
 

Betreft: voorstel tot campagne energieopslag in MRE-gebied 

          Eindhoven, 10 juni 2022 

 

Aan de (aanstaande) Colleges van B&W en de gemeenteraden in het MRE-gebied 

Aan de MRE 

cc aan de Stichting Brainport en Brainport Development 

 

Geachte volksvertegenwoordigers, geachte bestuurders 

 Er komt vanwege het klimaat en de energietransitie veel op Nederland af, en daarbinnen ook 

op onze regio. Uw komende zittingsperiode wordt cruciaal. 

De algemene noodzaak wordt vertaald in concrete verplichtingen, die u ongetwijfeld bekend zijn: 

 55% minder broeikasgas in 2030 (Fit for 55) 

 De in de onlangs gepubliceerde Zonnebrief aangekondigde PV op utiliteitsdaken 

 Vanaf 01 jan 2023 moeten alle kantoren label C of beter zijn 

 Er moeten vele duizenden woningen gebouwd worden, alleen al in Eindhoven  

 Het personenwagenpark verschuift richting elektrisch.  

 Oplossen van de groeiende problematiek van het midden- en hoogspanningsnet 

 De taak om 2TWH wind- en grootschalige zonne-energie op te wekken in het MRE-gebied (en 

vergelijkbare taken in andere RES-regio’s) 
 De taak om in 2030 ongeveer 20% van de woningen van het gas af te hebben 

 Het verduurzamen van de stadsverwarmingen 

Tegen deze achtergrond stelt Milieudefensie Eindhoven voor om in het MRE-gebied over te gaan tot 

een georganiseerde en langdurig volgehouden campagne om een grootschalig systeem van energie-

opslag in diverse vormen (elektrisch, thermisch en chemisch) op te bouwen.  

Uiteraard is het fenomeen energie-opslag in onze Brainportregio bekend. De TU/e houdt zich ermee 

bezig, en zijn bedrijven die op dit gebied diensten aanbieden en de Regionale Energie Strategie (RES) in 

het MRE-gebied houdt zich er mee bezig. Het betreft echter steeds losse pilots en projecten, zonder 

veel interne onderlinge samenhang en vaak van tijdelijke aard. Men maakt op deze wijze geen meters, 

bereikt geen schaal- en leervoordelen en komt niet tot standaardisatie. 

Milieudefensie Eindhoven stelt voor om dat campagnegewijs wel te gaan doen. Regiobreed, 

georganiseerd onder publieke aansturing en met inachtname van wat in Brainportverband mogelijk is 

(en dat is in principe veel).  

Vanuit zijn achtergrond stelt Milieudefensie Eindhoven het klimaat en het belang van de huishoudens 

als duidelijke prioriteiten. Het is denkbaar dat een campagne, zoals hier geschetst, ook tot 

industriepolitieke voordelen voor de regio leidt, maar die staan voor Milieudefensie niet voorop. Voor 

industriepolitiek zijn andere organisaties beter toegerust.  

De Brainportregio moet zich met een dergelijke campagne gunstig kunnen profileren. 



Een systeem om niet het stroomaanbod de vraagpiek te laten volgen, maar de vraagpiek het 

stroomaanbod (zet de wasmachine aan als de zon schijnt) zou materieel hetzelfde doen als een 

opslagsysteem, maar Milieudefensie Eindhoven ziet op dit moment niet in hoe dat campagnegewijze 

georganiseerd kan worden. Experimenten hiermee zijn nuttig, vooropgesteld dat het eenvoudig is en 

huishoudens er financieel baat bij hebben. 

Het klimaat en de huishoudens kunnen veel baat hebben bij een goed regionaal opslagsysteem: 

 Een goed opslagsysteem verbetert de draagkracht van het elektriciteitsnet, zodat er meer 

hernieuwbare energie in een sneller tempo kan worden aangesloten. De omvormers in 

woningen slaan minder vaak af, de grote PV-systemen op bedrijfsdaken kunnen eindelijk 

ingeschakeld worden, en nieuwe wind- en zonneparken hoeven minder lang te wachten 

 Een goed opslagsysteem verbetert de draagkracht van het elektriciteitsnet, zodat de levering 

van stroom ten behoeve a  het steeds grotere aa tal ar tepo pe , elektrische auto’s, 
inductieplaten en industriële inrichtingen tot minder problemen leidt 

 Huishoudens en instellingen kunnen zich financieel verbeteren, omdat er minder stroom van 

het elektriciteitsnet gevraagd wordt. De energie-armoede wordt er minder door. Dit geldt des 

te meer als de salderingsregeling afgeschaft wordt, zoals vroeg of laat zal gebeuren.  

Milieudefensie Eindhoven kiest twee speerpunten: 

 Individuele of collectieve opslag van elektriciteit en warmte in of ten behoeve van woningen bij 

nieuwbouw of renovatie of complexgewijze verduurzaming van woningen  

 Energieopslag in elektrische, thermische of chemische vorm op bedrijventerreinen, eventueel 

aangevuld met onderlinge energielevering binnen het terrein. In sommige gevallen vraagt dit 

om betere vormen van parkmanagement.  

Ter financiële dekking denkt Milieudefensie Eindhoven aan o.a. het nationale Klimaatfonds en 

Europese fondsen, bijvoorbeeld zoals die ter beschikking gesteld worden via het Climate Neutral Cities-

project. 

Ook moeten de te verwachten industriepolitieke voordelen in de regio leiden tot financiële bijdragen 

door begunstigde bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van gunstige aanbiedingen of in de vorm van 

bedrijfsinvesteringen uit eigen middelen. 

Politiek en bestuurlijk wil Milieudefensie Eindhoven vooroplopende en krachtig aansturende lokale en 

regionale overheden, die als launching customer optreden.  

De schaal van de vraag is eigenlijk die van de MRE, maar gezien de bestuurlijke verhoudingen is het 

wellicht het beste om de uitvoering bij de gemeente Eindhoven neer te leggen, in overleg met 

Brainport en een goed extern bureau. 

Eventuele gecentraliseerde opslagsystemen worden publiek of op coöperatieve wijze beheerd. 

Namens Milieudefensie Eindhoven,  

 

Bernard Gerard, secretaris 

bjmgerard@gmail.com 

06-81315549 

https://eindhoven.milieudefensie.nl/  

https://eindhoven.milieudefensie.nl/

	Bernard Gerard, secretaris bjmgerard@gmail.com 06-81315549 https://eindhoven.milieudefensie.nl/

