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Schriftelijke vraag 
 
Aan:    College van burgemeester en wethouders 

Van (naam raadslid):  Jeanne Adriaans 

Fractie     Kernbeleid 

Datum:    5 augustus 2022 

Onderwerp:    energieopslag 

 
Vraag: 
 

Vragen aan het college over de brief van Milieudefensie Eindhoven  

dd 10 juni 2022 

 

“energieopslag MRE-gebied” 

 

 

A. Wat is de voorlopige mening van het college om binnen MRE-verband/ gebied te komen tot een 

grootschalig systeem van diverse vormen van energieopslag? 

 

B Is er al nagedacht over Eerselse mogelijkheden tot energieopslag? 

 

C Hoe staat het college principieel tegenover een leidende rol van het gemeentebestuur in deze? En 

tegenover inschakeling/ samenwerking met Kempenenergie? 

 

D Ziet het college de band tussen de te verwachten afschaffing van de salderingsregeling voor 

zonnepanelen en de wenselijkheid van (elektrische) energieopslag in woningen? Toelichting: als de 

salderingsregeling wordt afgeschaft, en dat zal zonder twijfel over een jaar of wat gebeuren, kunnen 

huishoudens het stroomoverschot niet meer tegen betaling kwijt aan het net. Als ze dan kunnen 

opslaan, kunnen ze zich compenseren door  minder stroom in te kopen). 

 

E Wat vindt het college ervan om in alle nieuwe huizen/ buurten/ wijken in Eersel accu's verplicht 

te stellen, bijvoorbeeld om de pieken van inductie-koken op te vangen? 

 

F Ziet het college mogelijkheden voor warmteopslag bij verduurzaming van woningen? 

 

G Ziet het college mogelijkheden om met Verenigingen van Eigenaren en/of 

woningbouwcorpotaties in gesprek te gaan over collectieve opslag? 

 

H Gaat het college vanaf een bepaalde grootte bij zonnevelden of grote zonnedakprojecten een 

vorm van opslag verplicht stellen? 

 

I  In hoeverre bestaan er op Eerselse bedrijventerreinen al vormen van opslag, al dan niet collectief? 

Welke pilots lopen er, bijvoorbeeld in het kader van de RES? Hoe denkt het college over verplicht 

stellen? 
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J Zou het college verkennende gesprekken willen organiseren met Enexis over energie-opslag in 

Eersel? 

 

K Welke rol ziet het college in deze voor Brainport? 

 

L Op welke wijze zou het college eventuele energieopslag projecten willen/ kunnen financieren? 

 

 

Kernbeleid 

 
 
 


