatverandering willen voorkomen, zullen we de concentratie 
broeikasgassen in de lucht niet verder moeten laten oplopen en uiteindelijk zelfs terug moeten 
brengen. Hoe langer we wachten, hoe meer de CO2 -uitstoot uit het verleden optelt bij die van het 
heden en ze samen zo hoog worden dat het leidt tot temperatuurstijgingen van meer dan 4 graden 
gemiddeld op aarde. Nederland en meer dan 190 andere landen hebben in december 2015 in Parijs 
toegezegd hun uiterste best te gaan doen om de temperatuur op aarde niet verder dan 1,5 à 2 graden 
te laten opwarmen ten opzichte van het referentiejaar 1990. Daarnaast zijn nu nog beschikbare 
bronnen voor brand- en grondstoffen eindig. Om toekomstige generaties gelijke mogelijkheden te 
bieden moeten we onze lineaire economie ombouwen naar een circulaire economie. 
Visie 
KempenEnergie wil zich inzetten om in de 5 Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de 
Mierden en Oirschot) te komen tot energiebesparing en het opwekken van duurzame, niet-fossiele 
energie. Het doel is om op termijn de regio energieneutraal te maken, de CO2-emissie terug te 
dringen en zo een bijdrage te leveren aan een circulaire economie en het stoppen van de 
klimaatverandering. Bij energieneutraal past een lokale opwekking die in grote mate maatschappelijk 
eigendom kan zijn. 
In de transitie van fossiele naar duurzame energie hebben burgers en bedrijven daarom een actieve 
rol in het ontwerp, realisatie en exploitatie van nieuwe energiesystemen en daardoor van een flexibele 
energiemarkt. Een actieve rol van burgers en bedrijven kan de noodzakelijke energietransitie enorm 
versnellen en tot meer betrokkenheid leiden. Die actieve rol komt tot uitdrukking in duurzame energie-
initiatieven, waarin wordt samengewerkt op verschillende schaalniveaus: van buurt tot lokaal en 
regionaal. KempenEnergie stimuleert en helpt individuele burgers en bedrijven om in actie te komen 
en maatregelen te nemen. Daarnaast brengt het mensen samen om krachten te bundelen en collectief 
en coöperatief aan de slag te gaan. KempenEnergie wil van onderop de transitie op gang brengen en 
versnellen. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Samenwerking tussen burgers, bedrijven en 
overheden, die gericht is op de ontwikkeling en uitvoering van duurzame energieprojecten. 
KempenEnergie wil hierbij de rol van aanjager spelen. Als vereniging willen we mensen aan ons 
binden. De groei van het aantal leden beschouwen we daarom als een goede graadmeter voor ons 
succes. 
 
 

  



 

Think Global, act Local V0.1 

Doelen 
Onze stip aan de horizon is een energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is en 
opbrengsten genereert voor de leefomgeving, de gemeenschap en de economie, lokaal en regionaal. 
KempenEnergie heeft daarbij de volgende doelen: 
• Energie besparen 
• Duurzame energie opwekken 
• De Kempen energie neutraal maken 
• Baas over eigen energie zijn 
 

 

Activiteiten 
Onze doelen willen wij bereiken door: 
• te stimuleren 
• te informeren 
• te helpen 
• samen te doen. 
We willen mensen in beweging brengen; gedaan krijgen dat mensen dingen (duurzame maatregelen) 
gaan doen. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 
• Onmiddellijke beloning werkt (lid worden betekent een gratis energiescan) 
• Mensen willen zich graag conformeren aan een groep (de vereniging KempenEnergie is zo’n 
groep, evenals coöperatie ZonopdeKempen) 
• Mensen willen de vrijheid hebben om mee te doen (wij zijn gidsen; mensen bepalen zelf waar 
ze naar toe willen; wij wijzen de weg). 
 

We doen dat onder andere met de volgende activiteiten: 
• EnergieLoketten 
• Bijeenkomsten en publicaties 
• EnergieCafé 
• Energiescans en monitoring 
• Collectieve zonnedaken 
• Andere 
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Onze inkomsten: 

• Onze leden betalen een jaarlijkse contributie, op dit moment 25 Euro. 
• Gemeentelijke vergoeding voor inspanningen verricht ten behoeve van de lokale bevolking. 
• Vergoedingen voor projecten van bijvoorbeeld woningstichtingen, waarbij KempenEnergie 

woning scans uitvoert 
• Zonnedaken???? 

Hoe het vermogen wordt beheerd/besteed. 

• Beheerd door bestuur 
• Gecontroleerd door de leden in de jaarvergdering 

Besteding: 

• EnergieLoketten 
• Bijeenkomsten en publicaties 
• EnergieCafé 
• Energiescans en monitoring 
• Collectieve zonnedaken 
• PR aktiviteiten 
• Projecten, zoals de KempenEnergie Expo 

 
 


