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“Wij zien het als een belangrijke taak om invulling te geven aan de klimaatafspraken van Parijs. We gaan daar als 
gemeente zelf mee aan de slag én we werken op veel thema’s samen in de vijf Kempengemeenten: Bergeijk, Eersel, 
Reusel-De Mierden, Oirschot en Bladel”, aldus burgemeester Bosma. Een van die thema’s is een beleid voor 
grootschalige productie van duurzame energie. Claudia Rieswijk: “Er liggen talloze plannen voor zonne-energie en 
windenergie in De Kempen. Met Enexis waren we gezamenlijk in overleg over de aanpassingen die hiervoor nodig zijn 
in het elektriciteitsnet. En toen kwam ineens de boodschap dat er transportschaarste was in het elektriciteitsnet 
voor teruglevering.” Bosma: “Dan slaat de schrik toe. Dit heeft grote gevolgen voor de energietransitie en ons 
vestigingsklimaat.”

De slimme maakregio liet het er niet bij zitten. Bosma: “We hebben in dit gebied een goed draaiende economie 
en veel ondernemerschap. Dit willen we zo houden en dat motiveerde ons om een mentale draai te maken. 
We moeten netcongestie beschouwen als een gegeven en kijken naar wat er wél kan zonder het elektriciteitsnet 
te belasten.” Claudia Rieswijk: “De Kempengemeenten hebben een bureau ingeschakeld om oplossingsrichtingen uit 
te werken. Bijvoorbeeld door zon- en windprojecten direct te koppelen aan bedrijven die veel elektriciteit 
verbruiken. Of door te werken met accu-opslag op een bedrijventerrein. Enexis is actief betrokken om mee te 
denken in kansen. Schouder aan schouder.”

Robert Aerts, strategisch adviseur Energietransitie bij Enexis: “Deze regio kenmerkt zich door innovatie en 
oplossingen. Dat laten ze nu ook zien en is een groot compliment waard. Vanuit Enexis denken we mee over de 
mogelijkheden en de impact op ons elektriciteitsnet. Mijn doel: het eerlijke verhaal vertellen en kijken wat er juist 
wel kan. Zo komen de Kempengemeenten niet voor verrassingen te staan.”
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ER WÉL KAN. ZONDER 
HET NET TE BELASTEN.
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