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Motie: experiment met lokaal energiedelen als aanpak van disbalans vraag en aanbod
De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen. Gelezen het voorstel van de burgemeesters
en wethouders d.d 4 mei 2021 nr. 2021-35 en de zienswijzen van de gemeenteraad op de concept
Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

Ovenregende dat:
- De netwerkimpactrapportage van de RES MRE L.0 expliciet melding maakt van het probleem van
disbalans tussen vraag en aanbod van elektriciteit.
- Het voor niemand aantrekkelijk is als om deze reden 'elektriciteitsbronnen op piekmomenten
afgekoppeld moeten worden', zoals verwoord bij de wettelijke aandachtspunten voor het Rijk
- Er in bijvoorbeeld Helmond met Warande Digitaal - EARN-E geëxperimenteerd wordt met zowel
een energiemeter als met energiedelen.
- Door inzicht in het eigen energiegebruik gebruikers meer besparen dan 70 Euro per jaar.
- Door het energiedelen, een wijk zelf iets kan doen aan de disbalans tussen vraag en aanbod van
energie.

-

Het systeem uitgebreid kan worden met een puntensysteem waardoor de energielasten ook
voor mensen die zelf geen energie kunnen opwekken, toch omlaag gaan.
Er geen wettelijke belemmeringen bestaan voor het delen van energie op deze wijze.

Verzoekt het College
Om na te gaan welke wijken of groepen in Waalre geïnteresseerd zijn in een experiment voor
energiedelen en welke ondersteuning vanuit de gemeente daarvoor nodig is en hiermee terug te
komen bij de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag
kend door de
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0m het enerq'everbruk 'n & w'nk Jutrzanner te rn*en willen we
kïrken wat # mog{lk 's om aÉ.q'o te &len b'rnen & u$k uat
dm we Ínet de."yjeuens vat &"slïrnrne errrg'rmster.
ln de app zie je wanneer er energie over is in de wijk. Die stroom
kunnen we delen doordat alle huizen in de wiik verbonden ziin

met het stroornnet onder de grond.

- Voor huizen m€t zonnepanelen betekent dit dat je stroom die
bij jou oveÍ is beschikbaar stelt voor jouw buren in de wiik.

- Voor huizen zonder zonnepanelen betekent dit dat ie stroom
gebruikt díe is opgewekl door jouw buren in de wiik"

De Motie experiment met lokaal energiedelen als aanpak van disbalans vraag en aanbod
vervangt het eerder toegestuurde Amendement Lokale aanpak disbalans vraag en aanbod energie.
De reden is dat afgelopen weken er door de fractie onderzocht is wat de wettelijke belemmeringen
waren voor de zogenaamde 'Wijkies' (zie wiikie..com).Via Enexis is er contaet gelegd met de pilot in
Helmond.

