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Mentale
klimaatverandering
is noodzakelijk
Dit voorwoord moet ik openen met een bekentenis. Ik weet niet precies hoe
het in elkaar steekt met de klimaatverandering. Afhankelijk van degene die je
spreekt, variëren de opvattingen. Van mensen die tot op tienden van een graad
Celsius weten door te rekenen hoe groot de impact van de mens is op de
klimaatverandering tot aan diegenen die nog altijd iedere invloed van de mens
op het klimaat ontkennen.
Ik vind dat vervreemdend. Niet omdat ik twijfel aan het gegeven dat onze
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wijze van leven het klimaat beïnvloedt. Maar omdat deze heilloze discussie
afleidt van andere aspecten. Zoals de enorme verspilling van de voorraad
eindige en waardevolle grondstoffen, de afhankelijkheid van landen die het
met mensenrechten niet zo nauw nemen en de ongelijkmatige verdeling van
rijkdom en armoede op onze wereld.
Om de generaties na ons eveneens perspectief te geven op een mooie en
rechtvaardige leefomgeving is het zaak dat wij zuiniger omgaan met schaarse
middelen. Dus zuinig zijn met grondstoffen en met onze natuur. En perspectief
bieden aan arm en rijk, zodat zijzelf duurzame energie kunnen opwekken
en benutten.
Vanuit Zeeuwind geven wij hier heel praktisch vorm aan. Bijvoorbeeld door bij
te dragen aan het Platform Energiek Zeeland. Daarmee geven wij particuliere
woningeigenaren perspectief op de integrale verduurzaming van hun woning
en leggen wij meer marktmacht bij de woonconsument. Maar ook door de
zware industrie in Zeeland uit te dagen uit hun eigen cocon te stappen en het
gesprek aan te gaan met inwoners en organisaties in Zeeland om gezamenlijk
na te denken over een duurzame toekomst.
Wij moeten in Zeeland gezamenlijk keihard bouwen aan een andere
energiehuishouding en een enorme vermindering van onze afhankelijkheid van
fossiele grondstoffen. Dat zijn wij aan toekomstige generaties verplicht.

_36	Thuis
verduurzamen
_38	In 2019 zijn er
20.000 panelen
geinstalleerd
door Zon
Offensief
Zeeland

_Teus Baars
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Peter Brakman:

‘Met een ledencoöperatie
als Zeeuwind kun je gewenste doelen,
idealen en financiële realiteitszin met
elkaar verbinden’
Sinds juni 2018 is Peter Brakman voorzitter van de

Generatievraagstuk

Raad van Commissarissen (RvC) van Zeeuwind.

“Het energievraagstuk is een belangrijk nationaal

Als bestuurskundige heeft hij veel ervaring in

en mondiaal vraagstuk. Ik zie het ook als een

het ‘publieke domein’ bij overheden en in de

generatievraagstuk, waarbij we concreet bezig zijn met

gehandicaptenzorg/maatschappelijke zorg.

de generaties die na ons komen. Daarom vind ik het van

Momenteel is Peter werkzaam als interim-manager

belang dat Zeeuwind streeft naar sociale verduurzaming.

bij Porthos Walcheren. Samen met zijn vrouw

Het gaat om meer dan energie. Hoe mooi is het, dat

heeft Peter 6 kinderen en 2 kleinkinderen en

we projecten hebben waarbij industriële restwarmte

woont hij in Middelburg. Sinds mei heeft hij op

gebruikt wordt om woningen te verduurzamen.

de elektrische fiets al 3.000 kilometer afgelegd.

Of het ondersteunen van lokale coöperaties, waardoor

Verduurzamen gaat voor Peter verder dan energie.

inwoners eigenaar worden van hun eigen zonnepark.

Bewustwording, zorgen voor elkaar en het

Bij Zeeuwind kan dat, omdat we niet te maken

gezamenlijke belang zijn belangrijk. We spreken

hebben met een beursgenoteerde onderneming met

elkaar over zijn prille voorzitterschap en het belang

aandeelhoudersbelangen. Met een ledencoöperatie kun

van Zeeuwind.

je gewenste doelen, idealen en financiële realiteitszin
met elkaar verbinden.”

‘Sterke financiële belangen
maken de realisatie
van de noodzakelijke
energietransitie lastig,
omdat nog te weinig naar de
gemeenschappelijke doelen
wordt gekeken’

Geen maximaal winstbejag, maar wel maatschappelijk
bejag met solide financiële grondslag
“Uiteraard is het hierbij van belang dat Zeeuwind haar
projecten op een financieel gezonde manier aanpakt
en uitvoert. Zodat de leden het beloofde rendement
krijgen, maar er ook financiële middelen zijn om nieuwe
duurzame projecten op te pakken. Omdat Zeeuwind niet
streeft naar maximale winst kan dat. Alleen zo dienen we
het verenigingsbelang en dat toetsen we ook vanuit de
RvC. Bij het Landelijk Klimaatakkoord spelen soortgelijke
vraagstukken ook. Sterke financiële belangen maken de
realisatie van de noodzakelijke energietransitie lastig,
omdat nog te weinig naar de gemeenschappelijke
doelen wordt gekeken. Een mooie uitdaging voor
Kabinet en Kamer om de gedeelde belangen te sturen
en te stimuleren.”
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‘De toekomstige vraagstukken
komen steeds meer
te liggen op opslag en
energietransport, maar ook
bij consumptiegedrag en
milieubevordering’
Een groter belang van energie wekt meer interesse

Verschillende generaties

“Als we het belang van energie groter maken, levert

“Een coöperatieve vereniging zoals Zeeuwind heeft

dit meer interesse op bij bewoners en bedrijven

via haar 2.500 leden veel kennis, opvattingen en

en kunnen we als Zeeuwind meer toevoegen.

ideeën in huis. De vraag voor mij is hoe we dit bij elkaar

De toekomstige vraagstukken komen steeds meer te

kunnen houden en kunnen uitbouwen. Misschien

liggen op opslag en energietransport, maar ook bij

zijn onze leden in hun eigen directe omgeving in

consumptiegedrag en milieubevordering. Zeeuwind

gesprek over energievraagstukken met kinderen of

ontwikkelt duurzame energie, levert deskundige

kleinkinderen. Hoe bespreken we daar deze belangrijke

ondersteuning, participeert in projecten met

thema’s? En hoe delen we de rijke geschiedenis

partnerorganisaties en wordt betrokken bij nieuwe

met technologieontwikkelingen, energiegebruik en

financiële arrangementen. Maar wat vragen de

verduurzaming van vele leden? Ondanks het aanzienlijke

toekomstige uitdagingen nog meer van Zeeuwind?

ledenbestand moeten we actief blijven zoeken naar

Welke keuzes gaan we maken? Als voorzitter vind

nieuwe leden en vooral naar jonge leden.

ik het erg belangrijk om samen met onze leden,

Door verschillende generaties bij elkaar te brengen

directeur en medewerkers, RvC en partners, een

wordt ervaring gemengd met vernieuwing en ontstaan

goede koers te bepalen. De tijd dat je jaren vooruit

steeds weer perspectieven.”

kon plannen is voorbij. Permanente alertheid en
bijsturing is vereist.”

Zeeuwind in de toekomst
Verder vind ik het ook interessant om vanuit de RvC na te

Waardering leidt tot meer projecten

denken over het coöperatieve systeem van Zeeuwind en

“Zeeuwind is inmiddels een gewaardeerde partij

daarover met onze leden in gesprek te blijven.

die vaak gevraagd wordt deel te nemen aan een

Hoe zorgen we dat dit toekomstbestendig blijft? En hoe

project of haar expertise te delen. Mijn voorganger

bewaken we een gezonde balans tussen investeren in

Marten Wiersma heeft, samen met de leden en ons

grote projecten zoals Windpark Krammer en andere

bureau, in belangrijke mate aan het goede imago

kleinschalige projecten? Ook de RvC heeft daarin een

van Zeeuwind bijgedragen. Er zijn meer mensen

rol. Modern toezichthouderschap kijkt namelijk niet alleen

nodig om het werk te kunnen doen, zodat we de

achteraf, maar juist ook vooruit.

energietransitie in Zeeland versnellen en
als coöperatie verder professionaliseren.

Als voorzitter hoop ik vooral te kunnen bijdragen aan

Als RvC proberen we hierin te faciliteren en het

het tot zijn recht komen van alle betrokkenen. Kennis

bedrijfsbureau en directeur de ruimte te geven

en ervaring delen en benutten. Elkaar inspireren en

die nodig is.”

ondernemend zijn. Leden die trots en tevreden zijn.
Aan die opgebouwde Coöperatie een steentje mogen
bijdragen, is een schone taak.”
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Klimaatakkoord
vraagt om
Zeeuwse dialoog
tussen industrie en energie
Nederlands Klimaatakkoord: 49% CO2-reductie
In het Klimaatakkoord van Parijs is in 2016
afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen
fors omlaag moet. Het Nederlandse
Klimaatakkoord, dat eind dit jaar klaar moet zijn,
gaat beschrijven hoe dit moet gebeuren.
Minister Wiebes wil in 2030 zo’n 49% minder
CO2 uitstoten dan in 1990. Hiervoor heeft hij
5 sectortafels ingericht met eigen
CO2-reductiedoelstellingen. Binnen de tafels
wordt al maanden overlegd hoe zij aan deze
doelstellingen kunnen voldoen.
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_Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Zeeuwse Industrie: grote werkgevers en

hen belangrijk om een gelijk speelveld te houden

fors gebruik fossiele bronnen

en competitief te blijven. Op dit moment ervaren

De grootste werkgevers in Zeeland komen uit de

de bedrijven last van alle onzekerheden, zoals de

chemische industrie en zijn afhankelijk van fossiele

mogelijke CO2-beprijzing. Er is behoefte aan een

bronnen. Afbouw hiervan heeft op hen groot

concrete koers en aanpak.”

effect, maar ook op de economische en sociale
schil eromheen. De industrie in Zeeland is verenigd

Teus: “Met dergelijke eisen is een doorbraak niet

in Smart Delta Resources. Aanvankelijk bedoeld

mogelijk. De energietransitie blijft zich kenmerken

om elkaars energie- en materiaalstromen te

door vele onzekerheden. Anders denken is

benutten, maar inmiddels vooral met het

noodzakelijk voor de ontwikkeling van nieuwe

energievraagstuk bezig. Teus Baars in gesprek

modellen. Naar mijn idee ligt er een prachtige

met Daniel Goedhuis, programma manager van

proeftuin open voor de bedrijven in Zeeland.“

Smart Delta Resources (SDR).
Daniel: “Daar ben ik het maar gedeeltelijk mee
eens. Bedrijven hebben faciliteiten nodig om
CO2-arm te kunnen werken. Daarom pleit het SDR
voor investeringen in infrastructuur, zoals een
Teus: “De SDR-bedrijven hebben een enorme

elektrisch, waterstof of ander netwerk. De overheid

impact op de economische en sociale structuur van

reageert hier echter nog niet op.”

Zeeland. Toch voeren zij de klimaatdiscussie binnen
hun eigen muren. Hoe urgent ervaart de industrie de

Teus: “Ik ben bang dat we dan blijven hangen in de

maatschappelijke dialoog?”

CO2-afvang en te weinig bezig zijn met terugdringen
van fossiele bronnen. De overheid vindt dat de

Daniel: “De SDR bedrijven ervaren zeker

samenleving zelf haar voorwaarden moet creëren.

urgentiegevoel. Men treft voorbereidingen

Ondertussen tikt de tijd. Dus waarom reiken burgers,

voor CO2-reductie en werkt studies uit voor het

de energiewereld en de industriële sector elkaar niet

overstappen op andere brandstoffen. Dit vergt

de hand? We kunnen veel van elkaar leren.“

echter een lange voorbereidingstijd. Ook is het voor
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Hoe kun je bijvoorbeeld windenergie bij bedrijven,
als grootste gebruikers, plaatsen?
Ook werken we momenteel aan een warmtenetwerk
waarbij industriële restwarmte gebruikt wordt voor
woningen. Restwarmte fluctueert en waterstof kan
hierbij als back-up dienen. Hier kunnen we elkaars
kennis goed bij gebruiken.”
Daniel: “Precies, hierbij denk ik bijvoorbeeld
ook aan verplaatsbare zonnepanelen, waarbij
de leverancier in eerste instantie reageert met
‘Het kan niet’. De vraag voor mij is veel meer:
Hoe organiseren we het dan anders, zodat het wel
kan? We moeten als energiesector en industrie
actief en creatief zoeken naar nieuwe modellen.
Zo willen wij graag aan de slag met waterstof die een
rol heeft als energiedrager, maar ook als grondstof
voor de industrie, met name in Zeeland. Energie en
industrie raken elkaar hier heel dicht en hier moeten
samenwerkingsmogelijkheden liggen die we samen
kunnen uitwerken.”
_Daniel Goedhuis
Teus: “De sectortafel Industrie blijft in de
discussies rondom het Klimaatakkoord op zichzelf.
Het Planbureau gaf ook aan dat het plan van
de industrie nog te vaag is om door te rekenen.
In Zeeland kan het juist leiden tot innovatieve
oplossingen als we dit gezamenlijk doen.
Hoe kunnen we dat samen versterken?”
Daniel: “Ons contact met andere sectoren is niet
Daniel: “Afvang en opslag van CO2 is een

altijd zichtbaar, als dit nog geen resultaat oplevert.

noodzakelijke tussenstap, als we kijken naar de

Een van de aandachtspunten is het grote verschil in

omvang van de uitdaging. Maar zeker niet de enige

schaalgrootte. Om de industrie te elektrificeren is in

en daarnaast moeten we inderdaad overleggen en

de Kanaalzone 1.000 MW nodig. Dat alleen al zijn

van elkaar leren, maar dat vraagt wel creativiteit.

twee tot drie grote windparken op zee! Elektrolyse

Zo zou het mooi zijn als we jarenlang braakliggende

voor waterstofproductie vraagt nog eens 4.000

bedrijfsterreinen, bedoelt voor toekomstige

MW. Ik realiseer me dat deze schaalgrootte ook

uitbreiding, kunnen benutten voor zonneparken.

verlammend kan werken en dat niets doen ook geen

De contractvorm moet dan wel bedrijfsuitbreiding

optie is. De industrie is vooral bezig met de vraag

op enig moment mogelijk maken.“

hoe deze omvangrijke energievraag duurzaam in
te vullen is.”

Teus: “We moeten bruggen slaan en tussen de
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sectortafels overleggen om nieuwe, bruikbare

Teus: “De energievraag van de industrie sluit

concepten te ontwikkelen. Op dit moment wordt

totaal niet aan bij de huidige oplossingen voor

er door de industrie teveel binnen de eigen kolom

verduurzaming. Toch is het van belang om met elkaar

overlegd. De samenleving vraagt ook aan de

beweging te krijgen. Hoe kunnen we gezamenlijk

industrie om een fair share, waarbij lasten en lusten

creatiever gaan denken en kennis uitwisselen met

van duurzame energie eerlijker verdeeld zijn.

impact op mobiliteit en de bebouwde omgeving?”

NIEUWS

_Bron: https://beeldbank.rws.nl,
Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

‘Om de industrie te
elektrificeren is in de
Kanaalzone 1.000 MW nodig.
Dat alleen al zijn twee tot
drie grote windparken
op zee. Elektrolyse voor
waterstofproductie vraagt
nog eens 4.000 MW.’

Daniel: “Uiteraard begint de energietransitie
met kleine stappen die uiteindelijk grote effecten
kunnen hebben. Vrijwel alle SDR leden zijn bezig met
zonnepanelen op hun terrein en onderzoeken de
mogelijkheden om windmolens in te passen.
We zoeken ook naar oplossingen om de
belemmeringen vanuit bijvoorbeeld veiligheid weg
te nemen. Uiteindelijk gaat de energietransitie ook
om minder consumeren. Daarom is de industrie
ook bezig met circulaire ketens zoals hergebruik

Daniel: “Zeeland is zeker uniek. Energie is niet meer

van plastic. We moeten echter wel voorkomen

vanzelfsprekend en de omgeving vraagt om een

dat bedrijven hun productie elders op de

fair share. Met de huidige voorbereidingen voor

wereld voortzetten.”

het Klimaatakkoord ga ik graag in op je uitnodiging
om de dialoog te verbreden. Laten we onze

Teus: “Het moet toch juist mogelijk zijn voor

gezamenlijke vraagstukken op tafel leggen en

de Zeeuwse Industrie om de voordelen hier te

een agenda voor de komende tijd uitwerken.”

benutten? We hebben een kundige bevolking,
land, ruimte, zoet en zout water, haven, kennis bij
bedrijven, onderwijsinstellingen etc.”
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Windpark Binnenhaven
Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering

Windpark Binnenhaven

Windpark Binnenhaven wordt gebouwd in 2020

Zoals gezegd wordt Windpark Binnenhaven

en maakt deel uit van het project Optimalisatie

gebouwd in 2020. Het park zal bestaan uit vier

Windparken Oosterscheldekering van E-Connection.

nieuwe turbines met een vermogen van 4 tot 5

De Oosterscheldekering is in 2006 door de Provincie

MW. De windturbines hebben een masthoogte

Zeeland aangewezen als concentratiegebied

van 90 tot 140 meter, een rotordiameter van 115 tot

voor windenergie. E-Connection streeft ernaar de

140 meter en een totale tiphoogte van 150 tot 210

bestaande opwekkingscapaciteit van de windparken

meter. Daarmee zijn de windturbines van dezelfde

op de Oosterscheldekering te vergroten van 80 MW

grootte als de huidige windturbines van Windpark

op dit moment naar ongeveer 130 MW in 2020 en

Bouwdokken, of groter. Windpark Binnenhaven gaat

naar ongeveer 140 MW in 2027.

jaarlijks evenveel elektriciteit opwekken als ongeveer
16.000 huishoudens jaarlijks gemiddeld verbruiken.

Integrale aanpak

Voor Windpark Binnenhaven is (samen met de drie

De MER (Milieu Effect Rapportage) en de integrale

andere deelprojecten in de gemeente Veere) een

waterveiligheids-, radar- en natuurstudies zijn voor

bestemmingsplan vastgesteld (Bestemmingsplan

alle zeven toekomstige windparken gezamenlijk

Neeltje Jans 1e herziening). Ook zijn de omgevings-,

uitgevoerd. Dit bespaart tijd en kosten, en levert

natuur- en watervergunningen afgegeven.

bovendien een totaalbeeld op van de effecten van
de windparken.

Participatie Zeeuwind
Zeeuwind is voor 25% eigenaar van Windpark
Binnenhaven en zal daarmee haar opgewekte MW in
2020 uitbreiden met 4 tot 5 MW per jaar. Daarnaast
wordt er een obligatielening uitgewerkt die in
principe ter beschikking wordt gesteld aan leden
van Zeeuwind.

NIEUWS

Windpark Krammer
Laatste fundatie is gereed
De laatste van de 34 fundaties van Windpark

Vanzelfsprekend is het servicegebouw duurzaam

Krammer is deze zomer gerealiseerd. Hiervoor zijn

en energiezuinig gebouwd. Het gebouw is goed

1.300 heipalen gebruikt en is ongeveer 28.000 m3

geïsoleerd en de rest van de energievraag wordt

aan beton gestort. Voor de wapening is 3.500 ton

duurzaam opgewekt met windenergie.

staal gebruikt en voor de 15 damwandconstructies is

De bouwmaterialen zijn zoveel mogelijk

in totaal zo’n 17.500 m2 aan damwand gebruikt.

geselecteerd op duurzaamheid, de platte daken zijn

Dit laatste staat gelijk aan 1.900 ton gewicht.

voorzien van sedum en in de gevels zijn nestkasten
ingemetseld. Het interieur van het servicegebouw

Servicegebouw Windpark Krammer

heeft een lokaal tintje. Van de bomen die gekapt zijn

Het servicegebouw van Windpark Krammer is

voor de bouw van het park, zijn meubels gemaakt.

gereed en in gebruik genomen. De architect,

Daarnaast sieren de tien portretten van Robin de

Marco Bouwman, vond het belangrijk dat het

Puy, geboren in Oude-Tonge, de muur. Zij heeft de

servicegebouw een ‘stoer thuishonk’ zou worden

vele betrokken partijen van het park vastgelegd.

voor de beheerorganisatie en de servicemonteurs:

Dichteres Bianca Hendriks heeft bij elk van de
portretten een speciaal sonnet geschreven.

“De Krammer is een grootschalige omgeving
waar je uit je hemd waait en de menselijke maat
en schaal ver te zoeken is. Waar dit voor een
windpark ideale omstandigheden zijn, hebben
gebruikers en bezoekers juist een kleinschalige
beschutte omgeving nodig. Als reactie op dit
gegeven heb ik een gebouw ontworpen dat zich
enerzijds kenmerkt als stoer en beschermend en
anderzijds als warm en openend naar
de omgeving.”
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Windpark Sint Maartensdijk
Ontwikkeling
Samen met projectpartners Windpark
Noordpolder en Derde Dijk onderzoekt

Projecten

Zeeuwind of uitbreiding van de bestaande

12

lijn van 5 windturbines van Windpark Sint
Maartenstdijk tot de mogelijkheden behoort.
Inmiddels is er een plan opgesteld waarin
parallel naast het bestaande windpark een
drietal nieuwe turbines zijn ingetekend.
Ook biedt het zoekgebied –zoals door de
gemeente aangeduid in een zogenaamde
kadernotitie- ruimte om het park zuidwaarts
uit te breiden met 2 turbines.
Windfonds
Dit najaar is het plan met de omgeving gedeeld.
Onderdeel van het plan is het delen van de
opbrengsten van het windpark met de omgeving
via een Windfonds. Hiervoor worden inmiddels
ideeën uitgewerkt, bijvoorbeeld het idee om
een bijdrage te leveren aan het zwembad in het
dorp Sint Maartensdijk. Voor Zeeuwind is het
belangrijk dat de omgeving bepaalt hoe het
Windfonds wordt benut. Door een zorgvuldige
locatiekeuze en koppeling met het Windfonds
hopen we dat de omgeving het plan positief
ontvangt, zodat we meer duurzame energie
kunnen opwekken.

NIEUWS

Windpark Reimerswaal
Ontwikkeling
Op 20 september 2018 hebben de initiatiefnemers

Detailniveau aan te bieden. Deze notitie beschrijft

het plan voor de zuidelijke afronding van Windpark

hoe het plan eruitziet, welke opstellingen worden

Kreekrak gepresenteerd aan de raadsfracties

onderzocht en welke effecten dit heeft. Vanwege

van de gemeente Reimerswaal. Het plan bestaat

de omvang van het plan en de ligging nabij

uit de realisatie van 13-18 turbines (afhankelijk

Natura2000 gebieden, zal vervolgens een milieu

van de grootte van de turbines) in een dubbele

effect rapportage (MER) worden opgesteld.

lijnopstelling langs het Schelde-Rijnkanaal.

Deze rapportage is in 2019 klaar. Wanneer het plan
doorgaat, zullen de bestaande turbines in de regio

Naar verwachting wordt eind 2018 de ruimtelijke

worden verwijderd, waaronder ook de turbines bij

procedure opgestart door de Notitie Reikwijdte &

het dorp Bath.
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Inwoners en bedrijven van het
postcodegebied 4371 kunnen lid worden
van Coöperatie Energieneutraal
Koudekerke en Dishoek.
Zie voor meer informatie
www.4371energieneutraal.org

_Projecten

Zonnepark Koudekerke

Projecten

Start bouw begin 2019
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Als alle bouwcontracten voor Zonnepark
Koudekerke gereed zijn en de financiering rond
is, volgt er overleg met de direct omwonenden
over de details van de uitvoering.

financieel rendement. Op dit moment wordt

De verwachting is dat de bouw in het eerste

de laatste hand gelegd aan het detailontwerp

kwartaal van 2019 zal starten.

en lopen de contractonderhandelingen met de
betreffende bouwer. Het netwerkbedrijf Enduris

Omvang

is inmiddels gestart met de voorbereidingen

Zonnepark Koudekerke zal bestaan uit ca.

van de aanleg van de elektriciteitskabel naar de

10.000 panelen. Dit is voldoende om in de

stortplaats. Deze is begin 2019 gereed.

elektriciteitsbehoefte van 900 huishoudens te
voorzien, wat neerkomt op ruim de helft van het

Taakverdeling en obligatie-uitgifte

aantal huishoudens in Koudekerke/Dishoek. Het

De twee aandeelhouders van het zonnepark,

park komt op de voormalige vuilstortlocatie aan

Coöperatie Zeeuwind en Coöperatie

de Braamweg. Dorpscoöperatie Energieneutraal

Energieneutraal Koudekerke/Dishoek, hebben

Koudekerke/Dishoek zocht voor de realisatie van

een duidelijke taakverdeling. Zeeuwind

het zonnepark steun bij Zeeuwind. Met de winst

neemt de ontwikkeling van het zonnepark

van het zonnepark wil de coöperatie andere

voor haar rekening tot het park operationeel

duurzame projecten realiseren om zo bij te

is. De dorpscoöperatie concentreert zich op

dragen aan een energieneutraal dorp in 2030.

de obligatie-uitgifte van het zonnepark aan
de omgeving. Bewoners uit postcodegebied

Maximale energie-opbrengst en rendement

Koudekerke/Dishoek kunnen lid worden van de

Inmiddels ligt er een optimaal technisch en

dorpscoöperatie, waarna ze de mogelijkheid

economisch voorstel voor het zonnepark. Het

krijgen om obligaties van het zonnepark af te

zonnepark krijgt een vermogen van 3,6 MW in

nemen. Verdere details hierover worden later

een zuid-opstelling en levert de komende 15

dit jaar bekendgemaakt door Energieneutraal

jaar zoveel mogelijk energie tegen een maximaal

Koudekerke/Dishoek.

_Impressie Zonnepark Koudekerke
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_Bron: Sky Pictures.

Verkenning locatie Kanaalzone in Terneuzen krijgt de
wind niet mee
Al meer dan twee jaar verkennen Zeeuwind en

De mensen snappen het dus in de kern niet; de

Eneco de mogelijkheden van grootschalige zon-

klimaatverandering, het massaal uitsterven van

en windenergie in de Kanaalzone. De Kanaalzone

planten- en diersoorten, de zeespiegelstijging.

is door de provincie aangewezen als een

Wij (Zeeuwind en Eneco) zijn juist dag in dag uit

concentratielocatie voor opwekking van duurzame

bezig om die wereld te behouden voor onze

energie. In samenspraak met verschillende partijen,

kinderen en kleinkinderen. Dat doen we in het hier

waaronder de provincie en de gemeente Terneuzen,

en nu met de middelen die daar op dit moment

is gekozen voor de aanpak van ‘onderaf’. In de

beschikbaar voor zijn.

afgelopen maanden zijn inloopbijeenkomsten
georganiseerd voor inwoners van de Kanaalzone

In de pauze van een van die bijeenkomsten sprak

over de mogelijkheden van inpassing van met

ik iemand uit de omgeving, een Zeeuwindlid.

name windenergie.

Hij zei het volgende. “Wat een negatieve sfeer.
Ik ben helemaal niet tegen, maar ik durf er gewoon

Marco Bouwman (Zeeuwind) is alle avonden

niks van te zeggen. Als de molens er komen zie ik

aanwezig geweest en zegt hierover het volgende.

ze vanuit mijn achtertuin, maar daar heb ik geen

“Met gemengde gevoelens kijk ik terug op

probleem mee. Die Suikerloodsen hebben een veel

de bijeenkomsten. Enerzijds goed om het nu

grotere impact op de omgeving, maar daar hoor je

afgerond te hebben. Anderzijds betreur ik het dat

niemand over.”

wederom alleen de tegenstanders aan het woord
komen. Mensen gaan ook voorbij aan de goede

De zorgen en protesten uit de omgeving moeten we

bedoelingen van ons proces van verkennen. Laat

niet als statistische of democratische meerderheid

staan dat ze zich ook maar iets aantrekken van nut

van de bevolking interpreteren. De mening van de

en noodzaak van grootschalige opwek van

zwijgende meerderheid is niet bekend.”

duurzame energie.
Tot zover Marco. Wij staan voor zorgvuldige
Dat bereikte zijn dieptepunt toen een ouder iemand

afwegingen in samenspraak met de omgeving,

vond dat wij de omgeving voor zijn kinderen

maar het voorgaande roept wel de vraag op hoe je

en kleinkinderen aan het verkwanselen waren.

dit vorm en inhoud kunt geven.
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Onderzoek naar drijvende zonneparken
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Een nieuwe ontwikkeling is het fenomeen drijvende

Zo opperde een tuinder, waar zonnepanelen op het

zonneparken. In onze waterrijke provincie zien wij

dak worden geïnstalleerd, of er geen zonnepanelen

dit als een kansrijke ontwikkeling, waarbij dubbel

op het tuindersbassin geplaatst konden worden.

ruimtegebruik tot de mogelijkheden behoort.

Een prima idee, dat we serieus onderzocht hebben.

Door de weerkaatsing van de zon op het

Om de juiste waterkwaliteit te hebben is er op een

wateroppervlak is de productie van een drijvend

tuindersbassin een zeil geplaatst om algvorming

zonnepark hoger dan een zonnepark op land.

tegen te gaan. Daardoor is er geen sprake van
weerkaatsing van het water, wat het rendement niet

Aan de andere kant is het bouwtechnisch

ten goede komt. Ook gaat het om een relatief kleine

een stuk uitdagender. Zo zoeken we naar een

hoeveelheid panelen waar wel een installatie voor

drijfsysteem dat bestand is tegen de Zeeuwse

moet worden gebouwd.

weersomstandigheden. Op diverse plaatsen
verkennen we de mogelijkheden om drijvende

Op dit moment verwachten we daarom een iets

zonneparken te bouwen.

lager rendement en een wat hogere investering en
heeft de tuinder alleen zonnepanelen op zijn daken
geplaatst. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen
hoe kansrijk dit idee is.

NIEUWS

Ontwikkeling
Zonnepark Scheldezon
Als u dit leest is de tender inmiddels afgerond en is
bekend wie het project zal bouwen in opdracht van
Scheldezon, een samenwerking tussen Zeeuwind,
Hopmans Zon en Eneco. In totaal zal er ruim 9 MW
opgesteld vermogen worden gerealiseerd in een
oost-westopstelling op het terrein van Waterschap
Brabantse Delta, nabij de Bathse brug.
Voor het afvoeren van de opgewekte stroom van het
zonnepark zal Enduris de netaansluiting verzorgen
naar het hoofdverdeelstation langs de A58 bij Rilland.
De verwachte jaarproductie zal ruim 8.000 MWh
bedragen. De planning is dat het zonnepark in de
eerste helft van 2019 opgeleverd wordt.
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& fabels
De technische ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen gaan heel snel.
Ook hebben veel mensen een mening over zonnepanelen. Hieronder de meest
gehoorde fabels en de feiten.

Zonnepanelen verlagen
nauwelijks de energierekening

FABEL

Vaak kun je met 5 tot 6 panelen al de helft van het elektriciteitsverbruik
zelf opwekken. Dat betekent dat de elektriciteitsrekening de helft lager
wordt. Bij meer panelen is dit uiteraard nog lager. Bijkomend effect
is dat zonnepanelen ook zorgen voor een grotere bewustwording
van het energieverbruik en dit ook zorgt voor een verminderen van
energieverbruik.

Zonnepanelen verdienen
zichzelf niet terug
FABEL

De techniek rond zonnepanelen wordt steeds beter, waardoor ze ook steeds
rendabeler worden. Gemiddeld verdien je de aanschaf- en installatiekosten na 10 jaar
terug, terwijl de levensduur wel 25 jaar is. De besparingen blijven dus doorgaan.

Zonnepanelen zorgen
voor weinig afval
Aan het einde van hun lange levensduur kunnen zonnepanelen
bijna volledig gerecycleerd worden. Alle onderdelen worden
gescheiden en apart verwerkt (glas, kunststof, metaal, zonnecellen).
De zonnecellen zelf kunnen terug omgesmolten en bewerkt
worden tot perfect werkende nieuwe zonnecellen.

18
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FEIT

De techniek
achter… de

waterstofturbine

In deze rubriek leggen we steeds een andere
techniek achter duurzame energie uit. In deze
uitgave is dit de waterstofturbine.

De eerste waterstofturbine zal eind 2019 geplaatst
worden in het windturbine-testveld van ECN in de
Wieringermeer. De windturbine zal de eerste ter

In het vorige nummer hebben we beschreven hoe

wereld zijn die direct waterstof kan produceren.

een direct drive turbine werkt en hoe windkracht

Het uiteindelijke doel is om een keten van

wordt omgezet in elektriciteit. Deze windturbine zet

duurzame waterstofproductie van minstens vijf

de gelijkstroom om in de juiste wisselstroom voor het

waterstoftankstations en 100 waterstofvrachtwagens

openbare elektriciteitsnet.

gelijktijdig te realiseren.

Gelijkstroom wordt gebruikt bij elektrolyse en

Toekomst

dat proces is nodig om waterstof te maken. De

Idealiter krijgen windturbines in de toekomst

gelijkstroom hoeft niet meer te worden omgezet

een waterstofgasnetwerkaansluiting in plaats

in wisselstroom. Als windenergie gebruikt wordt

van elektriciteit. Het transport van de waterstof

voor het direct produceren van waterstof kun je veel

per buisleiding is goedkoper dan transport van

componenten, zoals de omvormers en transformator,

elektriciteit door een kabel. Door de gunstige

weglaten. Lagerwey ontwikkelt samen met partners

ligging van Nederland (West-Europa) aan de

momenteel de eerste waterstofturbine. Deze

Noordzee hebben we de gelegenheid om met

turbine komt direct naast de elektrolyse te staan of

grote windparken op zee waterstof te maken en

het elektrolysesysteem zit intern in te turbine, dat

deze in te voeren op het gasnet. Het bestaande

wordt momenteel nog onderzocht. De productie

gasnet is geschikt voor het vervoeren van waterstof.

en afname van waterstof moet zo dicht mogelijk
bij elkaar zitten om verliezen te voorkomen, zoals

Voor meer informatie:

bijvoorbeeld een windturbine bij een tankstation.

www.lagerweywind.nl
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Gratis gebruik warmtecamera
om energieverlies op te sporen
Warmtebeelden zijn een goed hulpmiddel om te zien
of er warmte weglekt uit uw woning. U kunt gratis de
warmtecamera van Zeeuwind lenen om een quick scan
te doen en een eerste indruk te krijgen van mogelijk
onnodig energieverlies in uw woning.
Voor een goede indruk moet er minstens 10 graden
verschil zijn tussen binnen- en buitentemperatuur.
En liever geen verstoring door zon of neerslag.
De omstandigheden zijn daarom het beste bij bewolking
of op een vroege winterochtend.
Voor meer tips en informatie zie
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinighuis/isoleren-en-besparen/warmtebeelden/
Wilt u de warmtecamera reserveren, stuurt u dan een
email naar info@zeeuwind.nl

Verduurzaming van woningen
met Europese steun
Het RHEDCOOP-programma, wat staat voor

kunnen professionaliseren. RHEDCOOP zet elf

Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via

demonstratieprojecten op om coöperaties op

COOPeraties, is een grensoverschrijdend project.

die manier voldoende ervaring en kennis te laten

15 partners uit België en Nederland streven er samen

opdoen. Zo wordt er o.a. onderzocht of een ESCo

naar om meer woningen te verduurzamen. Voor de

een geschikte manier is om de verduurzaming van

uitvoering van het project is een budget beschikbaar

de wijk Dauwedaele financieel mogelijk te maken.

van €3.746.000,-, waarvan de helft gesubsidieerd

Lees meer over dit project op pagina 23.

wordt door Europa.
Project partners: Stichting Avans, Dubolimburg,
Vooral voor particuliere woningen, publieke

Provincie Oost-Vlaanderen, Kamp C Duurzaam

gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen blijft

Bouwen, Provincie West-Vlaanderen, Ecopower,

verduurzamen lastig. Zeker als het om minder

Energiecoöperatie Udenhout, Gemeente

kapitaalkrachtige bewoners en minder rendabele

Tilburg, REScoop Vlaanderen, Stichting Natuur

renovatieprojecten gaat. RHEDCOOP werkt

en Milieufederatie Limburg, Gemeente Borsele,

daarom aan de ontwikkeling van een innovatief

Gemeente Middelburg, Zeeuwind

Energy Services Company (ESCo)-model. Hierbij
wordt de energiebesparing van de maatregelen
gebruikt om deze te financieren. Dit model heeft
nog een aanvullend maatschappelijk doel en maakt
coöperaties mede-eigenaar, waardoor zij zich
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Zon Effect fotografie door Samen Groep

Zon Effect/
Warmte Effect
Zon Effect

heeft 50% van deze aanvragen geleid tot een

Samen met ZMf en Saman als leverancier organiseert

energiezuiniger geïsoleerde woning. De overige

Zeeuwind al jaren zeer succesvol het Zon Effect.

100 woningen zijn na een bezoek aan de woning

Via voorlichtingsavonden en sinds 2018 door

niet geïsoleerd, omdat er al spouwmuurisolatie

aanwezig te zijn op verschillende markten is er in

aanwezig bleek te zijn of omdat de spouwmuur

persoonlijke gesprekken veel informatie gedeeld

helaas niet geschikt was voor isolatie.

over zonne-energie en zonnepanelen. Het zogenaamde ‘Zon Effect on Tour’. Deze gewijzigde opzet

Warmte Effect Warmtepompen

werkt prima. Dit jaar zijn er 10% meer zonnepanelen

Begin dit jaar heeft Zeeuwind zo’n 1.000

sets geplaatst dan in 2017. In totaal zijn er 500

belangstellenden op 7 bijeenkomsten voor

woningen uitgerust met zonnepanelen, wat in totaal

warmtepompen gesproken. Via deze bijeenkomsten

neerkomt op een vermogen van 1.7 MW.

hopen we dat huishoudens zich gaan voorbereiden
op de komst van de warmtepomp. De verkoop is

Warmte Effect Isoleren

helaas beperkt gebleven; de Saman groep heeft in

Sinds 2017 organiseert Zeeuwind samen met ZMf

de actieperiode ongeveer 100 systemen verkocht.

het project Warmte Effect – Isoleren. In 2018 is er ook

Voor meer informatie en nieuwe bijeenkomsten in

een actieperiode geweest, wat heeft geresulteerd in

2019: www.hetwarmteeffect.nl/warmtepomp

200 offerteaanvragen voor gevelisolatie. Inmiddels
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Scalda
Baangarantie studenten Windenergietechnicus Scalda

Oefenen in de praktijk

Om Nederland volledig over te laten gaan op

Scalda heeft een volledig ingericht Windlab met

duurzame energie zijn veel mensen nodig.

onder andere een windturbinesimulator om

De Sociaal-Economische Raad gaf in april dit jaar

technieken te leren. Ook besteden zij aandacht aan

al aan dat er snel moet worden geïnvesteerd in

monitoring en het uitvoeren van storingsanalyses.

scholing. Het Planbureau voor de Leefomgeving

Scalda gebruikt daarnaast een echte windmolen op

berekende al eerder dat er in Zeeland op termijn

locatie in het opleidingsprogramma. Hiervoor werken

zo’n 7.000 mensen extra nodig zijn. Dat levert

ze samen met o.a. Zeeuwind. Studenten kunnen

afgestudeerde studenten dus gegarandeerd een

stage lopen bij Windpark Krammer en ze kunnen

baan op.

op school de monitoring van de windturbines van
Zeeuwind aflezen.

Platform Energy Port Zeeland
Binnen het platform Energy Port Zeeland werken
Scalda, Hogeschool Zeeland en Zeeuwind al samen
met bedrijven, overheden en kennisinstellingen.
Scalda heeft in overleg met deze bedrijven en
organisaties het ‘Winddock’ opgezet. Via zes
technische MBO-opleidingen kunnen studenten
een studieroute richting windenergie volgen.
Scalda heeft het Winddock ingericht met speciale
modules en trainingen. De studenten behalen zo hun
diploma voor de gekozen opleiding en tegelijkertijd
een erkende certificering om in de windsector te
mogen werken.
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Warmtenetwerk Middelburg
Subsidie Dauwendaele als Proeftuin

De projectgroep wil graag, zodra het haalbaarheids-

Aardgasvrije Wijken

onderzoek is afgerond en de financiële bijdrage

Momenteel onderzoeken DNWG/Enduris, Gemeen-

vanuit het Rijk helder is, zo snel mogelijk met de

te Middelburg, Woongoed en Zeeuwind samen met

wijk in gesprek. Gezamenlijk met bewoners willen

bedrijven in de directe omgeving van Dauwendaele

we vervolgens kijken naar een voor iedereen r

de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet.

ealistische oplossing.

Daarbij worden warmtebronnen vanuit de omgeving
(zoals industriële restwarmte) ingezet voor het ver-

Sociale verduurzaming in Dauwendaele

warmen van de bestaande huizen in de wijk.

Teus Baars: “Zeeuwind staat voor sociale verduurzaming en het vergroten van de leefbaarheid van de

Zo’n warmtenet is een alternatief voor aardgas, dat

Zeeuwse wijken en dorpen. In dit project gaat dat

op termijn zal verdwijnen als verwarmingsbron.

hand in hand. Wat mooi dat een wijk als Dauwen-

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de rea-

daele dankzij deze subsidie een steun in de rug krijgt

lisatie van een duurzaam warmtenet in Dauwendaele

aangeboden om aardgasvrij te worden. Dat verlaagt

aangewezen als proeftuin-project in het kader van

de energiekosten van de bewoners en vergroot

het nationale programma Aardgasvrije Wijken. Dau-

het woongenot. Ik vertrouw erop dat het project

wendaele is een van de 27 wijken waarvoor het Rijk in

technisch en financieel haalbaar is en dat we zo snel

totaal 120 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld.

mogelijk met bewoners in gesprek kunnen gaan.”

_fotograaf
Aart van
Belzen
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_Interview Zeeuwindlid

Dhr. Jansen van
Rosendaal
woont samen met zijn vrouw in Terneuzen. Hij is opgeleid als
elektricien/monteur en inmiddels 81 jaar oud. Samen met zijn
vrouw (79) is hij al lid sinds de eerste jaren van Zeeuwind.

Van eigen windmolen naar Zeeuwindmolen

Weerstand tegen windturbines

	De oliecrisis in de jaren ‘70 en de afhankelijkheid

	Zeeland kent een behoorlijke industrie

van fossiele brandstoffen uit onstabiele landen

met dagelijks uitstoot. Meneer Jansen van

was voor meneer Jansen van Rosendaal een

Rosendaal is dan ook verbaasd dat er naar zijn

aanleiding om over duurzame energie na te

idee meer weerstand lijkt te zijn tegen schone

gaan denken. De boeken en tekeningen om een

duurzame energie (zoals in de Kanaalzone in

eigen windmolen te maken en zo op duurzame

Sas van Gent) dan tegen de industrie.

wijze eigen energie op te wekken lagen al klaar,

Wat hem betreft zou de gemeente ook wat

maar helaas was de gemeente het daar niet mee

meer werk van verduurzaming mogen maken,

eens. Via de media hoorde het echtpaar over

zoals het plaatsen van zonnepanelen op meer

Coöperatie Zeeuwind. Toen meneer Jansen van

eigen daken.

Rosendaal zag dat Zeeuwind ook daadwerkelijk
windturbines realiseerde, was de interesse

Blijf dicht bij de oorsprong en de leden

helemaal gewekt en besloten zowel hij als zijn

	Meneer Jansen van Rosendaal staat achter

vrouw lid te worden.

de keuze om naast windenergie ook naar
zonne-energie en warmtepompen te kijken.

Verduurzamen appartement

Isoleren en innovaties staan wat hem betreft

	In het appartement van het echtpaar Jansen van

verder van Zeeuwind af. Verder hoopt hij

Rosendaal hangen ledlampen en wordt elektrisch

dat Zeeuwind ondanks de groei van de

gekookt. Voor het realiseren van een alternatief

coöperatie dicht bij haar leden blijft staan

voor de CV-ketel en voor zonnepanelen op het

en de leden op de hoogte houdt van

dak is medewerking van de VVE nodig, en dit is
helaas tot nu toe nog niet het geval.
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lopende projecten.
					

Productie
& beheer
Hieronder leest u meer over
de stroomproductie 2018 tot en
met september.

Ook in 2018 minder wind

Beschikbaarheid windturbines

Heeft u ook genoten van een prachtige zomer? Mooi weer,

Dit jaar hebben we geen grote schades gehad. Helaas was er

lekker zonnetje en… weinig wind. De Windex voor 2018 is

wel een probleem met de windturbine van Borsele II. Bij deze

daardoor veel lager dan het langjarig gemiddelde. Tot en met

turbine raakten in de bladen de balanceergewichten net voor de

augustus is er 9% minder geproduceerd dan verwacht mag

officiële opening los. De afgelopen maanden is geprobeerd de

Hieronder
leest u op
meerbasis
over devan
stroomproductie
over degemiddelde.
2018 tot en met augustus.
worden
het langjarig
Dat gold

ook

bladen opnieuw te balanceren, maar dat heeft niet geholpen.

Ook in 2018 minder wind
Heeft u ook genoten van een prachtige zomer? Mooi weer, lekker zonnetje en …weinig wind. De Windex voor
2018 is daardoor veel lager dan het langjarig gemiddelde. Tot en met augustus is er 9% minder geproduceerd
dan verwacht mag worden op basis van het langjarig gemiddelde. Dat gold ook voor 2017.

voor 2017.

Momenteel wordt aangedrongen op een bladwissel.

Opbrengst
Wind
Nederland
Opbrengst
Wind
Nederland
- Windex
cumulatief 2018
Windex cumulatief 2018
120%

Langjarig
1996 - 2015
Bron: Windunie

Werkelijk
2018
Bron Windunie

Windpark Polenweg is gestart in maart dit jaar. Vooral tijdens
de periode van het inregelen van de turbine (de zogenaamde
commissioning) is de beschikbaarheid laag. De laatste maanden
is de beschikbaarheid boven de 98%.

Opbrengst in %

100%

Voor alle andere parken geldt dat de beschikbaarheid hoog is,

80%

zoals hieronder valt te zien.

60%
40%
20%
0%

Beschikbaarheid windturbines
Dit jaar hebben we geen grote schades gehad. Helaas was er wel een probleem met de windturbine van
Borsele II. Bij deze turbine raakten in de bladen de balanceergewichten net voor de officiële opening los. De
afgelopen maanden is geprobeerd de bladen opnieuw te balanceren, maar dat heeft niet geholpen.
Momenteel wordt aangedrongen op een bladwissel.

Windpark

Beschikbaarheid

Bath

100%

OLAZ Compost+Stort+Estlandweg

99%

Borsele II

97%

Willem-Annapolder

100%

Kats II

99%

Noordpolder

98%

Windpark Polenweg is gestart in maart dit jaar. Vooral tijdens de periode van het inregelen van de turbine (de
zogenaamde commissioning) is de beschikbaarheid laag. De laatste maanden is de beschikbaarheid boven Derde
de 98%.
Voor alle andere parken geldt dat de beschikbaarheid hoog is, zoals hieronder valt te zien.
Windpark
Bath
OLAZ Compost+Stort+Estlandweg
Borsele II
Willem-Annapolder
Kats II

Beschikbaarheid
100%
99%
96%
100%
99%

Dijk

99%

Estlandweg II

99%

Polenweg

95%
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Productie in MWh (= 1000 kWh)
In 2018 hebben onze windparken tot en met september gezamenlijk 184.105 MWh geproduceerd.
Dat is te vergelijken met het gemiddelde Productie
verbruikinvan
Productie
in kWh
Productie
in kWh
kWh61.368 huishoudens. Als we kijken naar het
In 2018
hebben
windparken
totmet
en met
augustus
gezamenlijk
geproduceerd.
Dat
In 2018
hebben
onzeonze
windparken
tot en
augustus
gezamenlijk
XXXXXX
kWhkWh
In
geproduceerd.
2018
hebbenDat
onze
is windparken
teis te
tot en met augustus gezamenlijk XXX kWh geproduceerd. Dat is te
aandeel
van
Zeeuwind
in deze
windparken,
komt
dat
neer
op
70.792
MWh en 23.597 huishoudens.
vergelijken
het gemiddelde
jaarlijkse
verbruik
huishoudens.
Als kijken
we kijken
het
aandeel
vergelijken
met met
het gemiddelde
jaarlijkse
verbruik
van van
XXXXXX
huishoudens.
Als vergelijken
we
naar
metnaar
het
het aandeel
gemiddelde
van van
jaarlijkse verbruik van XXX huishoudens. Als we kijken naar het aandeel van
Zeeuwind
in deze
windparken
dat komt
dat neer
op XXX
en XXX
huishoudens
Zeeuwind
in deze
windparken
dat komt
dat neer
op XXX
kWhkWh
en XXX
huishoudens
Zeeuwind in deze windparken dat komt dat neer op XXX kWh en XXX huishoudens
Productie in MWh in 2018

Productie in MWh in 2018

Productie
in kWh
in 2018
Productie
in kWh
in 2018

Productie
in2017
kWh
jan-sep
jan-sep
Werkelijk
jan-sep Begroot
Begroot
jan-sep
Begroot
Werkelijk
jan-sep
jan-sep
Begroot
2017

30.000.000
30.000.000

30.000.000

25.000.000
25.000.000

25.000.000

20.000.000
20.000.000

20.000.000

15.000.000
15.000.000

15.000.000

10.000.000
10.000.000

10.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000

0

0

0

Met opmerkingen
Grafiek
zijn jan-aug
ipv jan-sep.
Met opmerkingen
[E1]:[E1]:
Grafiek
moet moet
zijn jan-aug
ipv jan-sep.

Dit staat
nu alleen
in tekst
bovenaan
de tabel
Dit staat
nu alleen
in tekst
bovenaan
de tabel
fout fout
in 2018
jan-sep
jan-sep
Werkelijk
jan-sep
Begroot
jan-sep

Begroot 2017

_Wilt u de productiecijfers per maand en per windpark zien?

de productiecijfers
per maand
en windpark
per windpark
zien?
Bekijkt
u deze
dan
website:
Wilt Wilt
u deuproductiecijfers
per maand
en per
zien?
Bekijkt
u deze
danWilt
op onze
uop
deonze
productiecijfers
website:
per maand en per windpark zien? Bekijkt u deze dan op onze website:
https://www.zeeuwind.nl/wind/bestaande-windparken
https://www.zeeuwind.nl/wind/bestaande-windparken
https://www.zeeuwind.nl/wind/bestaande-windparken
Bekijkt u deze dan op onze website: https://www.zeeuwind.nl/wind/bestaande-windparken
Ontwikkeling
stroomprijzen
Ontwikkeling
stroomprijzen
Ontwikkeling stroomprijzen
De stroomprijzen
(APX
sportmarkt)
in 2018
het stijgen
en hebben
inmiddels
€ 70,=
bereikt. zijn in 2018 weer aan het stijgen en hebben inmiddels de € 70,= bereikt.
De stroomprijzen
(APX
sportmarkt)
zijn zijn
in 2018
weerweer
aan aan
het stijgen
en hebben
Deinmiddels
stroomprijzen
de €de
70,=
(APX
bereikt.
sportmarkt)
De oorzaak
is niet
bekend,
maar
is de
datCO2-prijs.
de CO2-prijs.
De
is niet
De oorzaak
is niet
goedgoed
bekend,
maar
voorvoor
een een
deeldeel
is dat
De elektriciteitsprijs
De elektriciteitsprijs
oorzaak is niet
is niet
goed
bekend, maar voor een deel is dat de CO2-prijs. De elektriciteitsprijs is niet
gekoppeld
de olieprijs,
maar
lijkt invloed
te hebben.
tekort
in België
kan
van
invloed
In heel
gekoppeld
aan aan
de olieprijs,
maar
lijkt invloed
te hebben.
EenEen
tekort
in België
kan
gekoppeld
ook ook
vanaan
invloed
de
olieprijs,
zijn.zijn.
In heel
maar
lijkt invloed te hebben. Een tekort in België kan ook van invloed zijn. In heel
Europa
de prijzen
gestegen:
Europa
zijn zijn
de prijzen
gestegen:
Europa zijn de prijzen gestegen:

Ontwikkeling stroomprijzen
De stroomprijzen (APX sportmarkt) zijn in 2018 weer aan het stijgen en hebben
inmiddels de € 70,= bereikt. De oorzaak is niet goed bekend, maar voor een deel is
dat de CO2-prijs. De elektriciteitsprijs is niet gekoppeld aan de olieprijs, maar lijkt
invloed te hebben. Een tekort in België kan ook van invloed zijn. In heel Europa zijn
de prijzen gestegen:

CWE and UK Power Day Ahead Prices

_Bron: www.APXgroup.com
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Voor zonnestroominstallaties is 2018 ook weer een prima jaar geweest. De opbrengst is beter dan het
langjarigZonnestroom
gemiddelde.
Duurzame
Voor zonnestroominstallaties is 2018 ook weer een prima jaar geweest. De opbrengst is beter dan het
langjarig gemiddelde.

Opbrengst in kWh/Wp 2018

180
Opbrengst
in kWh/Wp 2018

Opbrengst in kWh/Wp 2018

160
180

Duurzame Zonnestroom

Langjarig
1991 - 2010

Opbrengst in kWh/Wp
Opbrengst in kWh/Wp

140
160

Voor zonnestroominstallaties is 2018
ook weer een prima jaar geweest. De
opbrengst is beter dan het langjarig

120
140

Werkelijk
Langjarig
19912018
- 2010

100
120

Werkelijk
2018

100

gemiddelde.

80

60
40

80
60
40
20
0

20
0

Mocht u zonnepanelen hebben,

Mocht u zonnepanelen hebben, dan is uw zonproductie in 2018 waarschijnlijk ongeveer 10% hoger geweest
dan u had verwacht. Cumulatief geeft dit het volgende beeld:
Mocht u zonnepanelen hebben, dan is uw zonproductie in 2018 waarschijnlijk ongeveer 10% hoger geweest
Cumulatief
geeft dit het volgende
dandan
is u had verwacht.
Opbrengst
in % cumulatief
2018 beeld:

Opbrengst in % cumulatief 2018

uw zonproductie in 2018 waarschijnlijk
120,0%

ongeveer 10% hoger geweest dan u
had verwacht. Cumulatief geeft dit het

120,0%
100,0%

Opbrengst in % cumulatief 2018

volgende beeld:
Opbrengst in %
Opbrengst in %

100,0%
80,0%
80,0%
60,0%

_In deze grafieken staat de productie

60,0%
40,0%

in kWh/Wp aangegeven voor een
zonnestroominstallatie met een ideale

40,0%
20,0%

hellingshoek van 35° en een oriëntatie
20,0%
0,0%

op het zuiden. De gegevens zijn
afkomstig van www.siderea.nl.

Langjarig
1991 - 2010
Langjarig
Werkelijk
19912018
- 2010
Werkelijk
2018

0,0%

In bovenstaande grafieken staat de productie in kWh/Wp aangegeven voor een zonnestroominstallatie met
een ideale hellingshoek van 35° en een oriëntatie op het zuiden.
De gegevens zijn
afkomstig
In bovenstaande
grafieken
staatvan
de www.siderea.nl.
productie in kWh/Wp aangegeven voor een zonnestroominstallatie met
een ideale hellingshoek van 35° en een oriëntatie op het zuiden.
De gegevens zijn afkomstig van www.siderea.nl.

Tarief in €

Bruto
Stroomtarieven
Bron:
www.APXgroup.com
65,00
62,50
60,00
57,50
55,00
52,50
50,00
47,50
45,00
42,50
40,00
37,50
35,00
32,50
30,00
27,50
25,00
22,50
20,00

Bruto Stroomtarieven

APX day ahead
ongewogen

APX day ahead
voor wind

Endex 2019
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Zeeuwind ziet
ecologie als een kans
voor verduurzamen

_Roland-Jan met kuiken grote zilverreiger
fotograaf Riet Pijnappels
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Zeeuwind werkt samen met Buijs
Eco Consult (BEC) om te zorgen
dat er bij de ontwikkeling van een
windpark op de juiste manier wordt
omgegaan met de omringende
natuur. Hoe gaat dit eigenlijk in zijn
werk? En hoe kun je voldoende of
zelfs juist extra rekening houden
met de omringende natuur?

geplaatst. Dat laatste is bij Windpark Krammer
gedaan. Als er een vleermuis in de buurt van een
rotorblad komt gaat de turbine een tijdje uit.”
Een windpark kan ook extra ruime voor de
natuur opleveren
Een andere manier om rekening te houden met de
natuur is om het gebied rondom de windturbines
juist interessanter te maken voor bepaalde
diersoorten. Dit gaat verder dan een wettelijke
verplichting en geeft de natuur juist een steuntje
in de rug. Roland-Jan: “Zoals het creëren van
broedplaatsen voor kustbroedvogels op Neeltje
Jans. Of het aangelegde zanddepot voor de
oeverzwaluwen bij de bouw van Windpark

’s Nachts op pad voor vleermuisonderzoek

Krammer. Dit is zo succesvol dat deze kolonies na

In het najaar gaan de ecologen van BEC regelmatig

de bouw blijven bestaan en Rijkswaterstaat het

’s nachts op pad om in een zoekgebied voor

beheer overneemt.”

windturbines van Zeeuwind te onderzoeken of er
beschermde vleermuizen voorkomen. Roland-Jan

Proactieve samenwerking met natuurorganisaties

Buijs: “Wij gebruik hiervoor apparatuur om na te

In opdracht van Zeeuwind gaat Roland-Jan

gaan welke soorten er leven en hoeveel.

in een heel vroeg stadium in overleg met de

Elke soort heeft namelijk zijn eigen geluid. Maar

natuurorganisaties. Roland-Jan: ”Dit is van groot

om te onderzoeken hoe ze het gebied gebruiken,

belang, want zo begrijpen we elkaar beter.

moet je zelf ter plaatse zijn. In welke holle bomen of

Verder is de lokale specifieke kennis van de

gebouwen overnachten ze en gebruiken ze dijken

natuurorganisaties heel belangrijk. Juist in overleg

om van hun verblijfplaats naar hun fourageergebied

met hen komen we tot natuurmaatregelen waar de

te gaan?”

natuur beter van wordt. De exacte uitvoering van de
natuurmaatregelen doen we ook altijd in overleg

Een zoekgebied voor een windpark ligt vaak bij

met hen.”

een natuurgebied
In Zeeland ontkom je er meestal niet aan dat

Natuur inclusief werken past bij Zeeuwind

een windpark grenst aan een van de vele

Roland-Jan: “Zeeuwind kent vele natuurliefhebbers

natuurgebieden. Roland-Jan en zijn collega’s

onder haar leden. Ook gaat Zeeuwind verder dan

gaan via diverse natuuronderzoeken na welke

het verduurzamen van energie. Als er voor Zeeuwind

beschermde dieren voorkomen en hoe zij het

dan ook een mogelijkheid is om net een stapje extra

gebied gebruiken. Naast de vleermuizen moet

te zetten, zodat de natuur er ook beter van wordt,

er meestal ook rekening gehouden worden

dan laat zij dat zeker niet na. En dat is voor een

met diverse vogelsoorten en soms ook met de

ecoloog heel prettig werken.”

Rugstreeppad en de Noordse Woelmuis. Vervolgens
gaan Roland-Jan met de ontwikkelaar van Zeeuwind
in overleg om te bespreken op welke wijze natuur en
windenergie het beste kunnen samengaan. RolandJan: “Bij Zeeuwind worden natuuronderzoeken al
meegewogen bij de planvorming. Soms worden de
turbinelocaties aangepast of wordt er batdetectie
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Opvallend
nieuws
In deze rubriek beschrijven we kort de
inhoud van een aantal opvallende artikelen
in de media van de afgelopen maanden
over energie.

_ Oktober 2018

2018 (nu al) droomjaar voor
zonnepaneel-eigenaren

_Juli 2018

Saudi’s beloven Irak 3 GW
zonnestroom voor 2,1 ct/kWh

Veel eigenaren van zonnepanelen hebben nu

Saudi Arabië heeft buurland Irak aangeboden een

al de totale opbrengst van vorig jaar gehaald

zonnepark van 3 gigawatt (GW) te bouwen en de

of zelfs overtroffen. De gemiddelde opbrengst

opbrengst van dit enorme zonne-energieproject voor

van 2018 ligt tot nu toe aanzienlijk hoger dan het

2,1 dollarcent per kilowattuur aan de Iraki’s te leveren.

gemiddelde van de afgelopen jaren. En nog

Hiermee is dit vier keer goedkoper dan stroom uit

hoger vergeleken met het langjarig gemiddelde

Iran. Dit is om allerlei politieke redenen wellicht iets

van 1981 tot 2010.

onder de kostprijs, maar uiteraard zeer goedkoop.

_Bron: NOS

_Bron: www.wattisduurzaam.nl
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_September 2018

Minister Wiebes over SDE+ 2018:
‘Ruim 300 aanvragers trokken
zon-pv-project in’

In de voorjaarsronde SDE+-regeling 2018 is
1,7 gigawattpiek zon-pv goedgekeurd, 870
megawattpiek afgewezen en 2,4 miljard euro budget
overgebleven. 328 projecten, met name zon-pv, is
door de aanvragers ingetrokken en 302 projecten
zijn afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden
voldeden. Projectontwikkelaars hebben hun
maximale capaciteit bereikt. De minister vindt dat de
knelpunten aandacht moeten krijgen.
_Bron: www.solarmagazine.nl

_Augustus 2018

Nog niet van het gas af: Hr-ketel
domineert in warmtemarkt

_Augustus 2018

Binnenkort groene waterstof
op de Noordzee

De groei van duurzame alternatieven, zoals

Een recente studie door Energy Delta Institute

warmtepompen, vlakt af. Met name bij

toont aanzienlijke kostenbesparingen voor productie

nieuwbouwwoningen is het marktaandeel van hr-

van groene waterstof op de Noordzee aan.

ketels gestegen. Dit blijkt uit de eerste Gasmonitor

Door op beschikbare platformen groene waterstof

van Natuur & Milieu, Stedin en Alliander. ‘De verkoop

te produceren uit windenergie van omringende

van duurzame alternatieven moet dus omhoog,

windparken kan worden bespaard op de aanleg

die van hr-ketels zo snel mogelijk omlaag. Alleen

van een kabelverbinding tussen het windpark en de

zo kunnen we aan de klimaatdoelstellingen van het

eindverbruiker. Ook is gekeken naar de kosten van

kabinet voldoen,’ aldus Marjolein Demmers, directeur

omzetting van stroom in waterstof, wat als opslag van

van Natuur & Milieu.

energie steeds belangrijker zal worden.

_Bron: www.duurzaamnieuws.nl

_Bron: www.duurzaamnieuws.nl
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Energiek Zeeland

Collectief

Adviseurs

Financiering

Adviesproducten

Stichting

Inloggen

Plan maken

De zeeuwse toekomst
is energieneutraal

Sociale verd

Gedragen door het Energiek Akkoord.
Het Platform door en voor Zeeland.

Platform

Maak je eigen plan

Direct contact met een
adviseur

Start een collectief

Direct inzicht in potentiële
verbeteringen en besparingen

Je persoonlijke adviseur helpt je

adviesplan

Maak je eigen plan

Het Platform Energiek
Zeeland is bedoeld om
de woningverduurzaming
in Zeeland te versnellen,
zodat alle particuliere
woningen in 2045
energieneutraal zijn.

Maak met je hele straat een

op weg.

Hoe gaat het in zijn werk?
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Sed posuere
consectetur est at lobortis.

In 6 stappen naar een gedegen plan

Energiek Zeeland

Plan bewaren

Voor consumenten is verduurzaming echter geen

Daarom
Voorlopig
kies
je voor plan
Energieneutraal in 2025
Energiek Zeeland
Directe
investering
Haal het maximale
rendement
uit je woning

Gedegen totaalplan

Meer info

€3250

20% minder energiekosten

Woningwaarde

Tom de Vries, Adviseur
Energiek Zeeland

Maak een afspraak

Comfort

Kwaliteit door kloppende rekenmethode

Besparing: 20%

Gedragen door
het Zeeuws Energieakkoord
Woningwaarde
Comfort

Muren isoleren
Investering: €3250

tussen het vergroten van de leefbaarheid, zowel op
Kom je er niet uit?
Tom kan je helpen

Online platform, oﬀline adviseur

8 zonnepanelen installeren
Investering: €3250

doel op zich. Voor hen gaat het om de samenhang

Enige platform dat harde garanties geeft op de prestatie van je
€16.845,30%
12 jaar
gehele woning. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
Investering
Terugverdiend
parturient
montes, nasceturBesparing
ridiculus mus.

Besparing: 20%

het gebied van comfort, klimaat en energiekosten,
als op het gebied van vitaliteit van de straat en de
wijk. Platform Energiek Zeeland speelt hierop in.

Basis vragen
Wij hebben een voorlopig plan voor uw
samengesteld op basis van de vragen.

Vragen aanpassen

HR++ glas plaatsen
Investering: €3250

Woningwaarde

Comfort

Besparing: 20%

Huidige situatie
Al 4 maatregelen uitgevoerd

Zonneboiler installeren
Investering: €3250

Woningwaarde

Comfort

Maak je eigen plan
Besparing: 20%

E

Huidig energielabel E

Je verbruik is 15% hoger dan landelijk
gemiddelde met uw situatie. Details

Over 5-10 jaar €3250

20% minder energiekosten

Warmtepomp installaren
Investering: €3250

Woningwaarde

Comfort

Woningwaarde

Comfort

Besparing: 20%

Hoe werkt het platform?
Voor eigenaren van woningen is het lastig
om te bepalen hoe ze hun woning het
slimste kunnen verduurzamen en wie dit
het beste kan uitvoeren. Platform Energiek
Zeeland helpt eigenaren bij het integraal

Mechanische ventilatie
Investering: €3250

Besparing: 20%

verduurzamen van de woning. Als eigenaar
(of groep van eigenaren) maakt u een online
paspoort aan via het digitale platform. Daarna

Uw woning is energie neutraal in 2030

bekijkt een lokale woningadviseur samen
Totale investering:

€17.500

Maecenas faucibus mollis interdum. Duis mollis, est non commodo luctus,

Totale besparing:

44%
nisi
erat porttitor ligula, eget lacinia odio
sem nec elit.
Benieuwd

Invloed woningwaarde:

+€30.000

Rendement:

26%

Terugverdiend in:

12 jaar

Uiteindelijk energielabel:

hoe
u dit kunt financieren?

Maak je eigen plan

Bekijk ﬁnancierings opties

Via het platform selecteert u vervolgens
aannemers en installateurs op basis van

Meer over de Energie Bespaar Garantie

Een onafhankelijk
Plan bewaren
adviseur die met je
mee denkt

Plan aanpassen

Samen met de adviseur breng je je huis in kaart en ga je
zien waar de meeste winst te behalen is.

32

in welke volgorde volgorde geschikt zijn
voor de woning en het beschikbare budget.

A

Wist je dat met een EPG de besparing in uw plan gegarandeerd is?

Plan kiezen & verder

met u welke maatregelen in welk tempo en

Maak een afspraak

NIEUWS

Onze adviseurs

werkelijke kosten en energiebesparing.

duurzaming via

m Energiek Zeeland

Meer dan een IT-tool

regelmatig bijeenkomsten gehad met de partijen

Janine Paulusse (Projectcoördinator Platform

die nodig zijn in de energietransitie. Denk hierbij

Energiek Zeeland, Zeeuwind): “Een goede IT-tool is

aan consumenten, overheden, de bouwwereld,

van groot belang, maar tegelijkertijd is het slechts

financiële instellingen etc. Hierdoor ontstaat

een stuk gereedschap. Achter het technische

de benodigde ketenaanpak. Wat mij het meest

systeem moet een sociaal netwerk aanwezig zijn om

inspireerde is dat alle partijen waarde zien in

het idee ook in de praktijk tot een succes te maken.

het idee!”

Bij de ontwikkeling van het platform hebben we

33

Het vergroten van de leefbaarheid
Janine: “Bij de gesprekken met consumenten viel
mij op dat zij verduurzaming niet als los doel zien.
Voor consumenten staat verduurzamen altijd in
relatie tot een grotere context, zoals de vitaliteit van
een dorp. Het platform leent zich bij uitstek voor
wijkgerichte collectieve duurzame oplossingen.
Hierdoor versterkt het sociale netwerk en ontstaan er
verbindingen en diensten naar elkaar toe. Uiteraard
is de focus van het platform het verduurzamen van
particuliere woningen. Als we consumenten echter

_Platform Energiek Zeeland
Janine-Paulusse

willen aanspreken, dan moeten we verduurzaming in
een bredere context plaatsen.”
Opleiden lokale woningambassadeurs

Zeeuwind. Het platform stelt vanuit het rekenmodel

Platform Energiek Zeeland investeert naast

een aantal duurzame maatregelen voor.

een digitaal platform ook in het opleiden van

De woningambassadeur bekijkt met de bewoner

lokale woningambassadeurs. Janine: ”Deze

wat er realistisch is en in welke volgorde de

woningambassadeurs zijn lokale woningeigenaren

maatregelen het beste kunnen worden uitgevoerd.

met een duurzaam hart, bijvoorbeeld leden van

De woningambassadeurs krijgen vanuit het Platform
Energiek Zeeland een training zodat zij hun rol goed
kunnen uitvoeren.”

Het platform is een initiatief van Stichting
Energiek Zeeland, opgericht door ZMf en
Zeeuwind en voortgekomen uit het Zeeuws
Energie Akkoord 2017. In dit akkoord is
afgesproken dat alle particuliere woningen in
2045 volledig energieneutraal zijn.

Kan ik meedoen aan het platform?
Momenteel wordt het platform getest in ’s-Heer
Hendrikskerken, Oostkapelle, Baarland en
Koudekerke-Dishoek. De testervaringen gebruiken
we voor het lanceren van het platform halverwege
2019 voor heel Zeeland. Woont u in een van de
pilotdorpen en wilt u nog meedoen? Dan kunt u
contact opnemen via info@zeeuwind.nl om de
mogelijkheden te bespreken. Woont u ergens
anders in Zeeland? Houd dan de website van
Zeeuwind in de gaten of meldt u aan voor de
digitale nieuwsbrief.
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Thuis
verduurzamen

eisen aan nieuwbouw(woningen)
vanaf 2020: BENG
Tot op heden geldt EPC

Vanaf 2020 wordt dit BENG

Vanaf de jaren 90 is de overheid gestart met energie

In 2020 moet alle nieuwbouw voldoen aan de

besparen. Om voor nieuwbouw een richting

eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen

te bepalen is in het bouwbesluit een minimale

(BENG). Zodra dit van kracht wordt komt de

EPC aangegeven. Dit staat voor Energie Prestatie

huidige EPC-regeling te vervallen. Bij BENG wordt

Coëfficiënt en zegt iets over hoe zuinig een gebouw

de energiezuinigheid van een gebouw niet met

is. Hoe zuiniger een gebouw, hoe lager de EPC-

één getal beoordeeld, maar wordt de mate van

waarde. Om de EPC-waarde te bepalen, wordt alleen

energiezuinigheid verdeeld in 3 indicatoren: primair

het energieverbruik gemeten dat direct te maken

energiegebruik, energiebehoefte en aandeel

heeft met het gebouw, zoals isolatie, verwarmen en

hernieuwbare energie. Dit past beter bij de Trias

koelen, ventileren, warm tapwater en verlichting.

Energetica.

Al het andere verbruik is geen onderdeel van de
EPC van het gebouw, zoals het gebruik van televisie
of keukenapparatuur.

De EPC-eis voor huizen is in de loop der jaren
steeds naar beneden aangepast
1-1-1996

1,4

1-1-1998

1,2

1-1-2000

1,0

1-1-2006

0,8

1-1-2011

0,6

1-1-2015

0,4

_De ontwikkeling van de energie prestatie
coëfficiënt (EPC)
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NIEUWS

BENG gebruikt de volgende stappen:

en rijwoningen 2005 – heden. Per woningtype

Stap 1: Beperken van de energiebehoefte.

worden maatregelenpakketten ontwikkeld met een

Stap 2: Gebruik hernieuwbare energie

oplopende ambitie zonder aardgas:

Stap 3: Beperken van gebruik van fossiele
brandstoffen

•E
 en aardgasvrij concept zonder energiebesparing;

De BENG-eisen worden in 2018 nog getoetst en zien

een lage investering met alleen alternatief voor

er op dit moment als volgt uit:

verwarming, warmtapwater en keuken, geen
beperking in energievraag.

Om te kunnen voldoen aan de BENG-eisen kunt u

•E
 en aardgasvrij concept met goede isolatie;

denken aan de volgende innovatieve technieken

•E
 en energieneutraal concept met goede isolatie;

voor woningen, zoals ventilatiesysteem met CO2-

komt overeen met huidige Nul-op-de-Meter

sturing per vertrek, viervoudig glas, warmtepomp

(NOM)-woningen;

met zeer hoog rendement, boosterwarmtepomp
voor warmtapwater en geïntegreerde zonnepanelen.

•E
 en energieneutraal concept waarbij de piekvraag
(qua elektriciteit) wordt verminderd.

Zie http://infographics.rvo.nl/beng/slimmeinnovaties/
en voor meer informatie over BENG in het algemeen:

Wilt u nu al weten hoe u persoonlijk duurzaam

www.rvo.nl/beng

kunt verwarmen bekijk dan https://advies-op-maat.
milieucentraal.nl/aom/?module=duurzame_warmte

Bestaande woningen aardgasvrij

Of kijk op: https://duurzamehuizenroute.nl/

Het is een grote opgave om voor circa 7,6 miljoen
woningen (en circa 1 miljoen overige gebouwen)
een alternatief te realiseren. De volgende drie
alternatieven liggen op dit moment voor de hand:

Gebouwfunctie

1. Energie
behoefte
kWh/m2.jr

2. Primair
fossiel
energiegebruik
kWh/m2.jr

3. Aandeel
hernieuwbare
energie
%

zijn divers. Ieder woningtype heeft ook een

Woningen en woongebouwen

25

25

50

eigen infrastructuur. Hierbij kun je bijvoorbeeld

Utiliteitsgebouwen

50

25

50

denken aan vrijstaande woningen t/m 1964,

Onderwijsgebouwen

50

60

50

rijwoningen 1965 – 1975, galerijwoning 1975 – 1991

Gezondheidszorggebouwen

65

120

50

all-electric, laag-, midden of hoog temperatuur
warmtenet, groen gas.
De woningvoorraad en oplossingsrichtingen
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In 2019 zijn er
20.000 panelen
geïnstalleerd door
Zon Offensief
Zeeland
Met het Zon Offensief Zeeland bundelen Zeeuwind en energieadviesbureau ECONNETIC verschillende daken in Zeeland tot
grootschalige zonne-energieprojecten. Zo kunnen we een aantrekkelijke
financiering organiseren en subsidie aanvragen. De bedrijven nemen
15 jaar lang zonnestroom af van de zonnepanelen op hun dak
(van minimaal 150 m2) zonder investering in de panelen.

Tot nu toe 2.000 zonnepanelen

Veiligheid en duurzaamheid zijn kernbegrippen bij

Via het Zon Offensief Zeeland hebben we tot nu toe

het familiebedrijf van Giljo Bosman

2.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Hierbij ging het

Giljo: “Duurzaamheid is voor ons erg belangrijk. In

om uiteenlopende klanten; van bakkerij, transport-

eerste instantie hebben we de focus gelegd op het

bedrijf tot aannemers en vastgoedeigenaren.

verduurzamen van ons wagenpark.” De trucks van
Bosman voldoen volledig aan de Euro-6-norm; een

Bakkerij Schrieks bakt biologisch brood met

regelgeving van de Europese Unie die bedoeld is

zonne-energie

om de emissie van vervuilende uitlaatgassen terug

Jan Schrieks is al jaren bezig met het verduurzamen

te dringen. “We werken op een innovatieve manier

van de bakker. Jan: “Zo halen we onze grondstoffen

aan gewichtsbesparing van onze trucks en trailers

en producten zoveel mogelijk uit de buurt, zodat

wat zorgt voor meer laadvermogen en minder CO2

we zo weinig mogelijk brandstof verbruiken. Voor

uitstoot! De daken van onze loods ligt sinds half juli

ons biologische brood gebruiken we natuurlijke

vol met zo’n 650 zonnepanelen van Zon Offensief

ingrediënten. Bakkerij Schrieks gebruikte als een van

Zeeland, waarmee wij in een groot deel van onze

de eerste ledverlichting in haar bakkerij. De bakkerij

energiebehoefte kunnen voorzien.” Giljo: “We

gebruikt ook energiezuinige vriesinstallaties en de

hebben veel geluk met het aanhoudende zonnige

meest energiezuinige ovens. Op de daken van de

weer deze zomer. Ik heb nog geen duidelijk inzicht in

bakkerij, woning en kantoor liggen via Zon Offensief

wat we opwekken, maar met zoveel zonuren kan het

Zeeland 210 zonnepanelen, waarmee de bakkerij

niet anders dan goed zijn!”

ruim 1/3 van haar energieverbruik zelf kan opwekken.
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Jan: “Ik ben blij dat de zonnepanelen op mijn dak

Volledige ontzorging

liggen en met deze zonnige zomer. Wat mij betreft

Zon Offensief Zeeland regelt alles voor de

kunnen er nog een paar rijen bij, zodat we nog meer

ondernemers. Er is subsidie aangevraagd, een

duurzame zonne-energie opwekken”.

business-case opgesteld én de zonnepanelen zijn

NIEUWS

_Jan Schrieks van
Bakkerij Schrieks

Uitbreiding in 2020 naar 35.000 panelen
In 2019 plaatsen we in het voorjaar en aan het einde
van de zomer nog eens 18.000 panelen bij 20
Zeeuwse bedrijven. Voor hen is de SDE+ subsidie
inmiddels rond en worden de technische studies en
businesscases verder uitgewerkt. In oktober hebben
we voor de SDE+ subsidieronde van het najaar van
2018 subsidie aangevraagd voor nog eens
25 bedrijven en in totaal 15.000 panelen.
Bij een positieve beschikking in januari 2019
zullen deze panelen ongeveer een jaar later
gerealiseerd worden.
geplaatst. Ook worden de panelen 15 jaar lang

Samenwerking

gemonitord en onderhouden. De ondernemers

Een van de grootste uitdagingen in de zonne-

hebben er geen omkijken naar en kunnen zich

energie markt is op dit moment de realisatie van de

volledig richten op hun bedrijf. Wekken de bedrijven

projecten. Veel projecten stranden of worden te laat

meer zonnestroom op dan nodig is, dan wordt dit

opgepakt. Met energieadviesbureau ECONNETIC

tegen een vergoeding terug geleverd aan

hebben we inmiddels een gestandaardiseerde

het elektriciteitsnet.

aanpak ontwikkelt, waarmee we snel en vakkundig
tot realisatie van de zonneprojecten komen.

_Giljo Bosman van
Transportbedrijf
Bosman
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