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_Voorwoord
Als wij nou
veranderen…
Op 15 mei vierden wij de feestelijke opening van Windpark Krammer.
Onze Koning verrichtte de openingshandeling. Wat een eer! Eén van de
aanwezigen vroeg na afloop van de officiële handeling waarom de Koning
specifiek dit windpark heeft geopend; de opening van een windpark is op zich
immers geen unieke gebeurtenis? Daarop volgde een heel heldere reactie.
Het feit dat twee burgercoöperaties, Deltawind en Zeeuwind, in samenspraak
met de vele belanghebbenden zo’n geweldig park weten te realiseren is uniek
en verdient navolging. Met zijn aanwezigheid heeft de Koning hier landelijk

28
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_28	Partner ZLTO:
Boeren hebben
oplossingen
voor klimaatveranderingen

de aandacht op willen vestigen. En dat is gelukt. Op het acht uur journaal die
avond kwamen zo maar mensen aan het woord die zich positief uiten over
windenergie en die de windturbines zelfs mooi vinden! Wat is dat geluid een
verademing binnen de polariserende energiediscussie.
Op de golven van deze prachtige dag en de motiverende geluiden heb ik
zeldzaam goed geslapen. Om ’s morgens wakker te worden in de echte wereld.
De PZC schrijft in haar hoofdredactionele commentaar dat het nu dan ook wel
klaar is met al die windenergie in het Zeeuwse landschap. Windturbines zijn
groot en hoog en verstoren het uitzicht op het Zeeuwse land. En op pagina 2
worden lezers opgeroepen om zich in de lezerspoll uit te spreken over de
stelling dat er in Zeeland nu wel genoeg windmolens staan.
Net toen ik mij hier stevig over begon op te winden viel mijn oog op onze
gezinsagenda waar Loesje ons wekelijks trakteert op een stelling. En die van
deze week had niet beter kunnen uitpakken: “Als wij nou veranderen, hoeft
het klimaat dat niet te doen.” En schuilt hierin niet juist het bestaansrecht van
burgerenergiecoöperaties zoals Zeeuwind? Zoals de Koning al verwoordde: er
is niets zo krachtig als burgers die zelf het heft in handen nemen en respectvol
werken binnen een veranderende samenleving. Nog meer dan genoeg te
doen voor onze prachtige organisatie!
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_Teus Baars
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Even voorstellen:
Nelie Houtekamer en
Wouter van Zandbrink

Deze beoogde leden van de
Raad voor Commissarissen
worden voorgedragen om te
worden gekozen op de Algemene
Ledenvergadering van 26 juni,
maar wie zijn zij precies?

Nelie Houtekamer:
Nelie Houtekamer is sinds 2006 eigenaar en

Het is heel begrijpelijk dat mensen niet altijd

projectleider van Houtekamer & Van Kleef in

een windturbine in hun achtertuin willen.”

Veere. Ze runt dit bureau samen met haar partner.

Nelie gelooft in duurzame initiatieven waarbij de

Houtekamer & Van Kleef richt zich met name op

omgeving betrokken is, zoals het zonnepark in

project- en procesmanagement en begeleiding van

Koudekerke. “Juist coöperaties, met leden uit de

participatie- en veranderingsprocessen.

omgeving en met het doel lokaal te verduurzamen,

Nelie is opgegroeid in Goes en heeft van jongs af

zorgen voor meer betrokkenheid. Daarnaast vind

aan respect en liefde voor de natuur meegekregen.

ik dat we basisscholen en middelbare scholen

Zo is haar moeder bijna vanaf de oprichting lid

meer moeten betrekken bij de energietransitie.

van Zeeuwind. Nelie probeert waar mogelijk

Via educatie, maar ook door middel van stages.”

steeds duurzamer te leven en daarom heeft de
afvalcontainer dit jaar nog maar enkele keren

Uitdagingen

buiten gestaan en koopt zij duurzame kleding.

Nelie kijkt ernaar uit om zich in te zetten voor

Na haar studie fysische geografie in Utrecht is

Zeeuwind. “Een rol als lid van de RvC van Zeeuwind

Nelie bij Rijkswaterstaat in Middelburg gaan

past goed bij mijn belangstelling en sluit goed aan bij

werken. Tijdens haar werkzaamheden bij

mijn netwerk en kennis van ruimtelijke ordening, het

waterbeheer heeft Nelie gebruikers betrokken

creëren van betrokkenheid etc. Verder zie ik het als

bij het maken van nieuwe beheerplannen, wat tot

uitdaging om via innovatieve, duurzame oplossingen

die tijd zeer ongebruikelijk was.

of initiatieven ook jongere doelgroepen aan
Zeeuwind te verbinden. Ik denk dat het nodig is om

Zo’n 20 jaar geleden is Nelie gestart als zelfstandige.

duurzaamheid ook in Zeeland hip en jong te maken.

De rode draad in haar werk is het betrekken van

Ook zou ik graag meedenken over de positie van

stakeholders bij veelal duurzame projecten.

Zeeuwind in een veranderende maatschappij en

“Als organisaties erin slagen hun wensen en

over hoe je de energietransitie versterkt.

ambities te verbinden, ontstaan er vaak nieuwe

Zeeuwind mag overigens best wat trotser zijn op

mogelijkheden. Mensen worden steevast enthousiast

haar successen, zoals Windpark Krammer. Soms is

als ze een gemeenschappelijk belang ontdekken.

Zeeuwind te Zeeuws.”

De leefomgeving wordt er beter van als mensen met
respect voor elkaar en voor toekomstige generaties

De toekomst

oplossingen zoeken.”

Nelie verwacht dat Zeeuwind in de toekomst meer
coöperatieve projecten met bewoners gaat starten.
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Kansen voor Zeeland

En dat er innovatieve technieken bijkomen, zoals

De energietransitie levert kansen op voor Zeeland,

aquathermie. “De komende tien jaar verwacht ik

vindt Nelie. “Onze provincie heeft de meeste

ook de omslag naar meer projecten die ook zonder

zonuren, heeft wind en water. De energietransitie

subsidie rendabel zijn, zoals dat met wind op zee al

gaat banen opleveren voor Zeeland, maar ook een

gebeurt. Hierdoor krijg je meer doelgroepen over

mogelijkheid om ons te onderscheiden. Zeker als we

de streep, omdat financiële overwegingen ook

ook balanceren met het landschap en zorgvuldig zijn

meespelen. Als we eenmaal zover zijn, zullen we

in de gekozen plaatsen voor duurzame energie.

gezamenlijk ook anders met energie omgaan.”

NIEUWS

_Column
Politieke drijfveer
Wouters politieke drijfveer is het verkrijgen van
een eerlijkere verdeling, zowel financieel als qua
milieuruimte. “Er is momenteel een kleine groep
met toegang tot de rijkdommen van de aarde, wat
ten koste gaat van een veel grotere groep zonder
deze toegang. Ook neemt een kleine groep heel
veel milieuruimte in, door bijvoorbeeld de uitstoot
van CO2 of fijnstof. Mijn grote drijfveer is dan ook
het opkomen voor de minder bedeelden in onze
_Nelie Houtekamer

_Wouter van Zandbrink

samenleving, maar ook voor het milieu.”
De wetgeving die hij in de Eerste Kamer ziet,
beoordeelt hij vanuit dit perspectief. In de Provincie
Zeeland is ruimtelijke ordening voortdurend aan

Wouter
van Zandbrink:

de orde. Zo vindt Wouter dat er een duidelijke
wetgeving moet komen om de CO2-uitstoot van
Zeeuwse bedrijven meer in te perken.
Energievraagstuk

Wouter van Zandbrink is geboren in Stoutenburg.

Voor Wouter staat het energievraagstuk centraal bij

Na zijn studie in Wageningen is hij voor het

het werken aan de planeet van de toekomst. Het is

Ministerie van Landbouw in Zeeland gaan werken

voor hem vanzelfsprekend dat een coöperatie als

en inmiddels is hij ruim 30 jaar lid van Zeeuwind.

Zeeuwind zich naast wind ook op andere duurzame

Wouter is nu twaalf jaar politiek actief. Eerst als

energievormen gaat richten. Op dit moment is het

gedeputeerde bij de Zeeuwse Provinciale Staten

voor hem van belang welke rol je als coöperatie

en later als lid van de Eerste Kamer. Daarnaast

op je neemt in de energietransitie. Wouter: “Ik zie

is hij zelfstandig adviseur op het gebied van de

projecten zoals het warmtenetwerk in Middelburg,

inrichting van de fysieke leefomgeving. Hij was

waarbij restwarmte gebruikt wordt om een sociale

betrokken bij de adviescommissie Omgevingswet

wijk van het gas af te krijgen, echt als de volgende

en de Schelpdiersector in Zeeland. Wouter vliegt

stap voor Zeeuwind. Zo worden niet alleen leden,

nauwelijks, maar maakt veel autokilometers.

maar ook andere inwoners van Zeeland op een

Hij geniet erg van biologische melkproducten

positieve wijze bij duurzame energie betrokken.”

uit de regio en eet geen vlees. Zijn woning is
voorzien van een warmtepomp, draaiend op eigen

Maak verduurzaming concreet en behapbaar

zonnepanelen. Wat hem betreft krijgen ook mensen

Wouter: “De negatieve media-aandacht over de

met een smalle beurs de ruimte om te kiezen

hogere rekening van de klimaatmaatregelen maakt

voor duurzaamheid.

mensen argwanend. Juist Zeeuwind is in staat om
verduurzaming concreet en behapbaar te maken,

Wouter: “Bij de inrichting van onze fysieke

zodat bewoners wel mee willen doen. Daar ligt naar

leefomgeving moeten we de belangen van alle

mijn idee voor de komende jaren de toekomst.”

gebruikers en functies afwegen. Het spanningsveld

Wouter voegt hier wel aan toe dat Zeeuwind zich

tussen regelgeving, bedrijven en natuurbescherming

moet blijven ontwikkelen, omdat de energietransitie

is interessant. In mijn functie als adviseur of voorzitter

ervoor zal zorgen dat de wereld er over tien jaar weer

breng ik de belangen in beeld en bied ik wegen

anders uitziet. “Er gaat genoeg gebeuren en daarom

aan om er gezamenlijk uit te komen. Zeker bij

spreekt een rol als lid van de RvC van Zeeuwind mij

conflicterende belangen is het noodzakelijk zo

enorm aan.”

vroeg mogelijk het gesprek aan te gaan.”
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De Regionale
Energiestrategie
vraagt om een
integrale
Zeeuwse visie
inclusief de sectoren
landbouw en industrie
en betrokkenheid
van Zeeuwse burgers
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Landelijk Klimaatakkoord
Het Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking
van de internationale klimaatafspraken van Parijs,
waar internationaal is afgesproken de CO2-uitstoot
fors te verlagen. Het doel is dat er in Nederland in
2030 49% minder CO2-uitstoot is ten opzichte van
1990. Voor het invullen van het Klimaatakkoord zijn
landelijke sectortafels opgericht voor Gebouwde
omgeving, Mobiliteit, Energie, Landbouw en
Industrie. Elke sectortafel formuleert voorstellen
om de CO2-uitstoot te verminderen.
Regionale Energiestrategie
Parallel aan de landelijke onderhandelingen is
Nederland opgedeeld in 30 energie-regio’s.
De provincie Zeeland is zo’n regio. Daarom is sinds
31 oktober 2018 in Zeeland gewerkt aan een RES
(Regionale Energiestrategie) om te komen tot
gedragen keuzes voor de opwekking van duurzame
elektriciteit, de verduurzamingen van gebouwen en
voor duurzame mobiliteit. Een eerste concept van
deze RES levert Zeeland eind voorjaar 2019 op.
Dit concept wordt besproken met alle Zeeuwse
partners, met het ministerie en met buurregio’s.
De zomer en het najaar kunnen vervolgens worden
benut om het concept te verbeteren, zodat er eind
2019 een RES in Zeeland kan worden vastgesteld
door alle overheden en partners.
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Zeeuwind en ZMf vinden dat niet alle belangen
meegenomen worden bij het formuleren van de RES
in Zeeland. Momenteel staan de grenzen tussen de
kolommen industrie, landbouw, toerisme, energie
en samenleving een samenhangend beleid in de
weg. Daarom hebben zij de Provincie Zeeland een
gezamenlijke visie gestuurd, waar hieronder de
belangrijkste punten van weergegeven worden.

1. De sectoren Landbouw
en Industrie horen
ook aan de Zeeuwse
sectortafels

2. Zeeuwse bewoners
horen betrokken te
zijn bij de Zeeuwse
Energiestrategie

Momenteel praten de sectoren Mobiliteit,

Willen wij een vitale economie behouden met

Gebouwde omgeving en Energie wel mee aan

respect voor het Zeeuwse landschap en haar burgers,

de regionale sectortafels in Zeeland. De sectoren

dan moeten wij bruggen slaan tussen industrie,

Landbouw en Industrie worden echter alleen aan

landbouw, natuur, energielandschappen en burgers.

de Haagse sectortafels besproken. Beide sectoren

Duurzame energievoorziening is van belang, evenals

zijn echter uniek in Zeeland en hebben regionale

energiebesparing en nieuwe toepassingen.

aandacht nodig.

Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop het
wagenpark elektrificeert of de wijze waarop water-

Een van de grote pijlers onder de Zeeuwse

stof een energiedrager in de samenleving wordt.

economie en de regionale werkgelegenheid is de
procesindustrie, die sterk afhankelijk is van fossiele

Veel Zeeuwen hebben hun baan te danken aan een

grondstoffen. De mate waarin deze bedrijfstak een

energie-intensief bedrijf. En we wonen allemaal in

succesvolle transitie naar duurzame energie weet

een huis dat vroeg of laat van het Groningse gas

door te voeren is van grote invloed op de sociale

af gaat. Burgers hebben volop te maken met de

en economische toekomst van Zeeland. Vanwege

energievraagstukken: in hun woonsituatie, op de

het maatschappelijk belang stellen wij voor om een

arbeidsmarkt, bij hun mobiliteit en zo meer.

breed platform te creëren, zodat de samenleving

Ook willen burgers steeds meer betrokken worden

meer betrokken raakt bij de procesindustrie én

bij energievraagstukken. Wij bepleiten dat lokale

omgekeerd. Om relevant te zijn en te blijven voor

partijen en burgers een grote betrokkenheid, en

de Zeeuwse procesindustrie bepleiten wij een hoge

liefst zeggenschap en eigendom hebben over

ambitie voor duurzame elektriciteitsopwekking

de nieuwe energievoorzieningen. Wij vragen de

binnen de RES.

Provincie dan ook met klem om lokale energieinitiatieven te stimuleren, zodat de maatschappelijke

Zeeland kent van oudsher ook een krachtige
landbouwsector. Wij zijn er niet van overtuigd dat
de landelijke plannen passen bij Zeeland. De brede
dialoog met de Zeeuwse landbouwsector moet
vorm krijgen. Zeeland beschikt over een rijk areaal en
diversiteit aan landschappen, een diverse natuur en
voldoende ruimte. Deze kernkwaliteiten wil Zeeland
in de toekomst behouden. Zeeuwind houdt dan ook
bij iedere plaatselijke discussie van het begin af aan
nadrukkelijk rekening met de omgeving.
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betrokkenheid groter wordt.

_Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken
_Ira von Harras,
Zeeuwse Milieufederatie:

“Ambitie en
systeembenadering
zijn nodig voor deze
grote uitdaging.
Niet voortkabbelen,
maar concrete actie
richting een duurzaam
Zeeland.”

3. De Regionale
Energiestrategie
is de start van een
gezamenlijke transitie
Energietransitie raakt de hele samenleving.
We gaan anders werken, anders wonen en ons
anders vervoeren. De samenleving moet daarom
betrokken zijn bij de probleemanalyse, het kiezen
van oplossingsrichtingen en de uitvoering. Wij zien
de huidige procesinsteek van de RES daarom als een
start en niet als een eindpunt. De komende jaren
moet dit worden voortgezet en zo worden ingericht
dat brede betrokkenheid wordt gegarandeerd.

_Teus Baars,
Zeeuwind:

“Laten we de dialoog
opstarten, zodat
er een integrale
visie op de Zeeuwse
Energiestrategie
ontstaat.”

Zeeuwind en ZMf willen zich blijven inzetten
om een toekomstgerichte en samenhangende
strategie te ontwerpen waar mensen in Zeeland aan
meewerken. Door mee te denken, door projecten
tot ontwikkeling te brengen en een overheid aan
te treffen die stimulerend optreedt. Een overheid
die de energietransitie als een kans ziet en burgers
en hun organisaties betrekt bij het oplossen van
vraagstukken en problemen. Zet bewoners aan
het stuur van lokale projecten en investeringen.
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Windpark Binnenhaven
De vier windturbines van Windpark Binnenhaven

Dijkveiligheid: boren van fundatie

worden in 2020 geplaatst op de strekdammen van

De locatie Mattenhaven scoorde op voorhand

de Binnenhaven. Eerder was de noordelijker gelegen

beter op het aspect dijkveiligheid dan Binnenhaven.

Mattenhaven als mogelijke locatie in beeld. In het

Dat komt doordat er in dit alternatief minder nieuwe

kader van het project ‘Optimalisatie Windparken

windturbines op of nabij de kernzone primaire

Oosterscheldekering’ is een milieueffectrapportage

waterkering van de Oosterscheldekering worden

uitgevoerd. Daaruit bleek dat Binnenhaven een

geplaatst. Waterveiligheidsstudies gaven echter aan

meer geschikte locatie is dan Mattenhaven.

dat de dijkveiligheid ook met windturbines in de

De doorslaggevende aspecten hebben te maken

Binnenhaven voldoende gewaarborgd is.

met de landschappelijke inpassing, dijkveiligheid

Ook is gekeken naar de veiligheid van de vaarroutes

en ecologie.

in de Binnenhaven en eventuele effecten op de
radar van de sluis. Bij de bouw van de turbines mag

Landschappelijke inpassing: het vide-model

niet geheid worden, dat betekent dat de fundatie

Het oude clustermodel van windturbines op

geboord wordt.

het werkeiland Neeltje Jans voldoet niet als er
meer turbines in het gebied komen, oordeelden

Ecologie: kolonie lepelaars en

de landschapsarchitecten van bureau Bosch &

hoogwatervluchtplaats

Slabbers uit Middelburg. Zij hebben daarom het

De Binnenhaven scoorde beter ten opzichte

vide-model voorgesteld. Als reiziger over de

van Mattenhaven op het aspect ecologie.

Oosterscheldekering kom je dan afwisselend

De noordelijke zijde van de Mattenhaven maakt deel

zones met en zones zonder windturbines tegen.

uit van het Natuur Netwerk Nederland en huisvest

Zo blijft er uitzicht op het landschap, de Noordzee

een kolonie lepelaars. Ook ligt er in de Binnenhaven

en de Oosterschelde. Door te kiezen voor de

een hoogwatervluchtplaats, waar watervogels in

locatie Binnenhaven ontstaat er een vide waar

de rui bescherming zoeken. In de Binnenhaven

voor de bezoeker links en rechts van de weg

was het oorspronkelijke idee om een turbine

geen windturbines staan. De Mattenhaven

te plaatsen op het uiteinde van de noordelijke

en het duingebied rond de slufter blijft vrij

strekdam. Omdat deze te dicht in de buurt van

van windturbines.

de hoogwatervluchtplaats zou komen, wordt deze
opgeschoven tot halverwege de strekdam.

NIEUWS

Windpark Krammer:
het grootste burgerinitiatief van Nederland
officieel geopend
De bijna 5.000 leden van de coöperaties

de omgeving, denk bijvoorbeeld aan bewoners,

Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief

organisaties, flora en fauna. Reden genoeg voor

genomen om Windpark Krammer op en rondom

ZKH Koning Willem Alexander om het windpark

de Krammersluizen te ontwikkelen. Het park

officieel te openen op 15 mei. De opening

produceert evenveel duurzame energie als 100.000

bestond verder uit een feest en een KrammerRun.

huishoudens gemiddeld jaarlijks verbruiken.

Iedereen die aan het park gebouwd heeft, in de

Het is een park voor en door de regio. En daarom

buurt woont of gewoon geïnteresseerd is was

wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met

van harte welkom.

>
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> Windpark Krammer
12 jaar voorbereiden en bouwen

de 150kV kabel en hoogspanningsstation in bedrijf

Een idee van de medewerkers van het eerste uur

genomen. De windturbines werden vervolgens in

van Zeeuwind en Deltawind (John Springer en

fases gebouwd: grondwerkzaamheden, fundering,

Andries Middelbos) was een groot windpark op

elektrische module, mast, gondel en bladen.

de Grevelingen en Philipsdam. Daarna volgde

Tenslotte volgde er nog een inspectie door een

vele overleggen met vele stakeholders. De echte

externe partij, waarna de take over per turbine

ontwikkeling is gestart met Marco Spaans (Zeeuwind)

plaatsvond en deze formeel met een certificaat werd

en Gijs van Hout (Deltawind). Een team van vijftien

overgedragen. Zodra een turbine draait start de

mensen heeft zich ingezet om Windpark Krammer

productie van duurzame energie.
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vergunningen en financiering. Uiteraard staat de

Wie beheert Windpark Krammer?

veiligheid voorop en houden we altijd rekening met

Vanaf 2017 is het 9-koppige beheerteam van

de omgeving en de natuur.

Windpark Krammer gestart, bestaande uit
medewerkers van Zeeuwind en Deltawind en

Hoe is het park gebouwd?

een aantal externe specialisten. OutSmart doet de

Het windpark bestaat uit een 150KV aansluiting en

dagelijkse bedrijfsvoering en DNWG het onderhoud

kabel, een hoogspanningsstation, parkbekabeling en

en beheer van het hoogspanningsstation. Enercon

34 windturbines. In december 2017 is als eerste stap

Benelux onderhoudt de windturbines.

In het volgende overzicht is te zien dat het windpark per opgeleverde turbine meer ging produceren in 2018.
Netto productie in MWh in 2018
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te kunnen realiseren: van ontwerpen tot contracten,

Hoe werkt het Windfonds?

Grote belangstelling voor obligaties

Van elke opgewekte MWh aan elektriciteit door

Leden van Zeeuwind en Deltawind, de regio en

Windpark Krammer wordt 0,50 euro aan het

anderen geïnteresseerden kregen de mogelijkheid

Windfonds gedoneerd. Hiervan gaat circa 90.000,-

om door middel van een obligatielening te

euro naar duurzame projecten uit de regio. Daarnaast

investeren in Windpark Krammer. In totaal is voor

is een deel van het Windfonds bedoeld om

23,2 miljoen ingeschreven en is de maximale

omwonenden binnen een straal van 2,5 kilometer

10 miljoen toegewezen. Alleen personen uit de

van het windpark tegemoet te komen in hun groene

voorrangsgroepen (leden die uiterlijk 15 februari

stroomrekening. Stichting Windfonds Krammer is in

2018 lid waren van energiecoöperaties Deltawind

het leven geroepen om duurzame projecten in de

en/of Zeeuwind en omwonenden) krijgen

regio te stimuleren vanuit de beschikbare gelden.

daardoor obligaties toegewezen. De leden van

De eerste aanvraagperiode sloot op 1 maart jl. en we

de energiecoöperaties krijgen voorrang omdat zij

hebben 15 mooie aanvragen ontvangen. Elk voorjaar

het risico van de ontwikkeling hebben gelopen.

en najaar kunnen aanvragen worden ingediend.

Omwonenden krijgen voorrang omdat zij naast

Op www.windparkkrammer.nl/windfonds/ vindt u

de lasten, ook de lusten van het project verdienen.

meer informatie, evenals het aanvraagformulier.

NIEUWS

Rekening houden met de
natuur: Krammereiland
Samen met een ecoloog en diverse natuuren landschapsorganisaties is gezocht naar een
opstelling van de windturbines waarbij de flora en
fauna zo min mogelijk belast wordt. Omdat twee
Krammerturbines gedeeltelijk in het Natuurnetwerk
Zeeland (NNZ) liggen en vijf turbines over dit gebied
draaien is het Krammereiland van ongeveer 1 hectare
aangelegd. Dit compenseert ruimschoots het
ruimteverlies en geeft een ecologische impuls.
Door het water tussen het eiland en het vasteland
uit te baggeren kunnen vijanden van de broedende
vogels het eiland moeilijker bereiken en krijgt ook
de zeldzame Noordse Woelmuis de mogelijkheid
zich hier te vestigen.

Graag bedanken we hierbij
alle leden van Zeeuwind en
Deltawind, zonder wie dit
mooie windpark niet mogelijk
zou zijn geweest!

Toekomstig project: drijvend Zonnepark Krammer
Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling
van een nieuw gezamenlijk project van Deltawind
en Zeeuwind, namelijk een drijvend zonnepark van

Onderzoek naar innovatieve

50 a 60 MW op de bekkens van de Krammersluizen.

energieopwekking en –opslag

De hoogspanningskabel waarmee de stroom van

Energieopslag is op dit moment op

Windpark Krammer vervoerd wordt, heeft voldoende

deze locatie nog niet rendabel, omdat

capaciteit om ook de stroom van dit toekomstige

er in ons land vooral behoefte is aan duurzame

zonnepark te transporteren. Hierdoor kan de stroom

energieopwekking. We houden deze ontwikkeling

met minimale kosten en zonder overlast voor de

echter de komende jaren in de gaten, omdat het

omgeving vervoerd worden. Met medewerking

voor de energietransitie wel van groot belang is.

van de overheden kan dit zonnepark er in 2021 zijn.

Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om bij

Opnieuw een mooi project met lokaal eigendom en

Windpark Krammer een waterstofpunt voor

lokaal draagvlak. In deze vorm uniek in Europa!

de scheepvaart te ontwikkelen.

_Met de 3D-weergave bekijk je het windpark van dichtbij:
https://windparkkrammer.nl/360/

_Via de Krammer App kun je zien wat het
windpark op dit moment produceert.
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Windpark Sint Maartensdijk
Samen met projectpartners Windpark Noordpolder

omgaan met de kritische geluiden uit de omgeving.

en Derde Dijk werkt Zeeuwind aan de ontwikkeling

Een planaanpassing is in voorbereiding.

Projecten

van de uitbreiding van Windpark Sint Maartensdijk
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met drie tot vijf turbines naast de bestaande lijn

Parallel hieraan heeft de gemeenteraad van Tholen

van vijf turbines. Tot en met maart 2019 heeft de

pas op de plaats gemaakt voor wat betreft de

concept Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) ter

kadernotitie uit oktober 2017. De Raad heeft gesteld

inzage gelegen. In dit document staat beschreven

dat het tijd is voor herijking van de kadernotitie

welke alternatieve opstellingen we graag willen

en heeft aangegeven dat de lopende initiatieven,

onderzoeken. De inzichten die zijn binnengekomen

waaronder het windpark, strikt zullen worden getoetst

worden momenteel door de gemeente behandeld.

aan deze kaders. Ook zal een nadere uitwerking

Er zal een nota van beantwoording worden

plaatsvinden van de participatieregeling die is

opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe met

opgenomen in het beleid, namelijk dat 25% van de

deze zienswijzen zal worden omgegaan.

opbrengst van het windpark ten goede zal komen

Voor ons als initiatiefnemers is het even afwachten.

aan de directe omgeving. De komende maanden zal

Tegelijk zijn wij ons ook aan het beraden hoe we

dit proces een vervolg krijgen.

Windpark Reimerswaal
Enercon en Zeeuwind hebben overeenstemming bereikt met de Koninklijke
Maatschap Wilhelminapolder over de ontwikkeling van een duurzaam
energiepark op hun terrein. De ambitie is om een windpark te realiseren in de
orde van grootte van 50 MW en een zonnepark van vergelijkbare omvang.
Wij zijn blij dat er wordt gekozen voor een opzet waarbinnen zon en wind
gezamenlijk worden ontwikkeld. Dit betekent dat er het hele jaar elektriciteit
wordt geproduceerd: in het najaar en de winter met name uit windenergie,
in de zomer met zonnepanelen. Dat is gunstig voor de stabiliteit van het
elektriciteitsnet en betekent ook dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van
de netcapaciteit. De ontwikkeling van een gecombineerd park sluit goed
aan op de maatschappelijk breed gedeelde visie dat beschikbare locaties en
netwerken optimaal moeten worden benut.
Onze eerste activiteiten gaan nu uit naar locatieonderzoek en het in kaart
brengen van belanghebbenden. Het park willen wij graag realiseren in goede
samenspraak met de omgeving.

NIEUWS

Zonnepark Scheldezon

de parkbekabeling en de aansluiting
op het elektriciteitsnet. In totaal wordt
er ruim 9 MW opgesteld vermogen

Er is goed nieuws te melden over Zonnepark

geplaatst. Er is voor een oost-west

Scheldezon. Op het terrein naast de riool-

opstelling gekozen, zodat de ruimte

waterzuivering van het Waterschap Brabantse

optimaal wordt benut. Tevens wordt de

Delta, aan het Schelde-Rijnkanaal nabij Bath,

elektriciteitsproductie zo gelijkmatig mogelijk

is de bouw van Zonnepark Scheldezon

over de dag verspreid. Naar verwachting

begonnen. De onderconstructie is inmiddels

zal het park in de zomer van 2019 de eerste

gereed en hoofdaannemer Pfalz Solar is

kWh-en aan het net leveren. Daarmee is

momenteel de panelen aan het leggen en de

het eerste grondgebonden zonnepark van

omvormers aan het bevestigen. Daarna volgt

Zeeuwind een feit.

Zonnepark Koudekerke
Grote belangstelling voor obligaties

Nestelende buizerd

Om een deel van de investeringskosten van

Inmiddels heeft zich in de gesnoeide bomenrij die

Zonnepark Koudekerke te dekken biedt Zonnepark

aan het zonnepark grenst een buizerd gevestigd, die

Koudekerke B.V. de leden van de Coöperatie

op twee eieren broedt. Voor de buizerd en andere

Energieneutraal Koudekerke/Dishoek de

beschermde diersoorten geldt een ecologisch

mogelijkheid te investeren in een achtergestelde

werkprotocol. Dat betekent dat we zorgvuldig

obligatielening. Hiervoor is 440.000 euro

moeten handelen. Rondom het nest zullen we

beschikbaar. Inmiddels is er al 698.500 euro

een beschermingszone maken en rondom het

ingeschreven. Zonnepark Koudekerke B.V. ziet

nest mogen geen werkzaamheden plaatsvinden

erop toe dat zo veel mogelijk inschrijvers kunnen

tot de jongen zijn uitgevlogen. Een ecologisch

participeren en dat er een zo eerlijk mogelijke

adviesbureau gaat monitoren of en hoe de buizerd

verdeling van de obligaties plaatsvindt. Inwoners van

zich verstoord voelt. Bij een te hoge verstoring wordt

Koudekerke en Dishoek en leden van Coöperatie

het werk tijdelijk stilgelegd. Tijdens het broedseizoen

Energieneutraal Koudekerke/Dishoek konden zich

wordt er niet gewerkt, omdat de buizerd dan het

inschrijven tot 17 mei.

meest gevoelig is voor verstoring.

Bouwplanning en natuurwaarden

Onderzoek naar weide- en overige broedvogels

De plaatsing van de circa 10.000 zonnepanelen van

Ook bij de maaiwerkzaamheden voor de bouw,

het zonnepark op de voormalige vuilstortlocatie aan

wordt eerst ecologisch onderzoek gedaan naar

de Braamweg vindt deze zomer plaats. Vervolgens

aanwezige weide- of overige broedvogels.

wordt het zonnepark in september aangesloten op

Zo zorgen we er ook op deze manier voor dat de

het elektriciteitsnet.

natuurwaarden tijdens de bouw van Zonnepark
Koudekerke zo min mogelijk verstoord worden.
Tot nu toe hebben weide- en overige broedvogels
zich dit jaar niet gevestigd, wat hoogstwaarschijnlijk
komt door de aanwezige roofvogel.

15

_Projecten

Zon Offensief Zeeland blijft succesvol
Met het Zon Offensief Zeeland bundelt Zeeuwind
verschillende daken in Zeeland tot grootschalige
zonne-energieprojecten. Zo organiseren we de

Projecten

SDE+ subsidie en de financiering. Onze aanvraag
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voor de laatste SDE+ subsidieronde uit 2018 heeft
inmiddels geleid tot een positieve beschikking voor
28 bedrijven, met in totaal 6,8 MW en ongeveer
21.250 zonnepanelen.
Ondanks succes van Zon Offensief Zeeland
zijn niet alle daken altijd geschikt
Helaas kunnen we in de praktijk niet bij alle bedrijven
zonnepanelen op het dak installeren. Dit komt met
name doordat er voor daken, die constructief niet
direct voldoen, hoge investeringen nodig zijn om de
constructie op orde te krijgen. Zeeuwind roept dan
ook op om bij nieuwbouw altijd rekening te houden
met de extra belasting van zonnepanelen. De relatief
kleine extra investering levert een dak op dat direct
geschikt is voor de exploitatie van zonne-energie.

VGT verbouwt
biologische
paprika’s op
zonne-energie

NIEUWS

TMC Wonen helpt consumenten en

over de gehele periode. En dat maakt

bedrijven bij het inrichtingen hun woning

het plaatsen van zonnepanelen via Zon

of kantoor. Van vloeren, tot ramen,

Offensief voor ons heel aantrekkelijk.”

wanden en meubels. Het dak van één van
de 4 woonwinkels in Goes is sinds begin

Voor TMC is verduurzamen van belang.

2019 voorzien van zonnepanelen via Zon

De verlichting is omgebouwd tot LED.

Offensief Zeeland.

En er wordt gewerkt aan een papierloze
administratie. Gescheiden afvalinzameling

Tonnie van Bliek, boekhouding: “Het

wordt al jaren gedaan. Snij-afval van

dak in Goes was pas vernieuwd en gaat

bijvoorbeeld marmoleum gaat terug naar

weer zo’n 25 jaar mee. Daarom zeer

de leverancier voor hergebruik. Tonnie:

geschikt voor zonnepanelen. Met onze

“In onze offerte-aanvragen komt circulaire

430 zonnepanelen kunnen we over

productie ook als eis voor. En wij zien dat

het hele jaar gezien zo’n 95% van onze

steeds meer van onze leveranciers zich

elektriciteitsbehoefte zelf opwekken.

onderscheiden via circulaire productie.

Hier gebruiken we direct 45% van.”

Voor klanten is echter wel belangrijk dat
dit niet meer kost.” Ook heeft TMC drie

TMC wonen
gebruikt 45% van
de opgewekte
energie

TMC heeft gekozen voor het plaatsen van

statushouders in dienst uit Syrië en Eritrea.

zonnepanelen vanwege de stijgende

Tonnie: “Het zijn ervaren mensen die

energieprijzen. Tonnie: “Zonnepanelen

hier moeilijk aan een baan komen. Voor

zijn inmiddels steeds meer ingevoerd en

ons een logische keuze met een win-win

steeds effectiever. In de meubelsector

situatie voor beiden.”

merken we de effecten van een crisis
altijd net wat langer. Het duurt wel even

Tonnie ziet de energierekening steeds

voordat men weer gaat investeren in

lager worden nu het weer mooier wordt

de eigen woning. Dat heeft invloed

en hij is erg benieuwd hoe de cijfers er

op onze investeringscapaciteit. Via Zon

voorstaan als hij de balans van het eerste

Offensief Zeeland kunnen we via een

jaar zonnepanelen kan opmaken.

leaseconstructie onze kosten spreiden

VGT Zeeuws-Vlaanderen heeft een bedrijfs-oppervlakte van

Zeeland, omdat Zeeuwind ons alles rondom de zonnepanelen

30,2 ha kassen en 150 medewerkers. Het bedrijf kiest bewust

uit handen kon nemen en wij ons op ons eigen werk konden

voor een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier

richten. En dat is prima gelukt.”

van werken bij haar paprikateelt.
Daarnaast heeft VGT een gesloten kringloop voor haar
Koen: “Ons bedrijf is gevestigd in Westdorpe. Samen met andere

waterhuishouding: regenwater wordt opgevangen en

glastuinbouwbedrijven verwarmen wij onze kassen voor 100%

terreinwater wordt opgevangen en hergebruikt. Ook gebruikt

met de restwarmte van meststoffabriek Yara Sluiskil. En alleen al

VGT geen pesticiden maar biologische bestrijdingsmiddelen

hierdoor is dit het meest duurzame gebied van Nederland.

en bestuiving.

Als VGT willen we echter nog een stap verder gaan in
verduurzamen. We willen graag ons steentje bijdragen en de
provincie helpen bij het verduurzamen van de energie-opwek.
Daarom hebben we gekozen voor zonne-energie. Wij zien dit als
de toekomstgerichte vorm van glastuinbouw.”
Sinds is de centrale verpakkingsloods van VGT voorzien van 1.578
zonnepanelen. Op jaarbasis kan hiermee 470.000 kWh zonneenergie worden opgewekt. Koen: ”Dat is 31% van onze totale
elektriciteitsbehoefte. We hebben gekozen voor Zon Offensief
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Verduurzaming van
woningen in RHEDCOOP

RHEDCOOP staat voor ‘Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten
via COÖPeraties’. De gemeente Borsele, de gemeente Middelburg
en Zeeuwind zijn partner in dit grensoverschrijdende project, waarin
een aantal Belgische en Nederlandse organisaties samenwerkt aan de
verduurzaming van woningen en publieke gebouwen.

Het project heeft een looptijd van bijna drie jaar met

In de afgelopen maanden is onder andere gewerkt

een start op 1 mei 2018 en einddatum op 30 april

aan instrumenten voor energiescans en monitoring

2021. Tegen die tijd moet het duidelijk zijn of een

(specifiek voor onze regio is het Platform Energiek

innovatief Energy Services Company (ESCo)-model

Zeeland), uitwerking van participatiemodellen en

met een coöperatieve organisatievorm geschikt is

bestudering van bestaande voorbeelden van ESCo’s.

om de verduurzaming te versnellen. Hierbij worden

Daarnaast is er een aantal bijeenkomsten van de

de kosten van de verduurzamingsmaatregelen

projectpartners geweest waarin de verschillen en

gefinancierd door de besparing op de

overeenkomsten tussen de demo-projecten ter

energiekosten en de coöperatie.

sprake kwam.

In elf demonstratieprojecten in de grensregio’s in

De komende periode worden, samen met bewoners

Nederland en Vlaanderen wordt onderzocht hoe dit

in de demo-projecten, coöperatieve ESCo-modellen

kan leiden tot praktische en financiële ontzorging

ontwikkeld. Vervolgens worden de modellen

van de eigenaren van woningen en maatschappelijk

getest in diverse situaties. De optimale uitkomst

vastgoed. In Zeeland zijn op dit moment Middelburg

van dit project is dat er na afloop van RHEDCOOP

(Dauwendaele), Borsele (Nieuwdorp) en de dorpen

professionele burgercoöperaties staan waarmee

‘s Heer Hendrikskinderen, Oostkapelle en

een kwalitatief hoogstaande en financieel haalbare

Koudekerke als demo-projecten aangemeld,

verduurzaming van woningen mogelijk is. Daarnaast

maar uitbreiding is mogelijk.

zijn de ontwikkelde ESCo-modellen klaar om door
een ruim publiek in binnen- en buitenland toegepast
te worden.
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Het Zon Effect
De actieperiode van Het Zon Effect is 6 april
gestart en duurt tot 28 juni 2019. In deze periode
kunnen consumenten tegen een zeer aantrekkelijke
prijs zonnepanelen aanschaffen. Ook dit jaar is
Saman Groep uit Zierikzee de leverancier van de
zonnepanelen en helpen zij u graag bij het maken
van de juiste keuze.
Na de goed bezochte kick-of bij Saman is het
promotieteam van Het Zon Effect ‘On Tour’ gegaan
in Goes, Middelburg en Terneuzen. Op deze manier
kunnen we zoveel mogelijk mensen voorzien van
onafhankelijke informatie en een scherp aanbod voor
zonnepanelen. Als u interesse heeft, kijk dan op
www.hetzoneffect.nl

Warmte
Effect
Isoleren

De actieperiode van Warmte Effect Isoleren

de mogelijkheden met woningeigenaren verder

liep van 23 februari tot 18 april 2019. Op diverse

besproken. We hebben nog geen exacte cijfers,

inloopavonden konden geïnteresseerden direct in

maar naar schatting zijn er meer aanmeldingen dan

gesprek met adviseurs over de mogelijkheden van

vorig jaar (rond de 250). ISOenergy schat dat er door

hun woningen. Vergeleken met voorgaande jaren

een betere screening nu 100 tot 150 woningen

kon er hierdoor vooraf een betere selectie gemaakt

geïsoleerd kunnen worden.

worden van het type woning en de mogelijkheden
om te isoleren per woning. Op dit moment worden

Kijk voor meer informatie op

de offerteaanvragen nog langsgelopen en worden

www.hetwarmteeffect.nl/isolatie
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Warmtenetwerk Middelburg
Dauwendaele
Samen met de Gemeente Middelburg, Woongoed

De komende maanden worden de plannen samen

en Enduris werkt Zeeuwind aan de ontwikkeling

met Ennatuurlijk verder in detail uitgewerkt en valt de

van een duurzaam warmtenet. Warmtebronnen uit

beslissing of dit project kan worden gerealiseerd.

de omgeving, zoals industriële restwarmte, worden
ingezet voor het verwarmen van de bestaande
woningen in de wijk.
De eerste helft van 2019 is er hard gewerkt aan
het vinden van een partner voor het ontwikkelen,

_fotograaf Aart van Belzen

bouwen en beheren van het warmtenetwerk. Een
ervaren partner met een duurzaam karakter die
participatie van bewoners net zo belangrijk vindt
als wij. Onze keuze is gevallen op Ennatuurlijk, een
partij met ervaring in warmtenetten, en specifiek in
restwarmte. Ennatuurlijk heeft veel deskundigheid
in de ontwikkeling en het onderhoud van
warmtenetten. Het warmtebedrijf is onder andere
betrokken bij de aanleg van de Warmtebaan
Enschede. Daarnaast is voor ons de heldere visie
op het betrekken en ontzorgen van bewoners en
integraal verduurzamen van de wijk Dauwendaele
doorslaggevend geweest.

E-Mobility Park
in Vlissingen
Gedeputeerde Harry van der Maas en Gerben Rodts
van Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland hebben
op 27 februari de bouw van het E-Mobility Park in
Vlissingen officieel gestart met de graafmachine.
Al bijna een jaar worden de elektrische auto’s van

er Zeeuwse duurzame energie gebruikt wordt voor

het E-Mobility Park gedeeld met de omliggende

het opladen van de auto’s.

bedrijven op de Kenniswerf. Nu is alles rond om
de fysieke locatie te realiseren.

Woon of werk je in de buurt van de Kenniswerf

Het Park is naar verwachting na de zomer gereed.

Dan kun je je aanmelden via www.e-mobilitypark.nl/

Er zijn dan tien parkeerplekken gerealiseerd: vijf voor

home/. Je kunt dan gemakkelijk met je smartphone

elektrische deelauto’s van het E-Mobility Park en vijf

een elektrische deelauto reserveren, openen, sluiten

gastlaadplekken. Zeeuwind is partner in dit project en

en betalen. Je huurt al een elektrische deelauto voor

zorgt voor zonnepanelen op de overkapping, zodat

7,50 euro per uur.

in Vlissingen en heb je af en toe een auto nodig?
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In maart heeft het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau
(CPB) het Klimaatakkoord doorgerekend. Er is veel

& fabels

gepubliceerd en gespeculeerd over het klimaatakkoord,
maar wat zegt de doorrekening nu eigenlijk?

De maatregelen uit het Klimaatakkoord
zijn niet genoeg om 49% minder uitstoot
van broeikasgassen in 2030 ten opzichte
van 1990 te halen.

FEIT

Het PBL stelt dat met de plannen een afname van tussen de 31 en 52 megaton
aan broeikasgassen mogelijk is. Het doel, 48,7 megaton minder in 2030
(49 procent minder dan in 1990), valt daar weliswaar binnen, maar wordt
waarschijnlijk niet gehaald. Dat komt omdat er nog veel onzeker is, bijvoorbeeld
hoe mensen en bedrijven op bepaalde maatregelen reageren. Met name de
industrie en de gebouwde omgeving (onze woningen en gebouwen) lijken de
doelen niet te gaan halen.

Het klimaatakkoord is onbetaalbaar
FABEL

De geschatte kosten van het klimaatakkoord zullen de komende tijd oplopen tot
1,6 à 1,9 miljard euro per jaar in 2030. Dat is fors lager dan geraamd op basis van het
akkoord op hoofdlijnen in 2018. Toen werden de kosten op 3 tot 3,9 miljard euro
berekend. Dat komt onder meer door de lagere kosten voor hernieuwbare elektriciteit
en in de industrie.

Vooral huishoudens krijgen de rekening van het
klimaatakkoord gepresenteerd
Het CPB heeft gekeken naar de verdeling van de

veel moeten bijleggen onder de huidige plannen.

kosten van de doorgerekende maatregelen.

Wel verwacht het CPB dat bedrijven een groot deel

Volgens hen lijkt het erop dat lage en midden-

van de eventuele extra kosten die ze straks maken

inkomens het iets meer zullen voelen in de

zullen doorberekenen in hun prijzen. Het kabinet

portemonnee dan de laagste en hoogste inkomens.

reageerde na de presentatie van de doorrekening

Of dit werkelijk zo zal zijn is onduidelijk, omdat het

direct met een verlaging van de belasting op de

kabinet misschien gaat compenseren. Bedrijven

energierekening en een mogelijke CO₂-heffing

moeten meer bijleggen dan huishoudens, die al

voor bedrijven.

FEIT
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De techniek
achter… fundatiesystemen
Voor de realisatie van een zonnepark is de
fundatie minstens net zo belangrijk als de
zonnepanelen en de omvormers. De fundatie
moet er immers voor zorgen dat het park
in weer en wind op zijn plaats blijft liggen.
Hieronder staat in het kort beschreven welke
fundatiesystemen en welk innovatief systeem
bij het ontwerp van Zonnepark Koudekerke
zijn gebruikt.

voor zonneparken

Er zijn drie hoofdtypen fundaties voor zonneparken:

bijvoorbeeld veel gesteente aanwezig is en de

paalverbindingen, ballastverbindingen en

bodem minder homogeen is. In Nederland worden

gietverbindingen.

deze verbindingen vrijwel niet toegepast.

1. Paalverbindingen

Innovatieve fundatie Zonnepark Koudekerke

Bij een paalverbinding wordt een metalen paal in de

Bij Zonnepark Koudekerke wordt er gebruikgemaakt

bodem geschroefd of geheid. Dit is voor standaard

van een innovatief paalverbindingsconcept:

zonneparken de meest toegepaste vorm van een

het TreeSystem. Het zonnepark wordt op een

fundatiesysteem. Paalverbindingen zijn goedkoop in

voormalige vuilstortplaats gebouwd en mag

de productie en installatie, waardoor het zonnepark

volgens de vergunning niet dieper dan 60 cm in

snel geïnstalleerd is.

de grond worden geïnstalleerd. Een standaard
schroefverbinding is dan niet sterk genoeg, omdat

2. Ballastverbindingen

deze minimaal 80 cm in de grond geplaatst moeten

Niet bij alle zonneparken is het mogelijk om palen

worden. Het TreeSystem maakt gebruik van vier

in de grond te installeren. In zo’n geval kan een

staven, die onder een hoek in de grond worden

ballastverbinding geschikt zijn. De paal blijft dan

verankerd, en daardoor tot 50 of 60 cm diep

bovengronds en wordt bijvoorbeeld in het beton

worden toegepast. De gecombineerde constructie

gegoten. Dit gebeurt veel bij stortplaatsen.

is hierdoor een stuk sterker. Het Treesystem is
goedkoper dan een ballastsysteem en zorgt voor

3. Gietverbindingen

minder toekomstige verzakking van de stortplaats.

Tenslotte zijn er palen die in de bodem in het beton

Vandaar dat dit systeem bij Zonnepark Koudekerke

worden gezet. Dit wordt gedaan in bodems waar

wordt toegepast.

_ Innovatief paalverbindingsconcept TreeSystem
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_Interview Zeeuwindlid

Dhr. Klaas van
der Woude
is Fries van oorsprong en woont sinds 1991 in Goes. Hier
werkte hij als onderzoeker in de zaden. Klaas is gepensioneerd
en heeft drie kinderen en zeven kleinkinderen.

Duurzaam leven

postcoderoosproject op zoek kan gaan naar

	Door zijn werk als onderzoeker in de zaden

geïnteresseerde bewoners. Klaas is blij dat het

speelt de natuur een grote rol in het leven van

collectief gebruik kan maken van de ervaren

Klaas. Klaas gaat zo min mogelijk met de auto en

begeleiding van Zeeuwind. Wil je meer

probeert afval zo goed mogelijk te scheiden.

weten over Goes Energie Collectief PUUR, kijk

Ook verbouwt hij zijn eigen groenten in zijn

dan op www.zeeuwind.nl/puur

volkstuin en eet hij minder vlees dan vroeger.
Hij heeft een warmtepomp overwogen, maar hij

Wind heeft de meeste opbrengst

vraagt zich af of deze wel succesvol gaat worden.

	Klaas vindt het jammer dat er niet meer
draagvlak voor windenergie is, wat naar

Vrijwilliger bij Zeeuwind

zijn idee de hoogste opbrengst heeft.

	Klaas is sinds 24 jaar lid van Zeeuwind en

Wat helpt is de omgeving er zo snel mogelijk

vindt het altijd een prachtig gezicht als hij

bij betrekken, zoals dat bij Windpark Krammer

windturbines ziet draaien. Ook werkt Klaas

goed gelukt is. Samen met zon is wind

regelmatig als vrijwilliger bij Zeeuwind. Zo heeft

nog effectiever, omdat er dan het hele jaar

hij geholpen bij Open Winddagen en diverse

energie opgewekt wordt.

voorlichtingsbijeenkomsten.
Tip voor Zeeuwind
Mede-initiatiefnemer Goes Energie Collectief PUUR
	Via Zeeuwind is Klaas in aanraking gekomen met

	Klaas zou graag meer initiatieven zien
zoals Windpark Krammer. Wat hem betreft

postcoderoosprojecten voor zonne-energie.

draait het momenteel nog om wind en is

Zo heeft hij met andere Goesenaren het idee

zon mooi als aanvulling. Overigens vindt

opgevat om te gaan onderzoeken of dit ook

hij dat Zeeuwind zich zeker in nieuwe

in Goes mogelijk zou zijn. Via gemeente Goes

energievormen moet verdiepen, zoals

bleek er al een groep in Kattendijke met een

de getijdencentrale of de opwekking van

soortgelijk idee aan de slag te zijn. Inmiddels

energie uit zout en zoetwater zoals

zijn de twee initiatieven samengevoegd en is

bij de Afsluitdijk.

Goes Energie Collectief PUUR een feit. Voor
de zomer hoopt Klaas dat er geschikte daken
zijn en alle noodzakelijke afspraken op papier
staan voor zo’n twee à drie projecten, zodat het
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Productie
& beheer
Duurzame stroomproductie
in 2018

De wind in 2018

Beschikbaarheid turbines 2018

Helaas is ook 2018 een slecht jaar wanneer het gaat om wind.

De bladproblemen van Windpark Borssele II zijn inmiddels

De gemiddelde Windex van 2018 in Zeeland is met 83% fors

opgelost. De boosdoener bleek uiteindelijk de software, die

lager dan de verwachting en ook de start van 2019 is beperkt.

de onbalans niet elimineerde, maar juist versterkte. Inmiddels

Hieronder de Windex van 1996 tot en met 2018.

is de stilstand door onbalans weer verleden tijd. In december
is de grote generator van OLAZ Compostering defect gegaan.
Voor reparatie is de rotor in onderzoek. Als de uitslag van het

Zeeuwind Windex

onderzoek positief is, kunnen we berekenen of reparatie nog
zinvol is.

140
120

Behalve de parken Borssele II en OLAZ Compostering hebben

100

alle windparken een zeer goede beschikbaarheid:

80
60
40

Windpark

Beschikbaarheid

20

Bath

100%

OLAZ Compost+Stort+Estlandweg

98%

Borsele II

96%

Willem-Annapolder

100%

Kats II

99%

de Windex wordt bepaald. Hieronder de Windex van 1996 tot

Noordpolder

98%

en met 2018.

Derde Dijk

99%

Estlandweg II

99%

Polenweg

100%

2017

Op 2003 en 2010 na heeft 2018 de laagste windsnelheid sinds
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Productie in MWh (= 1000 kWh)
In 2018 hebben onze windparken gezamenlijk 314.947 MWh geproduceerd.
Dat is te vergelijken met het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 104.982 huishoudens.

Productie in MWh in 2018
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Naar rato (aandeel Zeeuwind) is dit 111.438 MWh
dat is 37.116 huishoudens huishoudens.
_Wilt u de productiecijfers per maand en per
windpark zien? Bekijk deze dan op onze website:
www.zeeuwind.nl/locaties.
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Ontwikkeling stroomprijzen 2018
Marktprijzen voor elektriciteit laten in de Centraal-West-Europese landen (CWE-landen)
over een breed front een stijging zien van 24 procent. Nederlandse marktprijzen stegen
met 33 procent nog wat sterker. Dit komt door de sterkere impact van duurder aardgas.
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_Bron: Day Ahead marktprijzen voor elektriciteit in €/MWh in de CWE-landen van 2016 t/m 2018.

Grote impact duurder gas op stroomprijs Nederlandse markt
De elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten in Europa
stegen vooral door duurder(e) aardgas (+30%), steenkool (+5%)
en CO2-emissierechten (+166%). Landen met een groot aandeel
elektriciteitsproductie uit waterkracht hadden last van de droge
zomer en daardoor ook hogere elektriciteitsprijzen.
Dat de Nederlandse elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt
relatief sterker steeg dan het gemiddelde van de landen in
de CWE-regio komt door het hoge aandeel gascentrales in
het elektriciteitsproductiepark. Hierdoor was de impact van
de sterk gestegen gasprijs ook relatief groot. De Nederlandse
groothandelsprijs is de afgelopen jaren gemiddeld lager
geweest dan de prijzen in Frankrijk, België en ook
Groot-Brittannië, maar wat hoger dan die in Duitsland.
Landen waar de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt
in 2018 harder steeg dan in Nederland zijn: Oostenrijk,
Polen, Denemarken, alle Baltische staten, Ierland, en alle
Scandinavische landen.
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Langjarig 1991-2010
Werkelijk 2018

Opbrengst in kWh/Wp 2018

Duurzame Zonnestroom
Voor zonnestroominstallaties is 2018
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Nederland vaker netto importeur in 2018

(700 MW) tussen Nederland en Denemarken

De productie van elektriciteit in Nederland daalde

operationeel en in 2020 de NordLink kabel

van 98,1 terrawattuur (TWh) in 2017 naar 94,4 TWh in

(1.400 MW) tussen Duitsland en Noorwegen.

2018. Dit werd ‘gecompenseerd’ door meer import

Verder wordt de bestaande verbinding tussen

van stroom. De hogere netto import in 2018 kan

Meeden (NL) en Diele (D) opgewaardeerd en de

worden toegeschreven aan de gemiddeld hogere

interconnectiecapaciteit met België uitgebreid.

Nederlandse stroomprijs ten opzichte van de prijs
op de Duitse markt. Duitsland is nog steeds de

Nederland exporteert de meeste elektriciteit naar

grootste bron van stroomimport voor Nederland.

België (10,8 TWh) en Groot-Brittannië via TenneT’s

O.a. TenneT’s nieuwe grensoverschrijdende

BritNed kabel (6,7 TWh). Import vindt vooral plaats uit

hoogspanningsverbinding (interconnector) tussen

Duitsland (20,9 TWh) en Noorwegen via de NordNed

Doetinchem (NL) en Wesel (D) maakte dit mogelijk.

kabel (3,9 TWh). Bron: Tennet.eu

Deze werd in de tweede helft van 2018 in
gebruik genomen.
TenneT werkt op dit moment nog aan verdere
uitbreiding van de interconnectiecapaciteit met
andere landen. In 2019 wordt COBRA kabel
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Boeren hebben
oplossingen voor
klimaatveranderingen
partner ZLTO
aan het woord

Het thema ‘Klimaat’ is één
van de drie thema’s van het
meerjarenplan ‘Boeren hebben
een oplossing’ van ZLTO.
Roel Clement is coördinator
van het thema Klimaat bij
ZLTO. De andere thema’s
zijn ‘Voedselveiligheid en –
zekerheid’ en ‘Vitaal platteland’.
Wat onder andere het leefbaar
houden van en de zorg voor het
landelijke gebied betekent.

De landbouwsector is verantwoordelijk voor
14% van de uitstoot van broeikaseffecten in ons
land. Er gelden daarom ook reductiedoelstellingen
vanuit het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd heeft
klimaatverandering direct gevolgen voor de landen tuinbouwsector. Daarom werkt de sector actief
aan oplossingen.
Energie uit wind, zon en biomassa bij agrariërs
De agrarische sector draagt actief bij aan het
ontwikkelen van duurzame energie. Zo zijn er al
veel agrariërs met daken vol zonnepanelen,
windturbines of een biomassacentrale.
Roel: “De energietransitie heeft impact op het
landelijk gebied. Agrariërs met gunstig liggende
landbouwgronden worden regelmatig benaderd
door ontwikkelaars van zonne-energie. Als ZLTO
zien we liever dat eerst daken gebruikt worden voor
zonnepanelen en dan pas percelen, liefst percelen
zonder landbouwbestemming.
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Uiteraard snappen we de keuze van individuele

een biobased bestendige toekomst. De grootste

agrariërs ook. Combinatiegebruik kan ook interessant

kansen en economische voordelen zitten in lokale

zijn, waarbij zowel zon als een agrarische bestemming

samenwerkingen om afvalstromen of overtollige

samengaan. De vraag is dan alleen of het er qua

warmte te benutten.

landschap nog wel mooi uitziet.”
Samenwerking met Zeeuwind
Gebiedsaanpak Gelderland

Op dit moment werken Zeeuwind en ZLTO vaak

Roel: “In Gelderland hebben we samen met de

samen bij de ontwikkeling van zonne-energie en

gemeente en lokale agrariërs de gemeentelijke

windturbines bij agrariërs en zitten beide organisaties

opgave voor wind- en zonne-energie bekeken.

vaak op 1 lijn. Ook werken we in hetzelfde gebied en

Op dit moment wordt een gebiedscoöperatie

praten we met dezelfde stakeholders. Op innovatief

opgericht, waar deelnemende boeren lid van

vlak zijn we zeker elkaars gesprekspartners, zowel

worden. Zon- en windprojecten kunnen pas

wat koolstofboeren als een gebiedsaanpak betreft.

gerealiseerd worden na een akkoord van de Raad

Wat Roel betreft is een gebiedsaanpak zoals in

van Advies, waarin ZLTO, de gemeente, de Rabobank

Gelderland een standaardaanpak voor gemeenten.

en dorpsraden/platformen deelnemen. De projecten

Deze aanpak sluit goed aan bij hoe Zeeuwind ook

worden uitgevoerd door de coöperatie met de

nu te werk gaat. Roel: “Als ik agrariërs over Windpark

grondeigenaar. De projecteigenaar (de agrariër)

Krammer spreek, laten zij mij vol trots via de App van

en eventueel de projectontwikkelaar betalen een

het windpark zien hoeveel hun windpark momenteel

bijdrage aan de coöperatie. Hierdoor profiteren

produceert. Geweldig vind ik zo’n betrokkenheid.”

alle leden van de coöperatie van de realisatie van
projecten in de gemeente. Op deze manier ontstaat
draagvlak en blijft de omgeving aan het stuur zitten
en niet de projectontwikkelaars.”
Koolstofboeren helpen bedrijven
klimaatneutraal te zijn

_Roel Clement, coördinator thema Klimaat ZLTO

Samen met Bosbouw werkt ZLTO aan een nieuwe
tak van sport voor agrariërs. Planten nemen door
fotosynthese zuurstof en CO2 op. Door duurzaam
beheer van de bodem kunnen agrariërs meer CO2
opslaan dan hun bedrijf uitstoot. Voor agrariërs
zorgt duurzaam bodembeheer ook voor meer
kosten en tijd. Maar CO2-opslag wordt, zeker door
een mogelijke CO2-belasting, steeds interessanter
en waardevoller. Roel: “We zijn op dit moment
met verschillende bedrijven in gesprek. Zij willen
klimaatneutraal werken en onze agrariërs kunnen daar
door CO2-opslag een rol in spelen. Momenteel wordt
ook onderzocht hoe de CO2-opslag kan worden
gemeten, beloond en gecertificeerd.
Circulaire economie of kringloopboeren
Een andere oplossing voor agrariërs is zo min
mogelijk grondstoffen van elders te laten komen,
maar juist een eigen kringloop in te richten.
Hier zijn agrariërs al langer mee bezig omdat
het kostenefficiënter is. De land- en tuinbouw is
onmisbaar voor een circulaire economie, aangezien
de bodem de grondstoffen hiervoor levert.
Een gezonde bodem is daarom van belang voor
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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.

_ Mei 2019

Is het klimaat geholpen met
de opslag van CO2?

_April 2019

Klimaatvraag: Hoe reageren de
oceanen op klimaatverandering?

De havenclusters van Rotterdam, Antwerpen en

We weten allemaal dat er door afsmelting van

Gent (goed voor een dere van de totale uitstoot

ijskappen meer water in de oceanen komt wanneer

van groeikasgassen in de Benelux) willen graag

het warmer wordt op aarde. En dat daardoor de

de handen in elkaar slaan om tegen 2030 zo’n

zeespiegel stijgt. Maar wat gebeurt er eigenlijk ónder

10 miljoen ton CO2 op te slaan in een leeg gasveld

het wateroppervlak? Kun je daar ook iets merken

onder de Noordzee. Een ambitieus verbond,

van klimaatverandering? Caroline Katsman van de

maar is dit wel een even ambitieuze zet in het

TU Delft is hoofddocent fysische oceanografie en

klimaatverhaal? Aan het opslaan van CO2 kleven

onderzoekt oceaanstromingen en hun rol voor het

veiligheidsrisico’s en wereldwijd is deze nog

klimaat. Zij geeft aan dat oceaanstromingen door

onvoldragen technologie nog slechts op beperkte

klimaatverandering kunnen veranderen. Momenteel

schaal toegepast. Tevens legitimeert deze

bufferen de oceanen nog veel gevolgen van

technologie de markt van fossiele brandstoffen.

klimaatverandering, wat op termijn kan omdraaien.

_Bron: www.topics.nl

Oceanen worden zuurder omdat zij CO2 opnemen uit
de atmosfeer. Ook nemen oceanen warmte op.
_Bron: www.nu.nl
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_April 2019

Minister Wiebes: ‘Postcoderoosregeling voor zonnepanelen gewijzigd of
vervangen door subsidieregeling’

De Postcoderoosregeling die de uitrol van

dat voorkomen wordt dat huishoudens met

zonnepanelen door energiecoöperaties stimuleert,

zonnepanelen op hun eigen dak uitwijken naar de

zal worden gewijzigd of worden vervangen door

Postcoderoosregeling, nu de salderingsregeling

een subsidieregeling. ‘Voor huishoudens zonder

geleidelijk wordt afgebouwd.’ Minister Wiebes zal

eigen dak dat voor zonnepanelen geschikt is,

de Tweede Kamer in de zomer informeren over de

zijn er energiecoöperaties die gebruik kunnen

exacte wijze waarop de Postcoderoosregeling in de

maken van de Postcoderoosregeling,’ aldus de

toekomst vormgegeven zal worden.

minister in de Kamerbrief. Het blijft van belang

_Bron: www.solarmagazine.nl

om de Postcoderoosregeling zodanig in te richten

_April 2019

Zware claim op landbouwgrond door verduurzaming

_April 2019

Kabinet wil milde CO2-heffing
voor industrie

De verduurzaming van de economie zorgt voor een

Het kabinet wil de grootbedrijven onder de

enorme druk op de beschikbare landbouwgrond

Nederlandse industrie een CO2-belasting laten

in Nederland. Als naast de productie van voedsel

betalen over een deel van hun broeikasgasuitstoot,

en veevoer de vraag naar biomassa voor de

dus niet over al hun emissies. Dat staat in een eerste

productie van papier, kleding en isolatiemateriaal

voorstel van klimaatminister Wiebes. De ‘platte’

wordt meegenomen, dan wordt het areaal drie keer

CO2-heffing waar de PvdA, GroenLinks en de

overtekend, volgens Marjan Minnesma van

milieuorganisaties voor ijveren komt er dus niet.

Urgenda. ‘We moeten keuzes maken, want we

Zo’n platte of generieke CO2-belasting is een vaste

hebben onze gronden hard nodig. Gebruik ze

heffing op élke ton broeikasgas die een bedrijf

waarvoor ze het beste benut kunnen worden.’

uitstoot. In plaats daarvan krijgen de driehonderd

De druk op de Nederlandse landbouw zal ook

grote vervuilers tot 2030 jaarlijkse reductiedoelen

toenemen omdat de productie in andere EU-landen

opgelegd. Bedrijven die hun maximumuitstoot

gaat afnemen, verwacht de Urgenda-directeur.

overschrijden, krijgen een ‘stevige’ CO2-belasting

Ik ben er dan ook geen voorstander van om hier

opgelegd over elke ton te veel uitgestoten

landbouwgrond te gebruiken voor zonneparken.’

broeikasgas. _Bron: Volkskrant

_Bron: Nieuwe Oogst
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Thuis
verduurzamen:
isoleren
Verminder de warmtevraag
van je woning met 50% en
verdien de kosten binnen
3-6 jaar terug
Alle woonwijken in Nederland gaan op
termijn van het gas af en worden energieneutraal.
Over zonnepanelen en warmtepompen is veel
te doen.
Maar je bent nog veel effectiever wanneer je eerst

dat uw huis onvoldoende geïsoleerd is.

je woning isoleert en daardoor de warmtevraag

Voor verwarming verbruiken we gas en dat bepaalt het

terugbrengt. Voor een hoekwoning, gebouwd

grootste deel van onze energiekosten. Daarom kunt u

tussen 1930 en 1975, levert isolatie van de

met het aanbrengen van een thermische schil rondom

spouwmuren, het dak en de vloer ruim 50%

uw woning een flinke kostenbesparing en CO2-

energiebesparing op. De kosten van zo’n 8.000

reductie bereiken. Met een thermische schil bedoelen

euro verdien je binnen drie tot zes jaar terug. Dit is

we alle constructiedelen van de woning die grenzen

afhankelijk van het aantal maatregelen die worden

aan buiten, namelijk het dak, de muur en de vloeren.

toegepast. Daarnaast woon je veel comfortabeler
wanneer de kou niet meer optrekt door het parket of

Woningen die gebouwd zijn tussen 1975 en 1985

afstraalt via de muren of het dak.

beschikken vaak over een ongeïsoleerde betonvloer.
Er is echter vaak wel isolatie aangebracht in de

Woningen gebouwd tussen 1930-1975

spouwmuren en het dak, maar deze isolatie is vaak

Woningen die gebouwd zijn tussen 1930 en 1975 zijn

voor verbetering vatbaar. Daarom is het aan te raden

vaak ongeïsoleerd. Wellicht voelt u af en toe tocht of

om de muren en het dak te laten inspecteren om te

merkt u een koudeval als u op de bank zit. Of is het

weten te komen in welke mate het verbeteren van

’s morgens nog maar 14 of 15 graden in de woon-

de isolatie de warmtevraag kan reduceren.

kamer als de CV ’s avonds uit is gezet. Dat betekent
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Monumentale woningen

Eerst isoleren, daarna warmtepomp

Monumentale woningen hebben vaak grote

en zonnepanelen

oppervlakten en ruimten. Er zijn meestal geen

Als u eerst uw woning goed isoleert is de

spouwmuren en de daken en vloeren zijn niet

warmtevraag van de woning kleiner. Dit heeft

geïsoleerd. De houten verdiepingsvloeren zijn vaak

uiteraard invloed op de aanschaf van een

goed te isoleren, wat een bijdrage levert aan de

warmtepomp en zonnepanelen. Uw warmtebehoefte

thermische schil maar ook aan het verminderen van

is lager en daarom kan een kleinere, en dus

geluid. Omdat isolatie van het dak en de muren vaak

goedkopere, warmtepomp volstaan. Zonnepanelen

van buitenaf moet gebeuren zijn er vergunningen

op een goed geïsoleerd huis zijn efficiënter, u kunt

nodig van de gemeente. Deze aanpassingen aan de

bijvoorbeeld meer terugleveren. Daarnaast verdienen

woning staan vaak haaks op het intact houden van de

de kosten zich binnen drie tot zes jaar terug.

charme van de woning. Er zijn wel mogelijkheden,

is er een subsidieregeling met een bedrag per m2.

maar het is altijd maatwerk.

_Dakisolatie

_Spouwmuurisolatie

_Vloerisolatie

Spouwmuurisolatie: 25% besparing

Dakisolatie: 30% besparing

Vloerisolatie: 10% besparing

Om de holle ruimte in de muur te

Deze isolatievorm heeft de hoogste

Het isoleren van vloeren heeft de laagste

benutten voor isolatie wordt er elke

opbrengst. Na het aanbrengen van

opbrengst, maar is wel van groot belang

m in de voeg aan de buitenzijde een

houten rachels en een dampdichte folie

voor het gevoel van comfort. Hiervoor is

boorgat aangebracht. Dit zijn er soms

wordt er een isolatielaag aangebracht.

een kruipruimte nodig van

wel 200. ISOenergy maakt gaten van

Dit is daarna op elke gewenste manier

40 à 50 cm diepte. Op basis van de

16 mm, 14 mm of 12 mm en zorgt dat

weer af te werken. Ook is het mogelijk dat

woning wordt er gekozen voor een

deze na het aanbrengen van de isolatie

u zelf de rachels en de folie aanbrengt

wolisolatie, een zakkensysteem v.z.v.

netjes met dezelfde kleur voeg worden

en bijvoorbeeld de isolatielaag uit laat

NEOpixels of losse parels op de bodem

dichtgestopt, zodat je er niets meer van

voeren door ISOenergy.

van de kruipruimte. Tevens worden er

2

ziet. In de muur worden NEOpixels of

isolatiekokers aangebracht om te zorgen

Knauf Supafil gespoten.

voor een goede ventilatie.

Met dank aan Elmer van Gurp, van ISOenergy,
www.isoenergy.nl
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nieuwe

medewerkers

Rogier Polderman

Jochem Compiet

Rogier is een geboren Zeeuw en woont met zijn vrouw

Jochem is opgegroeid in Hulst en heeft Bouwkunde

en dochters (16 en 13) in Middelburg. Hij wandelt graag

aan de HZ University of Applied Sciences gestudeerd,

met zijn hond langs de Zeeuwse wateren, waar hij ook

waar zijn interesse voor duurzaamheid is ontstaan. Naast

regelmatig surft. Na zijn studie Logistiek en Technische

zijn studieprofiel heeft hij duurzame projecten gedaan,

Vervoerskunde aan de HZ is hij in de luchtvaart

waar hij een aantal van zijn Zeeuwindcollega’s heeft

beland. Daar was hij de laatste vijftien jaar werkzaam bij

ontmoet. Tijdens zijn studie heeft hij geleerd hoe je

reisorganisatie TUI in verschillende managementfuncties.

kunt ontwerpen in harmonie met de natuur. Tijdens zijn

In 2018 heeft Rogier de bewuste keuze gemaakt voor

afstuderen leerde hij meer over het verduurzamen van

een maatschappelijk verantwoorde baan bij Zeeuwind.

gebouwinstallaties via een QuickScan, terwijl hij tevens

Duurzaam leven is ook terug te vinden in zijn woning

hielp met de wederopbouw van Sint Maarten na

uit de 17 eeuw, waar hij dakisolatie, dubbel glas en

orkaan Irma.

Programmamanager

e

Projectmanager Innovatie

ledverlichting heeft aangebracht. Hij gaat bewust
regelmatig op de fiets en let op de CV en het douchen,

Jochem werkt op dit moment aan verschillende

maar stookt wel graag de open haard.

projecten binnen Zeeuwind om kennis op te bouwen en
om op alle vlakken binnen de organisatie mee te kunnen

Rogier is verantwoordelijk voor het projectenportfolio

draaien. Waarbij het voor hem van belang is dat het

van Zeeuwind. Hij zorgt dat het projectenportfolio

sociaal en maatschappelijk aspect ook tot zijn recht komt.

aansluit bij de visie van Zeeuwind en dat de projecten

Jochem draagt zorg voor de ontwikkeling van zon op

onderling samenhangen. Ook bewaakt hij de inzet van

bedrijfsdaken in het project ‘Zon Offensief Zeeland’ wat

interne en externe projectmanagers, zodat er goede

hij van A tot Z begeleidt. Daarnaast is hij betrokken

projecten tijdig worden opgeleverd. Tevens coördineert

bij innovatieve initiatieven en bied hij ondersteuning

Rogier ook eigen projecten op het gebied van zon,

aan maatschappelijke projecten. Nu nog een woning

wind of een andere vorm van duurzame energie. De

in Middelburg vinden zodat hij op de fiets naar het

ontwikkeling naar een samenhangend geheel waar een

werk kan.

hecht Zeeuwindteam op efficiënte wijze bijdraagt aan de
visie van Zeeuwind is voor hem de grootste uitdaging.
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NIEUWS

Gerrit Rentier

Liesbeth Boogaard

Voor Gerrit draait het leven om zijn gezin, Zeeland en de

Na haar studie wiskunde is Liesbeth aan de slag gegaan

energietransitie. Gerrit is getrouwd met Karina en vader

als (kwantitatief) analist bij energiebedrijf PZEM. Daar

van Louise, Christophe en Isabella. Zijn vrije tijd verdeelt

heeft zij veel kennis opgedaan over de energiewereld.

hij over zijn gezin, het strand en het werken aan een

Zo heeft zij onder andere ervaring opgedaan met het

proefschrift over de energietransitie. Hij is geboren in

voorspellen van de productie van wind- en zonneparken

Kerkwerve, Schouwen-Duiveland, en kwam na een studie

op korte termijn. Ze is zeer geïnteresseerd in alles wat er

Taal- en Informatica en vier jaar als taalwetenschapper

komt kijken bij het ontwikkelen en beheren van duurzame

in Tilburg terug naar Zeeland. In de softwarebranche is

energie en hoe dat past in de energietransitie waar we nu

Gerrit doorgegroeid naar de rol van projectmanager.

middenin zitten. Het is voor haar een uitdaging om mee

Tijdens de liberalisering van de energiemarkt in 2003

te mogen werken aan de energietransitie in de regio

is Gerrit gestart als manager bij DELTA. Na een rol

waar zij zich thuis voelt.

Projectmanager Innovatie

Projectmanager Innovatie

als projectmanager voor IT en processen rondom
Slimme Meters raakte hij geïnteresseerd in Wet- en

Liesbeth is geboren en opgegroeid in Middelburg en

regelgeving. Vanaf voorjaar 2009 werkte hij in landelijk

woont momenteel met haar gezin in Grijpskerke.

beleid rondom energiebesparing, duurzame energie

Ze woont op fietsafstand van de kust en gaat graag naar

en consumentenrechten en vanaf najaar 2017 ook aan

het strand, ook om te gaan hardlopen. Ook woont ze op

Zeeuws energie- en klimaatbeleid.

fietsafstand van Middelburg en Vlissingen, zodat ze nog
steeds (af en toe) op de fiets naar het werk kan.

Vanuit de behoefte om concreet bij te dragen aan de
energietransitie in Zeeland is het voor Gerrit ‘thuiskomen’
bij Zeeuwind. Zijn focus is nu vooral het stimuleren van
verduurzaming van de Zeeuwse particuliere woningen
door Zeeuwen onafhankelijk advies te geven over welke
maatregelen in de woning kunnen leiden tot een lagere
energierekening, meer comfort en meer duurzaamheid.
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_Bouw Windpark Krammer

_Colofon
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