Burgerinitiatieven
zijn hard nodig

Zonneparken en
waterberging

Windpark
Bouwdokken

bij de uitvoering van de
Zeeuwse energietransitie

Een betere waterverdeling in Zeeland

Groen licht voor de 8e
en 9e windturbine

‘Onze grootste uitdaging
is hoe we alle Zeeuwen
meenemen bij de uitvoering
en daar hebben we
partijen zoals Zeeuwind
hard bij nodig’
_ drs. Jo-Annes de Bat, lid Gedeputeerde
Staten provincie Zeeland,
over de regionale energiestrategie
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_Voorwoord
Vrijheid
‘Is dit nu de wereld waar mijn opa zijn leven voor in de waagschaal heeft
gelegd?’ Met deze vraag werd ik door één van de medewerkers overvallen.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat zuidelijk Nederland werd bevrijd. Terecht
dat wij dit vieren; het is een voorrecht dat wij in vrijheid mogen leven. En we
hebben niet alleen de vrijheid bevochten. De naoorlogse periode kenmerkt
zich door een enorme groei van onze welvaart. In de westerse wereld
zijn wij rijker dan ooit tevoren en het deel van de bevolking dat boven de
armoedegrens leeft is, voor zover statistici na kunnen gaan, eveneens nog

44
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perspectieven
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_44	Duurzame
energieopwekking
Kanaalzone

nooit zo groot geweest. Ik moest dan ook even schakelen om de vraag goed te
kunnen plaatsen. In het gesprek dat daaruit voortkwam, kwam de vraag centraal
te staan of een wereld, waarin wij in hoog tempo onze natuurlijke hulpbronnen
verbruiken en andere werelddelen en toekomstige generaties met problemen
laten zitten, wel de wereld is waarvoor is gevochten. En waarin wij in het hier en
nu willen leven. Kun je spreken over vrijheid als onze, terecht zo gekoesterde,
welvaart mogelijk wordt gemaakt door zo’n zware wissel te trekken op onze
leefwereld?
Bijna 33 jaar geleden maakten de oprichters van onze vereniging in elk geval
een andere keuze gemaakt. Zij kozen ervoor een alternatief te ontwikkelen
voor een energiehuishouding die wordt gedomineerd door verspilling
en partijen met gevestigde belangen. Vandaag de dag proberen wij dit
gedachtengoed te koesteren en uit te bouwen, door te blijven bouwen
aan duurzame energieproductie waarin burgers zelf een belang hebben.
En door particuliere woningeigenaren perspectief te bieden op energetische
verduurzaming van de eigen woning. Maar ook door te ageren tegen een
rijksoverheid, die haar gronden wil tenderen en daarmee burgerinitiatieven
dreigt te marginaliseren. Het mooie is dat wij kunnen terugvallen op een nog
altijd groeiend ledenbestand, dat ons steunt in het gedachtengoed, dat als
wij een andere wereld willen, wij bij onszelf moeten beginnen door anders te
handelen. Bevrijding van verspilling begint bij onszelf.

_Teus Baars

_46	Nieuwe
medewerkers
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_Column
Clen de Kraker:

‘Windenergie is niet duurder,
maar is dat in de publieke
perceptie wel’
Op dit moment is Clen de Kraker al ruim vier jaar lid

We werken samen met universiteiten en kennis-

van de Raad van Commissarissen van Zeeuwind.

instellingen om nieuwe ideeën mogelijk te maken.

Daarvoor was Clen bestuurslid van Zeeuwind.

We gaan niet voor winstmaximalisatie, waardoor

Buitenom Zeeuwind is Clen Business Unit Manager van

projecten eerder mogelijk zijn. Maar we blijven wel

de onderdelen interieurbouw, kunststof en metaal van

zakelijk; een project moet financieel wel kunnen.”

sociaal werkbedrijf Dethon in Zeeuws-Vlaanderen.
Voor die tijd is Clen vanuit de VVD acht jaar wethouder

Voor Clen is het belangrijk om omwonenden zo vroeg

geweest in de gemeente Hulst, waar hij ook woont met

mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van duurzame

zijn gezin.

energie en waar mogelijk financieel te laten participeren.
Clen: “De energietransitie gaat sneller als er sprake

Via voormalig voorzitter Marten Wiersma is Clen in

is van verbeteringen voor bewoners. Als bewoners

contact gekomen met Zeeuwind. Clen: “De politieke

deelnemers worden, ontstaat er betrokkenheid en trots

kleur van Marten is GroenLinks. Ondanks onze

en wordt het ‘onze molen’. En dat is nodig, want ondanks

verschillende standpunten konden we elkaar prima

de grote belangstelling voor de energietransitie,

vinden als het om duurzaamheid ging. Dat vind ik

groeit ook de tegenstand. Ook is er nog steeds een

ook belangrijk aan de RvC van Zeeuwind; dat er

ongelijk speelveld tussen de fossiele sector, met de vele

verschillende politieke kleuren en standpunten bij

onzichtbare subsidies, en de duidelijke SDE-subsidies

elkaar aan tafel zitten.”

van duurzame energie. Windenergie is niet duurder,
maar is dat in de publieke perceptie wel. En ik realiseer

‘Vooral het scherp kijken
naar de technische kant
van innovatieve projecten zie
ik als mijn inbreng’

me dat dit heel moeilijk uit te leggen is.”
Clen ziet een toekomst voor Zeeuwind als marktleider
in verduurzaming in brede zin. Clen: “De kracht van
Zeeuwind is dat we een laagdrempelige vereniging zijn,
waarbij onafhankelijkheid en transparantie van grote
waarde zijn. Door onze grote en diverse achterban

Voor Clen is maatschappelijke betrokkenheid van groot

worden we als organisatie steeds breder gedragen.

belang. Dat uit zich in zijn zakelijke rol bij Dethon,

Dat moeten we verder uitbouwen in de toekomst,

waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt

want hierdoor is Zeeuwind in staat om moeilijke

aan werk geholpen worden. Zijn technische kennis

innovatieprojecten te stimuleren en dat is hard nodig.”

en maatschappelijke betrokkenheid komen ook tot
uitdrukking bij Zeeuwind. Clen: “Vooral het scherp kijken
naar de technische kant van innovatieve projecten zie ik
als mijn inbreng. Ik ben trots dat we juist als coöperatie
in staat zijn om net anders naar projecten te kijken en
innovaties een duw in de rug te geven.
Zo is waterstofopslag op kleine schaal mogelijk en
houden wij dit als Zeeuwind goed in de gaten.
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De eerste stap om mijn
woning te verduurzamen,
is het plaatsen van
zonnepanelen

& fabels
FABEL

De eerste stap om een woning te verduurzamen, is altijd isoleren.
Dat zorgt voor een lager energieverbruik en een hoger wooncomfort.
En voor een goed geïsoleerd huis hoef je minder duurzame energie
op te wekken. Kies je later alsnog voor zonnepanelen en wek je
daarmee meer op dan je nodig hebt? Dan kun je terug leveren aan
het net.

Beter isoleren begint bij je gevel en dak
FEIT

Warmte stijgt op, dus het beter isoleren van je woning begint
bovenin. Dakisolatie kan tot een besparing van 30% leiden,
daarna volgt spouwisolatie met 25% en vloerisolatie met
10% energiebesparing.

Duurzame investeringen
verdien je altijd terug
Met isolatie verlaag je de warmtevraag van je woning
met 50%. Dit verdien je terug binnen 3 tot 6 jaar.
Bij zonnepanelen is de terugverdientijd 7 jaar, bij

FEIT

een zonneboiler zo’n 15 jaar en bij een hybride
warmtepomp minimaal 14 jaar. En daarnaast stijgt
over het algemeen je woningwaarde door duurzame
maatregelen toe te passen. Het maakt dus niet veel
uit of je tijdens de terugverdientijd verhuist.
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Groen licht voor de 8e en
9e windturbine van
Windpark Bouwdokken
Windpark Bouwdokken is gerealiseerd op de

de fundering al van geïnstalleerd is, en windturbine

dammen van de voormalige Bouwdokhavens op

9 tot nu toe nog niet gerealiseerd. Alle gevoerde

werkeiland Neeltje Jans. Sinds het voorjaar van 2018

beroepsprocedures zijn echter afgerond ten

wekken de zeven windturbines voldoende duurzame

gunste van Windpark Bouwdokken. Dat betekent

elektriciteit op voor het jaarlijkse gemiddelde

dat de ontwikkeling van turbine 8 en 9 dit najaar

verbruik van zo’n 37.500 huishoudens. Ondanks de

wordt opgestart. Naar verwachting zijn deze twee

gunstige locatie van de Oosterscheldekering en

windturbines in het tweede kwartaal van 2020

de weinige bebouwing, is er toch sprake geweest

operationeel. Dat betekent dat het windpark voor

van diverse procedures tegen het windpark.

nog eens bijna 11.000 huishoudens duurzame

Daardoor werd de bouw van windturbine 8, waar

energie gaat opwekken.

NIEUWS

SDE-beschikking voor Windpark
Binnenhaven
De ontwikkeling van Windpark Binnenhaven
heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met het
verkrijgen van de SDE-beschikking. Door die
beschikking kunnen, in 2020, vier windturbines
gerealiseerd worden op de strekdammen van
de Binnenhaven op de Oosterscheldekering.
Windpark Binnenhaven zal gaan bestaan uit
vier Vestas V136 windturbines van ieder 4,2
MW. Met een ashoogte van 136 m en een
rotordiameter van 136 m is de tiphoogte
ruim 200 m. Daarmee produceert Windpark
Binnenhaven 69 GWh, in totaal voldoende voor
het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van
20.000 huishoudens.
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_ Visualisatie van Windpark Willem-Annapolder

Windpark Willem-Annapolder:
onderdeel van ontwikkeling
windenergie in gemeente Kapelle
Momenteel trekken drie partijen (Zeeuwind,

Voor Windpark Willem-Annapolder geldt dat de

E-Connection en Windforce-11) gezamenlijk op

tien bestaande windturbines (tiphoogte 96 m)

bij de ontwikkeling van drie windparken in de

worden teruggebracht naar vier grotere

gemeente Kapelle, namelijk Windpark Willem-

windturbines (tiphoogte 180 =m).

Annapolder, Windpark Kapelle-Schore en Windpark
Landmanslust. In deze drie windparken worden

Het omgevingsplan Zeeland hanteert

de huidige twaalf windturbines vervangen door,

concentratielocaties voor windenergie.

in totaal, acht grotere windturbines. Deze kunnen

De windprojecten in Kapelle vallen hieronder en

voldoende duurzame stroom opwekken voor het

dragen bij aan de provinciale doelstelling.

gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 24.000
tot 30.000 huishoudens. Dat is voldoende voor

Voor de drie windparken wordt een gezamenlijk

alle huishoudens binnen de gemeente Kapelle, de

plan-m.e.r. (milieueffectrapportage) opgesteld.

kernen ‘s-Gravenpolder en Hansweert, en een groot

De eerste stap is de Notitie Reikwijdte en

deel van het energieverbruik van de bedrijven

Detailniveau (NRD), die tot begin december 2019

Top-Onions en Coroos. De acht nieuwe windturbines

ter inzage ligt. Hierin staat welke milieueffecten

wekken vijf keer zoveel energie op als de twaalf

onderzocht worden in de m.e.r.-procedure.

oudere turbines.

Denk hierbij aan geluid, slagschaduw, natuur en
veiligheid. Daarna start de procedure per windpark.

De exacte locaties van de windturbines van

De bouw van de eerste turbines start,

Windpark Kapelle-Schore kunnen pas bepaald

naar verwachting, in de loop van 2021.

worden wanneer er meer duidelijk is rondom de
dijkverzwaring. Daarom is dat gebied gearceerd.

NIEUWS

Windpark Sint Maartensdijk
De plannen voor uitbreiding van het bestaande

Hierop hebben initiatiefnemers het plan aangepast.

windpark in Sint Maartensdijk verlopen momenteel

Het is nu aan het Thoolse college van burgemeester

wat stroef. Daar waar in 2017 nog alle seinen op

en wethouders om het onderzoeksprogramma vast

groen stonden, blijkt de Thoolse politiek ook

te stellen. Komende maanden hopen we meer

gevoelig te zijn voor de geluiden uit de omgeving.

duidelijkheid te krijgen of het plan in afgeslankte

Vanuit de omgeving zijn forse bezwaren geuit op het

vorm verder onderzocht kan worden.

voornemen om het windpark uit te breiden.

Windpark Reimerswaal
Samen met Eneco en Maatschap Hopmans

belangrijke rol. Eind 2018 is, mede op verzoek van de

onderzoeken we de mogelijkheden om het

gemeente Reimerswaal, het onderzoek naar de mogelijke

concentratiegebied Kreekrak/Anna Mariapolder

invloed op deze radar opgestart. Inmiddels bieden de

optimaal te benutten voor windenergie. Dit als

resultaten perspectief en hebben we de gemeente

vervanging van een drietal verouderde parken in

verzocht de ruimtelijke procedure op te starten.

de directe omgeving, waaronder ook de

De eerste stap hiervoor is het ter inzage leggen van

windturbines van Zeeuwind bij Bath. In het

de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau, ofwel het

zoekgebied speelt de defensieradar een

onderzoeksprogramma voor de milieueffectrapportage.
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Centrale radarpost in Wemeldinge zorgt
voor zo min mogelijk obstakelverlichting
Zeeuwse windturbines
Waarom obstakelverlichting op windturbines?

Voordat deze test een algemeen toegestane en

Windturbines met een tiphoogte van 150 meter of

toegepaste procedure wordt, moet er echter nog

meer moeten worden voorzien van zogenaamde

veel gebeuren.

Projecten

obstakelverlichting. Dit bestaat uit een wit (bij dag)

10

en rood (bij nacht) licht op de gondel en een

Mogelijk een centrale oplossing voor heel Zeeland

vastbrandend licht op de mast. Dit is een verplichting

in Wemeldinge

vanwege luchtvaartveiligheid en bedoeld om piloten

Zeeuwind zit aan tafel bij de overleggen voor

alert te maken op de aanwezigheid van

het gebruik van de data van een nieuw centraal

de windturbines.

in-fill radarsysteem in Wemeldinge, waarmee de
luchtvaartverlichting voor de meeste windparken

Onnodige lichthinder

in Zeeland aangestuurd zou kunnen worden.

De windbranche is van mening dat de lampen

Begin 2021 verwacht men de oplevering van

op de turbines onnodige lichthinder geven voor

de vernieuwde radarpost. Begin volgend jaar

de omwonenden van windparken. Daarom vindt

verwachten we dat er een publicatie komt in het

er al langer overleg plaats met de ministeries en

informatieblad van ILenT met de randvoorwaarden

andere autoriteiten. Ook zijn er testen gedaan om

voor een veilige radardetectie gestuurde aansturing

de veiligheid voor de luchtvaart te waarborgen

van de parkverlichting. Vervolgens wordt er

en tegelijkertijd de hinder voor de omgeving te

gestart met het opstellen en afstemmen van een

beperken. Windpark Krammer heeft een eigen pilot

aanvraagprocedure en hoe dit per windpark getest

uitgevoerd in overleg met o.a. het Ministerie van

en goedgekeurd kan worden.

EZK, RVO, provincie Groningen en luchtvaartautoriteiten. Uit die pilot bleek dat radargestuurde
detectie een uitkomst kan bieden. Hiermee kun je
vliegtuigen op een bepaalde hoogte en op een
bepaalde afstand detecteren en de verlichting
wanneer dit daadwerkelijk nodig is.

In Duitsland heeft de politiek besloten dat er in
2020 een detectiesysteem moet zijn dat werkt
met een bestaande transponder in vliegtuigen.
Zodra een vliegtuig op een bepaalde afstand
van een windpark komt, wordt deze door het
park gedetecteerd en moet de verlichting
aangaan. De Nederlandse betrokken
autoriteiten houden deze ontwikkeling
uiteraard in de gaten als mogelijk alternatief
voor de radargestuurde oplossing.

NIEUWS

Drijvend
Rekening
Zonnepark
houden
Windpark
met de Krammer
natuur: Krammereiland
Samen met Deltawind werkt Zeeuwind aan de

voor een tenderproces voor de grondpositie. Dit proces

ontwikkeling van een drijvend zonnepark van

leidt tot vertraging en brengt het risico met zich mee dat

50 à 60 MW op het hoog- en laagbekken van

grote marktpartijen op basis van prijs met ons initiatief

de Krammersluizen. De hoogspanningskabel,

aan de haal gaan. Ondanks het feit dat maximalisering

waarmee de stroom van Windpark Krammer

van de grondprijs niet mag als er sprake is van een

vervoerd wordt, heeft voldoende capaciteit om

subsidie gedreven project. Het is daarom momenteel nog

ook de stroom van dit toekomstige zonnepark

onduidelijk of en wanneer Zeeuwind en Deltawind dit

te transporteren. Kortom, een prachtig en uniek

drijvende zonnepark gezamenlijk kunnen ontwikkelen.

project op een passende locatie en met draagvlak
en betrokkenheid van de ruim 5.000 leden van

Teus Baars, directeur Zeeuwind:

twee lokale energiecoöperaties. Op basis van het

“Het willen bevorderen van burgerinitiatieven en het

beleid van BZK kiest Rijksvastgoedbeheer echter

tenderen van grondposities gaan echt niet samen.
Burgers gaan bewust om met hun eigen leef- en
woonomgeving en ontwikkelen vanuit maatschappelijke
motieven energie-initiatieven. Moet de overheid
als publieke grondeigenaar dan vervolgens haar
grondpositie tenderen met het oog op de hoogste
grondopbrengst, of politiek correct geformuleerd: de
laagste maatschappelijke kosten? Als dat de weg is die
gevolgd gaat worden, dan dreigt burgerparticipatie niets
meer te zijn dan een schaamlap voor goedverdienende
grondspeculanten en projectontwikkelaars uit Europa en
ver daarbuiten.”

Oplevering Zonnepark Koudekerke
De bouw van Zonnepark Koudekerke, op de

De ca. 10.000 panelen wekken voldoende

voormalige vuilstortlocatie aan de Braamweg,

zonnestroom op voor het gemiddelde verbruik van

is begin september 2019 gestart. Ondanks een

1.000 huishoudens. Dorpscoöperatie Energieneutraal

zorgvuldige voorbereiding zijn we tijdens het

Koudekerke/Dishoek en Zeeuwind ontwikkelen

graven op puin gestuit, wat we eerst netjes hebben

en exploiteren dit project samen. Met de winst wil

gesaneerd. Ook bleek de opgegeven aard- en

coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek

afdekkingslaag niet overal meer even dik te zijn.

nieuwe, duurzame projecten realiseren om in 2030

Dit heeft effect op het ingraven van de kabel.

een energieneutraal dorp te kunnen zijn. Leden van de

De bouw liep hierdoor meerdere weken vertraging

coöperatie kunnen participeren via obligaties.

op. De oplevering van het zonnepark is naar
verwachting in december dit jaar. De bouw van dit
zonnepark was een leerzaam proces, waardoor we
bij toekomstige zonneparken op vuilstortlocaties
de afweging zullen maken om naar alternatieve
oplossingen te kijken voor de fundering van
zonnepanelen en/of voor het ingraven van de kabel.
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Oplevering
Zonnepark Scheldezon
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Op 3 oktober jl. vond de feestelijke opening

contractpartijen zullen aansturen op het gebied

van Zonnepark Scheldezon plaats. De dijkgraaf

van onderhoud. Ook zal Zeeuwind de financieel

van Waterschap Brabantse Delta reisde

administratieve afhandeling verzorgen. Al met

hiervoor speciaal af naar de waterzuivering.

al kunnen we terugkijken op een vrij soepel en

Samen met de directies van initiatiefnemers

veilig verlopen bouw.

Zeeuwind, Eneco en Hopmans Zon BV werd
een display onthuld met daarop de actuele

Met een opgesteld vermogen van ruim 9,5

parkproducties. Daarna kregen de genodigden

MWp staat er een fraai zonnepark. Jaarlijks

een rondleiding langs het zonnepark.

verwachten we zo rond de 8.500 MWh
te produceren; voldoende om ongeveer

De officiële opening betekent niet dat het werk

2.500 huishoudens jaarrond van elektriciteit

erop zit. Achter de schermen wordt nog hard

te voorzien. Bijzonder is dat het park werd

gewerkt om de laatste bouwgerelateerde

gerealiseerd op een locatie die geen duidelijke

restpunten af te handelen. Het park komt

functie had omdat het terrein overtollig was

dan in de beheerfase, die Zeeuwind op zich

voor het Waterschap. Een mooi voorbeeld van

zal nemen. Dit houdt in dat de medewerkers

dubbel ruimtegebruik!

van Zeeuwind zorg zullen dragen voor het
goed functioneren van het zonnepark en

NIEUWS

Bijna 900 zonnepanelen van
Zonkracht Middelburg starten
met productie
Op 29 augustus jl. vond de feestelijke opening plaats

direct de teruggave van de energiebelasting op

van de zonnepanelen van Zonkracht Middelburg aan

de nota van deelnemers. Zowel in de start- als in

de Torenweg. Vanaf eind oktober 2017 is er door

de beheerfase wordt de coöperatie bijgestaan

90 personen ingetekend op bijna 900 zonnepanelen.

door Zeeuwind.

Hiermee kon Zonkracht Middelburg haar deel
(700 panelen) in het zonnepark aan de Torenweg

Heeft u ook interesse in zoncertificaten?

realiseren. Daarnaast realiseerde de coöperatie ook

Kijk dan op www.zeeuwind.nl/zon/zonkracht-

198 zonnepanelen op de loods van Gemeentewerken

middelburg voor meer informatie. Deelnemers

Middelburg aan de Waldammeweg.

hebben de mogelijkheid om hun zoncertificaten
binnen de looptijd van 15 jaar te verkopen,

Deelnemers die binnen de postcoderoos

bijvoorbeeld in geval van een verhuizing.

(3331 t/m 4338) van de zonne-energieinstallatie

Ook overweegt het bestuur om op zoek te

wonen, komen in aanmerking voor teruggave

gaan naar een extra dak voor nieuwe zonne-

van de energiebelasting voor elke collectief

panelen en extra zoncertificaten als hier interesse

opgewekte kWh. Deelnemers worden lid en kopen

voor is. Als u geïnteresseerd bent in de aanschaf

zoncertificaten van de coöperatie. Delta ondersteunt

van zoncertificaten, stuur dan een email naar

dit project door afname van de stroom en verrekent

info@zeeuwind.nl.

Zoncertificaten via Goes Energie Collectief PUUR

Goes Energie Collectief PUUR is opgericht in 2019

teruggave van de energiebelasting

en ontstaan door een samenwerking van een 10-tal

voor elke collectief opgewekte

Goesenaren en Kattendijkers, die vinden dat burgers

kWh. Deelnemers worden lid

zelf actief mee kunnen werken om de energietransitie

en kopen zoncertificaten van de

te realiseren. Daarbij is het gezamenlijk opwekken

coöperatie.

van elektriciteit een logische keus, er zijn tenslotte
veel huizen waarvan de daken ongeschikt zijn

Heeft u ook interesse in zoncertificaten?

voor het plaatsen van voldoende zonnepanelen.

De intekening op zoncertificaten is voor de zomer

Zowel in de start- als in de beheerfase wordt Goes

gestart en loopt door. Intekenen blijft mogelijk,

Energie Collectief PUUR bijgestaan door Zeeuwind.

want zodra alle zoncertificaten uitgegeven zijn,

Deelnemers (particulieren en organisaties) die

worden er weer nieuwe daken gezocht. Kijk op

binnen de postcoderoos (4461, 4462,4463, 4464,

www.zeeuwind.nl/zon/goes-energie-collectief-puur

4465, 4472, 4474, 4475, 4481 en 4482) van de zonne-

voor actuele informatie. Uw interesse kunt u kenbaar

energie-installatie wonen, komen in aanmerking voor

maken via info@zeeuwind.nl.
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Zon Offensief Zeeland
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Met het Zon Offensief Zeeland bundelt Zeeuwind

Zon Offensief Zeeland stapt over op dakhuur

verschillende daken in Zeeland tot grootschalige

Inmiddels hebben we meerdere bedrijven kunnen

zonne-energieprojecten, waarin Zeeuwind de

voorzien van zonnepanelen. Daarnaast hebben we

SDE+ subsidie en de financiering organiseert.

een positieve beschikking voor nog eens 24 bedrijven

Onze aanvraag voor de laatste SDE+ subsidieronde

en ongeveer 17.000 zonnepanelen. Zij zullen de

uit 2018 heeft inmiddels geleid tot een positieve

komende tijd, wanneer alle signalen op groen blijven

beschikking voor 28 bedrijven, met in totaal 6,8 MW

staan, worden voorzien van zonnepanelen.

en ongeveer 21.250 zonnepanelen.

Ook is Zeeuwind volop in gesprek met nog een
aantal bedrijven. De subsidie wordt per ronde echter
steeds lager en dat heeft gevolgen voor
Zon Offensief Zeeland.

‘We hebben een
positieve beschikking
voor nog eens 24
bedrijven en ongeveer
17.000 zonnepanelen’

NIEUWS

‘Zon Offensief Zeeland
stapt over op dakhuur
vanwege de lagere
SDE+ subsidie’
Operational lease niet meer interessant bij een lagere

financieel voordeel. Ook is er sprake van verduurzaming,

SDE+ subsidie

omdat er zonnepanelen op het dak liggen. Ook bij deze

Tot nu toe gebruikte Zon Offensief Zeeland het operational

constructie geldt dat de deelnemer niet hoeft te

leaseconcept. De ondernemer gaat hierbij voor 15 jaar een

investeren en volledig door Zeeuwind ontzorgd wordt.

betaalverplichting aan en least de zoninstallatie van Zeeuwind

Er is aan het einde van de looptijd van 15 jaar geen

voor een vaste prijs. Dit verlaagt de energierekening van de

overnamesom en de zoninstallatie wordt dan eigen-

ondernemer, omdat hij de opgewekte energie van zijn eigen

dom van de dakeigenaar.

dak gebruikt. De energie die niet nodig is, wordt aan het
net teruggeleverd tegen een vergoeding. Bij elke nieuwe

Zonne-energie afnemen van het eigen dak via GVO’s

subsidieronde neemt de hoogte van de SDE+ subsidie en

Via Garantie Van Oorsprongcertificaten, de zogenaamde

hiermee ook het voordeel voor de ondernemer af. Inmiddels

GVO’s, wordt administratief aangetoond dat de, door de

wegen de financiële baten voor veel bedrijven niet meer op

installatie, geproduceerde hoeveelheid zonne-energie

tegen de betaalverplichting. Daarom heeft Zeeuwind een

ook daadwerkelijk door de zon-installatie op het dak aan

andere uitwerking voor Zon Offensief Zeeland ontwikkeld.

het net is toegevoegd. Als het bedrijf dat wil, dan kan zij
de GVO’s van de, op haar dak opgewekte, duurzame

Dakhuur is de nieuwe werkwijze

elektriciteit van Zeeuwind overnemen. Daarnaast staat

Bij dit systeem betaalt Zeeuwind de ondernemer voor het

Zeeuwind er voor open om te onderzoeken of een

huren van zijn dak. Administratief gezien, neemt de deelne-

business-to-business contract voor het inkopen van

mer geen stroom af van de zoninstallatie. De energierekening

stroom van de zon-installatie op het eigen dak kan

blijft dus gelijk, maar de ontvangen dakhuur zorgt voor een

worden afgesloten.
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Verduurzaming van woningen door RHEDCOOP
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In vorige edities van Zeeuwind Nieuws werd geschreven over RHEDCOOP, een afkorting
voor ‘Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via Coöperaties’. Gemeente
Borsele, gemeente Middelburg en Zeeuwind zijn partner in dit grensoverschrijdend
project, waarin een aantal Vlaamse en Nederlandse organisaties samenwerkt aan de
verduurzaming van woningen en publieke gebouwen. Het project heeft een looptijd
van bijna drie jaar, we zijn nu ongeveer halverwege. Op 10 oktober was daarom het
tussentijds symposium, waarin het project aan een breed publiek werd gepresenteerd en
een aantal boeiende workshops werd verzorgd.

Een ESCo ontzorgt woningeigenaren bij het vergaand verduurzamen
en verbeteren van hun woning. Er wordt langjarig een bepaalde
energiebesparing gegarandeerd aan de eigenaar en het onderhoud
aan de, door de ESCo, uitgevoerde maatregelen wordt verzorgd.
Indien nodig zorgt de ESCo voor (voor)financiering van de benodigde
investeringen in de woning, bijvoorbeeld omdat de eigenaar zelf over
onvoldoende geld beschikt en niet of onvoldoende kan lenen.

NIEUWS

De woningeigenaar betaalt deze (voor)

Uitdagingen

financiering terug uit de te besparen energie-

Bovenstaande uitleg klinkt simpel, maar er zitten

en onderhoudslasten.

nog wat uitdagingen in. Ten eerste mag een ESCo
zonder AFM-vergunning geen geld uitlenen aan

Woonlasten- en budgetneutraal

particulieren, dus voor de financiering moeten

Uitgangspunt is dat verduurzaming door de

passende oplossingen ontwikkeld worden. En een

ESCo voor de woningeigenaar woonlasten-

gegarandeerde energiebesparing klinkt mooi,

en budgetneutraal is. Dat betekent dat er

maar hoe kan dit gemonitord worden zonder

gemiddeld maandelijks net zoveel op kosten

aantasting van de privacy? En verandering van de

voor energie en onderhoud wordt bespaard

gezinssamenstelling of verandering van het gedrag

als de eigenaar gedurende de contractperiode

(de thermostaat kan nu wel een graadje hoger…)

maandelijks aan de ESCo moet betalen.

beïnvloeden het energieverbruik, dus hoe kan de

Bij stijgende energieprijzen profiteert de

ESCo een energieprestatie-garantie afgeven?

eigenaar, door de lagere energierekening,
zelfs direct van de verduurzaming, prijs-

De komende periode worden, samen met

stijgingen hebben daardoor veel minder

bewoners in de demoprojecten, coöperatieve

impact. Naast woningverduurzaming besteedt

ESCo-modellen ontwikkeld. Vervolgens wordt

de ESCo ook aandacht aan een gezond

getest in hoeverre deze modellen passend zijn in de

binnenklimaat, het levensloopbestendig maken

diverse situaties. Het project loopt gelukkig nog een

van woningen en verbeteren van het comfort.

poosje door. In die tijd kunnen we samen met onze

Wel altijd in combinatie met vergaande

Nederlandse en Vlaamse partners veel van elkaar

verduurzaming van de woning.

leren en tot mooie oplossingen komen.

Het Zon Effect
De actieperiode van Het Zon Effect in 2019 duurde van
6 april tot 28 juni. Consumenten konden wederom 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.
Dankzij het promotieteam is Het Zon Effect ‘On Tour’
geweest in Goes, Middelburg en Terneuzen. Inmiddels
zijn er in 2019 vanuit deze actie 650 sets zonnepanelen
aangeschaft door consumenten. Ook in 2020 zal er weer
een actie komen van het Zon Effect.
www.hetzoneffect.nl
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Het Warmte Effect: warmtepompen
Na de eerste actie van Zeeuwind in 2001, voor de

In 2019 hebben we met onze Zeeuwind vrijwilligers

aanschaf van zonnepanelen, is er heel wat gebeurd.

op zeven voorlichtingsavonden 900 mensen van

Veel Zeeuwindleden hebben in de eerste drie

informatie over de warmtepomp voorzien. Al drie

acties voorzichtig twee, vier of zes zonnepanelen

jaar bereiken we 1.000 mensen per jaar, maar de

gekocht. Enkele leden hebben inmiddels een

aanschaf staat op 100 warmtepompen per jaar.

dak vol zonnepanelen, waardoor ze in 2002 hun

Veel mensen twijfelen over de aanschaf. Ook in

elektriciteitsverbruik al CO2-neutraal konden maken.

2020 zullen wij in februari en maart weer

In 2019 kiest 80% van de mensen die zonnepanelen

bijeenkomsten organiseren.

Projecten

aanschaffen meteen voor CO2-neutraliteit.

18

De huidige situatie voor warmtepompen is

Begin dit jaar zijn we ook gestart met nazorg.

vergelijkbaar met de situatie voor zonnepanelen

Voor de kopers organiseren we gebruikers-

begin 2000. Met één belangrijk verschil: er moet

bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten geven we

binnen tien jaar in elk huishouden veel gebeuren,

voorlichting over de bediening en met name het

met grote consequenties. De grote belangstelling

waterzijdig inregelen van de verwarmingsinstallatie.

voor de bijeenkomsten voor warmtepompen toont

Voor alle verwarmingsinstallaties is inregelen zinvol,

aan dat veel mensen zich hiervan bewust zijn.

maar voor een warmtepomp is dit noodzakelijk.

Een warmtepomp heeft, als verwarmingsbron,
een grote potentie voor de transitie naar
duurzame warmte. Een warmtepomp
brengt de temperatuur van een
beschikbare bron omhoog.
De bron kan de grond, grond-

Meer informatie nodig?

water, oppervlaktewater of de

Stuur uw vragen dan

binnen- of buitenlucht zijn.

aan info@zeeuwind.nl.
We vertellen u graag
onze ervaringen over de
luchtwater warmtepomp.
Vrijwilligers gezocht

Warmte Effect: isoleren

Vindt u duurzame energie
net zo belangrijk als wij en bent
u enkele middagen of avonden
beschikbaar? Sluit u dan aan bij

De actieperiode van Warmte Effect Isoleren liep tot

onze vrijwilligers. Behalve zinvol

dit voorjaar. Dankzij deze actie zijn er inmiddels

ook altijd erg leuk.

43 hoekwoningen, 17 tussenwoningen en 38
vrijstaande woningen van isolatie voorzien.
Ook komend jaar komt er weer een actie voor het
Warmte Effect Isoleren. Hierbij zal er meer nadruk
liggen op het nemen van meerdere maatregelen
om de woning te verduurzamen, bijvoorbeeld
door de woning te isoleren. Voor isoleren bestaan
subsidiemogelijkheden. Houd voor de actuele
mogelijkheden de website van uw gemeente en de
volgende website in de gaten www.rvo.nl/subsidiesregelingen/seeh/eigenaar-én-bewoner. Kijk voor
meer informatie op www.hetwarmteeffect.nl/isolatie.

NIEUWS

_Interview Zeeuwindlid

Tom Aalfs
‘De energietransitie vraagt om een gedragen klimaatakkoord
dat vastberaden en in haalbare stappen wordt uitgevoerd.’

Tom Aalfs is sinds vijf jaar lid van Zeeuwind, omdat een

aan werken. In 2018 zat Zeeland op 88% van de

groene belegging in de eigen regio hem aanspreekt.

provinciale doelstelling van 570,5 MW aan wind

Tom is oud-militair en oud-jurist en was raadslid voor

op land. Wind en zon zijn echter niet altijd aanwezig

D66 in Vlissingen en Statenlid in Zeeland. Hij is 83 jaar

en we kunnen het nog niet goed opslaan. Beide bronnen

en woont in Vlissingen.

kunnen niet aan de toenemende elektriciteitsbehoefte,
waaronder elektrisch rijden, voldoen. De groeiende

Naast natuurlijke oorzaken ziet Tom Aalfs vooral de uitstoot

behoefte aan elektriciteit kan ook niet alleen van

van broeikasgassen, met name CO2 en methaan,

gasgestookte centrales komen en inkopen van

als oorzaak voor klimaatverandering. Tom: “Op Europees

aardgas kent risico’s bij onberekenbare regimes.”

niveau zijn doelen gesteld voor CO2-reductie en
energiebesparing. Volgens het meest ambitieuze scenario

Kernenergie als transitiebrandstof

is Europa in 2050 klimaatneutraal. In 2030 moet in

Tom: “Zolang er geen andere mogelijkheden zijn,

Nederland de CO2-uitstoot met 49% zijn teruggebracht

zal in de overgangsperiode naar een 100% duurzame

ten opzichte van 1990. De EU-norm is 40%. Het heeft

energievoorziening zeker een rol zijn weggelegd voor

echter 27 jaar gekost om onze uitstoot in 2017 met

kernenergie. Ook steeds meer wetenschappers en milieu-

13% te verlagen ten opzichte van 1990. Om de huidige

activisten pleiten hiervoor. Onze kerncentrale in Borsele zal in

doelstellingen te halen, zijn rigoureuze maatregelen

2033 worden gesloten, al is de economische en technische

nodig die geen ontwrichtend effect mogen hebben

levensduur dan nog niet ten einde. In het Klimaatakkoord

op onze samenleving. De lasten en het tempo van de

houdt de regering een optie open voor een nieuwe en

klimaatmaatregelen moeten behapbaar blijven voor

moderne kerncentrale, mocht zich hiervoor een gegadigde

modale huishoudens.”

aandienen.”

Wind en zon kunnen niet aan de stijgende

Tom: “Het draagvlak voor het huidige evenwichtige Klimaat-

elektriciteitsbehoefte voldoen

akkoord moet worden behouden. Het vraagt vastberaden-

In 2030 zal zo’n 70% van de opgewekte energie uit zon

heid om verder te werken aan de energietransitie, ook als de

en wind komen. Tom: “Ook Zeeuwind moet hier nog hard

gestelde optimistische termijnen nog niet worden gehaald.”

_Standpunt Zeeuwind over kernenergie
Teus Baars, directeur Zeeuwind: ”We realiseren ons dat we een groot deel van onze welvaart te danken hebben aan het
intensief benutten van fossiele grondstoffen. Dat kan zo niet doorgaan, want de voorraden zijn eindig en we belasten ons
milieu enorm. Uit zorg voor deze wereld en ons nageslacht zullen we anders met energie moeten omgaan, enerzijds door
energie te besparen en anderzijds door energie duurzaam op te wekken. Kernenergie heeft geen CO₂-uitstoot, maar het is
evenmin een echt duurzame energiebron. Ook is kernenergie niet gemakkelijk te combineren met wind- en zonne-energie,
omdat een kerncentrale niet eenvoudig aan- en uit te zetten is. Tom heeft echter absoluut gelijk dat wij nu nog geen
pasklaar antwoord hebben op de vraag hoe de energiebehoefte van de toekomst moet worden ingevuld. Met de huidige
stand van zaken kan het weleens zo zijn dat kernenergie weliswaar ongewenst, maar toch noodzakelijk blijkt te zijn.”
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Zonneparken

& Waterberging

Hoe zonneparken kunnen bijdragen aan de

Hoe speelt de landbouw in op deze

waterverdeling in Zeeland

klimaatveranderingen?

Het is voor iedereen duidelijk dat het klimaat verandert.

Waterspecialist Carla Michielsen: “De landbouwsector

Voor de landbouwsector zijn de gevolgen al goed

ontwikkelt via gewasveredeling sterkere planten,

merkbaar. De gemiddelde temperatuur gaat omhoog en

maar dat duurt 15 tot 20 jaar. Door de verdergaande

de periodes met droogte worden langer. Tegelijkertijd

automatisering kunnen agrariërs eerder inspelen op de

valt er meer neerslag in kortere periodes. De winters

behoefte van hun planten en sneller bijsturen. In bijna

worden zachter, waardoor het groeiseizoen eerder start

ieder landbouw- of graslandperceel in Zeeland ligt

in het voorjaar en langer doorgaat in het najaar.

drainage om water af te voeren. Van oudsher zijn we in

Door de stijging van de zeespiegel is er meer kweldruk

Zeeland banger voor wateroverlast dan voor droogte,

op lagergelegen landbouwgronden.

maar dat is aan het veranderen.”

Zeeuwind bouwt in principe geen
zonnepark op landbouwgrond
Teus Baars, directeur zeeuwind:
‘‘Aangezien het wereldwijde voedsel-vraagstuk
de komende decennia alleen maar meer zal
gaan knellen, vinden wij het als Zeeuwind niet
wenselijk landbouwgrond te gebruiken voor
grootschalige zonneparken (zoals toegelicht in
Zeeuwind nr. 1 van 2018). Zeeuwind voelt meer
voor meervoudig ruimtegebruik en de benutting van braakliggende grond op bedrijfsterreinen. Het meewerken aan het verminderen van
de droogte in de zomerperiode voor agrariërs
juichen wij uiteraard van harte toe’’.
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Zeeland: neerslagtekort en verzilting
Als we de vochtverdamping van de neerslag afhalen, blijft er
gemiddeld in een jaar maar 200 tot 250 mm aan vocht achter dat
we vaak afvoeren naar zee. Dat betekent dat er in de zomer, het
groeiseizoen voor de landbouw, een tekort is en een overschot
in de rest van het jaar. Carla: “In Zeeland speelt daarbij mee
dat buien, door het koude zeewater in het voorjaar, eerder
doortrekken en dat het najaar meer (piek)regenbuien heeft door
het warme zeewater dan in de rest van Nederland. We hebben
in Zeeland vooral een probleem met de waterverdeling.”
Peilgestuurd draineren helpt bij de waterverdeling
Bij een normaal drainagesysteem is er alleen sprake van
waterafvoer. Bij peilgestuurd draineren kan de landbouwer
het systeem zelf beïnvloeden. Carla: “Bij dit systeem kan de
landbouwer het water afvoeren in een natte periode en

_Carla Michielsen

behouden in een droge periode, bijvoorbeeld in het voorjaar
wanneer er net gezaaid is. Door de toevoeging van diepdrain
kan de landbouwer het geïnfiltreerde water onttrekken voor

Carla Michielsen heeft een passie voor water, zowel in haar

beregening van gewassen. Ook kan hij in de winter zoet water

werk als privé. Haar kennis als waterspecialist past ze toe in

uit de omliggende sloten infiltreren en dit neerslagoverschot

het waterschapsbestuur, in haar rol als fractievoorzitter van

vasthouden in het eigen ondergrondse zoetwaterbassin.”

het CDA. Bij de ZLTO werkt zij als relatiebeheerder in het
gebied West-Brabant en Tholen. Daarnaast is Carla betrokken
bij de energiecoöperatie Goes PUUR en een betrokken lid
van Zeeuwind.
Zonnepark als waterberging?
Op verzoek heeft Carla voor de medewerkers van Zeeuwind
het idee van een zonnepark en waterberging inzichtelijk
gemaakt. Hiervoor heeft zij bestaande praktijkproeven
gecombineerd met een doorkijkje naar de mogelijkheden.
Als er voor de aanleg van een zonnepark een peilgestuurd
drainagesysteem en een diepdrain worden aangelegd,
kunnen zonneparken water opslaan en onttrekken.
Voorwaarde is wel dat er voldoende zand in de ondergrond
aanwezig is. Zo kunnen bijvoorbeeld fruittelers, groentetelers
of aardappeltelers in de buurt geholpen worden.
Carla: “Afhankelijk van de zwaarte van de apparatuur waarmee
het zonnepark wordt onderhouden, kan ook gekeken worden
naar de benodigde draagkracht van de bodem. In de bodem
van een zonnepark kan wellicht veel meer water worden
opgeslagen dan een landbouwer dat op zijn eigen land kan.
Op landbouwgrond is de drooglegging van belang voor
zowel de berijdbaarheid met machines als voor bodemleven.
Het is belangrijk dat we vanuit verschillende kenniskaders
innovatief nadenken over de problematiek van de
waterverdeling in Zeeland en hoe we dit op een verantwoorde
wijze en tegen betaalbare kosten voor elkaar kunnen krijgen.
Een combinatie van een zonnepark en een waterberging kan
daar een mooi voorbeeld van zijn.”
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Burgerinitiatieven
zijn hard
nodig

bij de
uitvoering van
de Zeeuwse
energietransitie

‘Onze grootste uitdaging is hoe
we alle Zeeuwen meenemen bij de
uitvoering. En daar hebben we partijen
zoals Zeeuwind hard bij nodig’
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Drs. Jo-Annes de Bat is lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland (CDA) en
verantwoordelijk voor onder andere de regionale energietransitie. Met Teus Baars gaat hij
in gesprek over een aantal uitdagingen in de Zeeuwse energietransitie; Hoe kan Zeeuwind
meedoen bij de tendering van grondposities? Wordt er terecht gekozen voor tendering of
aanbesteding? En wanneer is bestuurlijk overleg noodzakelijk?

Ligt er begin 2020 een Regionale Energiestrategie

veel naast. Inmiddels hebben we wat nadrukkelijker

(RES) en wanneer is deze succesvol?

de samenwerking met de industrie gezocht door

Jo-Annes: “Ik ben er zeker van dat deze er begin

regelmatig met elkaar in gesprek te gaan. Zo kwamen

2020 ligt. Momenteel is er een concept RES waarop

we de vraag tegen om industriële restwarmte te

we nog op- en aanmerkingen hebben gehad.

hergebruiken. Ook zijn we in gesprek over de

Ik zie echter geen reden waarom we de RES niet

mogelijkheden voor duurzame energieopwekking

definitief kunnen hebben begin volgend jaar.

op of bij de industriële terreinen. Het is zeer nuttig

We hebben een lange voorbereidingstijd gehad.

om inzicht te hebben in de elektriciteitsbehoefte van

Hierin hebben we de politieke kant goed kunnen

de industriële sector in Zeeland. Voor de Zeeuwse

bedienen. Ook zijn er drie inloopavonden geweest,

landbouw zijn we al langer in overleg met ZLTO en

waarop diverse organisaties en partijen hun mening

de natuurorganisaties over het ‘Programma Landelijk

en kennis hebben kunnen delen. We hebben alle

gebied, natuur en landbouw’. Ook hierbij zoeken

relevante partijen in Zeeland een rol kunnen geven

we nadrukkelijk de verbanden met onder andere de

bij de totstandkoming van onze regionale strategie.

klimaatopgave. We hebben er bewust voor gekozen

Door het gekozen proces hebben we kunnen

om landelijke discussies niet naar gemeentelijk niveau

werken vanuit de feiten. En tegelijkertijd heeft het

te halen en hebben deze sectoren naar mijn idee

gezorgd voor draagvlak. Dat zijn voor mij belangrijke

inmiddels goed betrokken.”

succesfactoren.”
Teus: “Het is van groot belang om samenwerking
Waarom is er geen regionale sectortafel ingericht

te realiseren tussen de energievragers en de

voor de relevante Zeeuwse sectoren Industrie en

energieproducenten. Ook in de overgangssituatie

Landbouw?

naar een duurzame energievoorziening moeten

Jo-Annes: “We hebben met drie sectoren intensief

we gezamenlijk zorgen voor stabiliteit.

overleg gehad. De industrie stond er inderdaad te

Daarnaast kunnen we van elkaar leren en kennis

Regionale energiestrategie
De Regionale energiestrategie (RES) is de Zeeuwse uitvoering van het mondiale en landelijk klimaatakkoord:
Parijs op z’n Zeeuws. In deze energiestrategie wordt weergegeven hoe Zeeland de klimaat- en energiedoelen
gaat invullen en halen. Het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord stuurt het maken van de RES aan.
De sectortafels Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit stellen in de RES concrete doelen en maatregelen
vast om broeikasgassen terug te dringen, voornamelijk CO2.
Zie voor meer informatie www.zeeuwsenergieakkoord.nl.
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delen. Zo werkt de industrie al langer met waterstof en

Teus: “Windpark Krammer had niet als burgerinitiatief

gaat de energiesector daar pas recent mee aan de slag.”

ontwikkeld kunnen worden als er sprake was geweest van
tendering. Naar mijn idee is het ‘level playing field’ vooral

Hoe kijkt de provincie aan tegen het feit dat

interessant voor de grotere partijen op de markt en sluit

burgerinitiatieven niet mee kunnen doen bij tenders,

dit burgerinitiatieven uit. Windpark Krammer is in slechts

die de overheid sinds begin dit jaar hanteert?

zes jaar gerealiseerd, zonder bezwaarprocedures van

Jo-Annes: “Iedere provincie heeft een eigen

bewoners of natuurorganisaties. Tendering had wellicht

opgave. Voor Zeeland geldt dat de huidige benoemde

gezorgd voor een hogere grondprijs, maar alleen een

concentratielocaties aan deze opgave voldoen.

burgerinitiatief kan rekenen op een dergelijk draagvlak

We zullen dit pas weer aanpassen als onze energie-

in de omgeving.”

opgave verandert. Het werken met concentratielocaties
heeft ons draagvlak bij gemeenten opgeleverd. Zo is

Teus: “Hoe kunnen gemeenten en provincie, die beiden

er in Zeeuws-Vlaanderen nog voldoende plek voor

dichterbij de mensen staan dan de nationale overheid,

duurzame energie.

meer hetzelfde geluid laten horen?”

Teus: “Voor ons ligt dit gebied gevoelig. We hebben
hier drie jaar gewerkt aan het realiseren van draagvlak.

Jo-Annes: “Daar is één helder kader voor nodig.
Uiteraard is het aan een gemeente om haar eigen
inkleuring te bepalen. Dat is haar democratisch recht.

Uiteindelijk wordt er een aangewezen gebied getenderd

Als een gemeente niet acteert volgens de provinciale

met ervaringseisen, qua omvang van zonneparken,

kaders zullen we dat als provincie echt niet zomaar

waar wij als Zeeuwind niet aan kunnen voldoen. Het is

afdwingen via een provinciaal inpassingsplan.

frustrerend dat we er, ondanks al ons voorwerk, toch niet

Dat zorgt niet voor draagvlak. In zo’n geval adviseer ik

aan kunnen meewerken om hier duurzame energie

om alles wel op de bestuurlijke tafel te leggen, in een

te realiseren.”

zo vroeg mogelijk stadium. Dan kunnen we gezamenlijk
kijken hoe het ook anders zou kunnen.”

‘Als provincie kunnen
we echter wel ingrijpen
op de tendereisen op een
vroeg moment’

Teus: “Als Zeeuwind ontwikkelen we een drijvend
zonnepark bij Windpark Krammer, dat dezelfde
hoogspanningskabel als het windpark kan gebruiken.
Toch wil het Rijksvastgoedbedrijf tenderen. Kan de
provincie hierbij een rol spelen?
Jo-Annes: “Als er sprake is van één partij zou tenderen
niet nodig moeten zijn, maar ik heb ook wel begrip voor

Jo-Annes: “Bij bedrijfsgronden worden er uiteraard

de concurrentieregels waar het Rijk aan wil voldoen.

eigen afwegingen gemaakt. Gronden van de nationale

Ik ken meer van dergelijke voorbeelden en daarbij is

overheid worden nog te vaak getenderd vanuit het

het van belang om zo vroeg mogelijk met elkaar om

oogpunt van winstmaximalisatie. Het Rijksvastgoedbedrijf

de bestuurlijke tafel te gaan zitten om dit op te lossen.

werkt vaak nog in opdracht van het Ministerie van

Achteraf corrigeren is vaak onmogelijk’’.

Binnenlandse Zaken. Als provincie kunnen we echter
wel ingrijpen op de tendereisen op een vroeg moment.
Uiteraard heeft Zeeuwind ervaring genoeg in het
gegeven voorbeeld. Het is zeker onnodig om dusdanige
eisen te formuleren waar regionale partijen uitgesloten
door worden.”
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‘De energietransitie is niet
makkelijk, maar het is ook niet
nodig om het elkaar moeilijker
te gaan maken’

‘Windpark Krammer had niet als
burgerinitiatief ontwikkeld kunnen
worden als er sprake was geweest
van tendering’

Teus: ”Een project kan voor ons onbereikbaar worden

Hoe belangrijk zijn burgerinitiatieven voor het

doordat een gemeente een aanbesteding opstart.

realiseren van draagvlak voor de energietransitie

Hierdoor worden onze ontwikkelrisico’s groter en zijn

voor de provincie?

we voorzichtiger met het lanceren van voorstellen.”

Jo-Annes: “Burgerinitiatieven zoals Zeeuwind zijn van

Jo-Annes: “Een gemeente moet altijd checken of er geen

groot belang voor de energietransitie in Zeeland.

sprake is van staatssteun. Hiervoor adviseer ik wel eens

Als provincie zijn we goed op weg met onze regionale

om deze vraag door een gespecialiseerd bedrijf te laten

energiestrategie, welke er in definitieve vorm begin

beantwoorden. Vaak is er namelijk helemaal geen sprake

2020 ligt. Maar eigenlijk is een strategie formuleren

van. De energietransitie is niet makkelijk, maar het is ook

het makkelijkste deel van het werk. Het echte werk

niet nodig dat we het elkaar onnodig moeilijker gaan

begint daarna pas. Onze grootste uitdaging is hoe we

maken. Hier is echt bestuurlijk overleg voor nodig,

alle Zeeuwen meenemen bij de uitvoering. En daar

zowel met de provincie als met de gemeente en/of

hebben we partijen zoals Zeeuwind hard bij nodig.”

andere samenwerkende partijen.”
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Pilot Platform

Energiek Z

Voor woningeigenaren is het vaak lastig om te bepalen hoe je je woning
het slimst kunt verduurzamen. Wat is er allemaal mogelijk? In welke

_Verduurzaam
je woning met
Energiek Zeeland:
meer comfort
en een lagere
energierekening

volgorde en door welke partijen kun je de maatregelen het beste laten
uitvoeren? Hoe houd je het betaalbaar? Welke subsidies zijn er? En hoe
zorg je ervoor dat je woning niet alleen nu, maar ook later bij je wensen
aansluit? Energiek Zeeland helpt woningeigenaren hierbij. Met een web
portal van onafhankelijke, vrijwillige Zeeuwse woningambassadeurs,
Zeeuwse aannemers en installateurs. De wensen en de woning van de
woningeigenaar staan hierbij centraal.

Eerste versie momenteel online
De eerste versie van het web portal van Energiek Zeeland staat
nu online. Door het web portal samen met woningadviseurs en
woningeigenaren uit duurzame Zeeuwse dorpen live te testen kunnen

1 versie
e

we dit verder optimaliseren. Na afronding van deze optimalisatie zullen
wij Zeelandbreed het initiatief onder de aandacht gaan brengen. Wil je
op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief via

nu getest
door Zeeuwse
duurzame
dorpen

info@energiekzeeland.nl.
Woningeigenaar Marc Meulenberg over zijn ervaring met
Energiek Zeeland
Marc Meulenburg woont in een vrijstaande woning uit 1992 in
's-Heer Hendrikskinderen. Hij zou graag een klimaatneutrale woning
realiseren. Marc was bezig met de vraag hoe hij dit kon realiseren.
Als basis wilde hij zijn woning verwarmen op een lagere temperatuur
om zo minder energie te verbruiken.
Marc: “Ik dacht aan het realiseren van vloerverwarming, omdat je
daarmee een lagere basisverwarming nodig hebt om het toch
comfortabel te maken. Via Energiek Zeeland bleek dat ik mijn huis
beter eerst kon isoleren. De vloer bleek voldoende geïsoleerd te zijn,
maar juist de bodem in de kruipruimte moest geïsoleerd worden’’.
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Zeeland

Hoe werkt Energiek Zeeland?
Woningeigenaren maken een online paspoort aan via www.energiekzeeland.nl. Dit wordt gevuld met
informatie over het type woning, het huishouden en de wensen voor verduurzaming. De woningeigenaar
maakt zo zelf een voorlopig plan voor zijn woning. Als de woningeigenaar meer de diepte in wil gaan,
kan via het platform een woningambassadeur worden uitgenodigd. Samen met de woningambassadeur kan
de eigenaar het voorlopige plan omzetten in een energetisch adviesplan. Op deze manier worden zijn wensen
vertaald in technisch haalbare maatregelen en een slimme volgorde van uitvoering. Via het web portal worden
de Zeeuwse aannemers en installateurs geselecteerd (op basis van realistische kosten en besparingen).

De buitenmuren van mijn woning zijn voldoende geïsoleerd. Verrassend genoeg moest juist mijn garagemuur
geïsoleerd worden, omdat dit de thermische schil is.
Verder bleek mijn dubbelglas uit 1992 beter vervangen
te kunnen worden door HR++ beglazing.
‘‘Ik heb inmiddels wel een aardige verbouwing achter
de rug, omdat je toch van het een in het ander rolt.
Daarom is het belangrijk om een plan te maken, welke je
in de juiste volgorde uitvoert. Door de muren te stuken
en de kozijnen te vervangen, voorkom ik ook kieren.
En ja, bij de aanleg van vloerverwarming heb ik mijn
badkamer op de begane grond ook maar meteen aangepakt. Ik had dit ook in delen kunnen doen, maar vond
het wel zo prettig om in een keer goed te regelen. Ik ga
nu kijken wat het effect is op mijn energieverbruik en

_Marc Meulenberg

na de winter ga ik overwegen of ik een warmtepomp
ga installeren.
woning op basis van leeftijd en bouwbesluiten uit die
Energiek Zeeland kon mij niet helpen bij vloerverwar-

periode. Maar door te sparren en goed te kijken naar de

ming. Daarnaast is het onvermijdelijk dat er uitgegaan

woning, krijg ik een beter beeld van de mogelijkheden

wordt van aannames voor de exacte situatie van de

om energie te besparen en van de juiste volgorde’’.
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Woningambassadeur
worden?
Energiek Zeeland zoekt vrijwillige woningambassadeurs. Iets voor jou? De eerste groep
woningambassadeurs is samen met de eerste groep woningeigenaren ervaringen aan het
opdoen met het web portal van Energiek Zeeland. Hun praktijkervaring gebruiken we om
Energiek Zeeland te optimaliseren en aan heel Zeeland aan te bieden. Daarvoor zoeken
we woningambassadeurs, liefst verspreid over heel Zeeland, om de woningeigenaren te
adviseren en zo samen Zeeuwse woningen te verduurzamen.
Wie zoeken we?
Wij zoeken Zeeuwen met een duurzaam hart, voor wie energieverbruik
verminderen en het wooncomfort verhogen belangrijk zijn. Het liefst ben je
deskundig door je vakkennis, opleiding of eigen ervaring. Maar iedereen die
zich aanmeldt, krijgt in elk geval een opleiding van vier dagdelen aangeboden.
Je vindt het leuk om je ervaring in energiebesparing door te geven of je wilt
juist ervaring in de praktijk opdoen na je studie.
Wat doe je?
Nadat de woningeigenaar zelf een voorlopig plan heeft gemaakt, maakt hij een
afspraak met een woningambassadeur. Samen met de woningeigenaar maak je
van het voorlopige plan een energetisch adviesplan. Je kent, als je uit de buurt
komt, wellicht de woning en de geschikte aanpassingen. Je beoordeelt, met
hulp van onze adviespartners, of het energetisch adviesplan technisch haalbaar
is. Tevens zorg je dat het adviesplan de juiste informatie voor de Zeeuwse
aannemers en installateurs bevat, zodat er een kloppende offerte gemaakt kan
worden op basis van de realistische besparingen en kosten.
Wat vragen we van je en wat bieden we je?
Als woningambassadeur ben je onafhankelijk en werk je vrijwillig.
We vragen of je gedurende een jaar zo’n vier uur per week aan Energiek
Zeeland kunt besteden. Je krijgt een opleiding van vier avonden in twee
maanden met aansluitend een terugkomdag. Ook is er professionele
begeleiding en een onkostenvergoeding en stellen we een iPad en
meetapparatuur ter beschikking. We bieden je vooral de mogelijkheid om mee
te bouwen aan een duurzaam Zeeland via een actief sociaal netwerk rondom
energietransitie en duurzaamheid.
Interesse?
Neem dan contact op met Energiek Zeeland via info@energiekzeeland.nl of
0113 - 29 65 66
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_Ervaringsdeskundige
Bas Verbaas
aan het woord

De volgende stappen moeten we nog zetten. En bij de
andere woning toonde het adviesplan, dat ik samen
met de woningeigenaar heb gemaakt, aan dat deze
eigenaar eigenlijk al op de goede weg was. Hij kon nog
verbeteringen doorvoeren door elektrisch te koken of
door de installatie van een warmtepomp.
Ik ga binnenkort ook een voorlopig plan voor mijn eigen
huis uit 1934 maken, waaraan in de loop der tijd veel is
verbouwd en aangebouwd. Ik ben benieuwd of en hoe
_Bas Verbaas

het lukt om daarvan met het platform een plan te maken.
Hoe dan ook helpt mij dat weer bij mijn rol als
woningambassadeur.
Ik denk dat Energiek Zeeland goed kan werken. Uiteraard

Bas Verbaas is 71 en woont in ‘s-Heer Hendrikskinderen,

valt of staat het wel bij de kwaliteit van de ambassadeur.

waar hij ook lid is van de dorpsraad. Bas is gepensio-

Het platform van Energiek Zeeland zal nooit geschikt

neerd organisatieadviseur en wil graag een nuttige

zijn voor alle denkbare situaties. Juist daar ligt de

bijdrage leveren aan het verduurzamen van woningen.

toegevoegde waarde van de woningambassadeur.
Ook moet je als ambassadeur goed in de gaten houden

Bas: “Het was prettig dat Energiek Zeeland mij een

wanneer het tijd is om een specialist uit het netwerk in te

opleiding bood, zodat ik beter weet hoe het systeem

schakelen. Het is naar mijn idee echt een toegevoegde

werkt en welke mogelijkheden Platform Energiek

waarde als je als woningeigenaar de mogelijkheden

Zeeland aan woningeigenaren kan bieden.

voor het verduurzamen van je woning, incl. prijsindicatie,

Ook weet ik beter waar ik zelf op moet letten. Ik ben

inzichtelijk hebt en dan tot uitvoering over kunt gaan.

bij twee woningen langs geweest, die beiden relatief

Het sociale netwerk is in opbouw. Het is fijn dat je als

nieuw waren. De ene woningeigenaar had nog geen

ambassadeur ervaringen kunt uitwisselen met collega’s

gelegenheid gehad om zelf het voorlopig plan te

uit het netwerk en als dit dan ook nog klikt is dat

maken, dus dat hebben we samen gedaan.

helemaal prettig.”
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Water
stof

als duurzame
back-up voor
warmtenet
Dauwendaele

_Bestaande wijk
Dauwendaele kan
in de nabije toekomst
kostenneutraal
overstappen op
duurzaam warmtenet
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_fotograaf
Aart van Belzen

Een bestaande wijk kostenneutraal voorzien van 100%
duurzame warmte uit lokale bronnen is in de nabije
toekomst mogelijk. Dit blijkt uit een studie van Berenschot

Arjen Jongepier, medewerker Duurzaamheid

in opdracht van Enduris en Zeeuwind. De Middelburgse

& Innovatie bij Enduris: “Vergroenen is

wijk Dauwendaele staat centraal in deze studie.

noodzakelijk, maar het is onmogelijk om onze

In Dauwendaele loopt het programma Aardgasvrije

elektriciteitsvoorziening compleet te elektrificeren.

Wijken om te onderzoeken of de huidige woningen

Er is niet genoeg ruimte voor de hoeveelheid

verwarmd kunnen worden met industriële restwarmte

zonnepanelen en windturbines die hiervoor nodig

uit de omgeving. De studie van Berenschot neemt de

zijn. Ook kunnen we het niet in die hoeveelheden

huidige plannen als uitgangspunt en schetst een

transporteren en opslaan. Met name de beheersing

duurzaam toekomstperspectief voor de

van het net en de opslag van energie zijn de grote

warmtevoorziening in Dauwendaele.

uitdagingen. Overschotten van zon- en windenergie
kunnen we wel omzetten in gasvormig waterstof,
wat makkelijker is op te slaan en te transporteren,

Waterstof en lokale duurzame elektriciteit

en eventueel zelfs te importeren.”

De transitie naar duurzame energie brengt
uitdagingen met zich mee. Opslag van duurzame

Jan Warnaars, consultant bij Berenschot: “In de

energie is nodig om leveringszekerheid te

casestudie gaan we uit van lokale duurzame opwek

garanderen. Tegelijkertijd moeten de energienetten

via windturbines en zonnepanelen. De opgewekte

de energie kunnen blijven transporteren.

elektriciteit wordt gebruikt voor warmteproductie via

Door wind- en zonne-energie om te zetten in

de warmtepomp, maar ook voor warmteopslag, waar-

waterstof wordt het elektriciteitsnet niet onnodig

mee de kleine dagelijkse pieken opgevangen kunnen

extra belast. Waterstof kunnen we opslaan en

worden. Om aan de grotere behoefte in de winter

gebruiken als zon of wind minder aanwezig zijn,

te kunnen voldoen, zetten we de lokaal opgewekte

bijvoorbeeld tijdens de koude wintermaanden.

duurzame energie ook om in waterstof via elektrolyse.

Warmte
Waterstof
Elektriciteit

Warmtenet
Dauwendaele

Warmteopslag

Temperatuur
warmtebron
Restwarmte

Zon

Hernieuwbare
productie

1

Merit order elektriciteit

Wind

Warmtepomp

2

Elektrolyse

Waterstof-opslag

Waterstofketel

3

Teruglevering net
.
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‘Dit zou het eerste
100% duurzame
warmtenet zijn
zonder back-up
van fossiele bronnen
of biomassa’

waterstofproductie zorgt voor een kostenneutrale
warmtevoorziening voor bewoners en een licht
positief rendement.”
Mogelijke oplossing voor de energietransitie
Jan: “Het systeem uit de casestudie combineert
verschillende bestaande technieken tot een nieuw,
geïntegreerd systeem. Hiermee willen we een
oplossing, bieden voor de energietransitie.

Deze opgewekte duurzame energie dient tevens als

Het warmtenet doet geen beroep op het landelijke

back-up. Zo gebruiken we 100% duurzame (oftewel

elektriciteitsnetwerk, waardoor we dit niet verder

groene) waterstof. In de industrie gebruikt men

belasten. En we kiezen bewust voor het gebruik van

momenteel voornamelijk grijze waterstof, dat niet

groene waterstof uit lokale wind en zonne-energie.”

afkomstig is uit hernieuwbare bronnen.”
Arjen: “Een warmtenet is een realistische optie voor
Economisch haalbaar en kostenneutraal

de wijk Dauwedaele. Waterstof zou de kers op de

voor bewoners

taart zijn. En de studie laat zien dat dit in de toekomst

Berenschot heeft onderzocht of een volledig

mogelijk is. Wellicht moeten we concessies doen

duurzaam warmtenet economisch haalbaar is

en is de waterstof in eerste instantie nog niet 100%

door de inzet van een collectieve warmtepomp,

duurzaam. Voorwaarde is wel dat het duurzaam

warmteopslag, elektrolyse, een waterstofketel en

kan worden.”

waterstofopslag. Bij de inzet van lokale duurzame
opwek met wind en zon is het warmtenet

Realiteit versus nabije toekomst

kostendekkend, inclusief exploitatie.

De casestudie toont de haalbaarheid aan van
de technische opzet voor een 100% duurzaam

Jan: “Dit zou het eerste 100% duurzame warmtenet

warmtenet op lokale bronnen, maar leidt nog

zijn zonder back-up van fossiele bronnen of

niet tot een realiseerbaar plan. Als tussenfase is

biomassa. De combinatie van warmteopslag en

een definitiestudie nodig, waarin gedetailleerde

_ Jan Warnaars

Jan Warnaars is consultant bij Berenschot. Hij is
geïnteresseerd in de interactie tussen mens en techniek
en zoekt naar zinvolle technologische oplossingen en
beleidsmaatregelen om de doelen van het Parijsakkoord
te halen. Hij richt zich op roadmaps, scenario- en
haalbaarheidsstudies in de energietransitie voor publieke
en private organisaties. Berenschot is een onafhankelijk
organisatieadviesbureau dat haar opdrachtgevers in de
publieke sector en het bedrijfsleven verrast met slimme en
nieuwe inzichten.
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_ Arjen Jongepier

technische tekeningen en een realistische
projectbegroting worden gemaakt. Maar hoe
realistisch is het gebruik van een dergelijk systeem in
de nabije toekomst?
Jan: “Voordat we waterstof op deze manier kunnen
gebruiken, moet er nog veel gebeuren. Zo zijn er
slechts eerste proeven met leidingen voor distributie
van waterstof gedaan en is de wet- en regelgeving
niet altijd voorbereid op het gebruik van waterstof.
Ook is het een complex systeem, dat in onze
casestudie behoorlijk op zichzelf staat. Het lijkt mij
heel interessant om in de volgende definitiefase ook
verschillende uitvoeringen van het systeem naast
elkaar te leggen en dan het meest kansrijke systeem
in de praktijk te toetsen. Wellicht in de vorm van een

Arjen Jongepier is medewerker Duurzaamheid

subsysteem, naast een bestaand systeem, zodat een

& Innovatie bij Enduris. Als verkenner in de

snelle eerste stap gezet kan worden.”

energietransitie beoordeelt hij welke nieuwe
ontwikkelingen interessant zijn voor zowel

Arjen: “Het grootste struikelblok is het aanleggen van

Enduris als de maatschappij. Vervolgens

een waterstofnet dat dezelfde functie krijgt als de

probeert hij deze handen en voeten te geven.

huidige gas- en elektriciteitsnetten. Daarmee kun je

Als Zeeuwse netbeheerder zorgt Enduris voor

het opslagvraagstuk enorm verminderen,

het transport, de aanleg, het onderhoud en de

de leveringszekerheid vergroten en de kosten

ontwikkeling van de huidige Zeeuwse gas- en

daarvan eerlijker verdelen. Dit vraagt wel om zeer

elektriciteitsnetten. Tegelijkertijd maakt Enduris de

hoge systeeminvesteringen. Het begint echter

energietransitie mogelijk door ook te focussen

met een kleinschalig systeem, dat we in de praktijk

op andere energiedragers zoals warmte en

kunnen testen.

waterstof.

‘Het toont aan dat ook oudere, moeilijker te
verduurzamen woningen, zonder extra kosten
voor de bewoners te verduurzamen zijn’

Teus Baars, directeur Zeeuwind: “Ik ben zeer verheugd met de

Vanuit Zeeuwind pleiten wij zeker voor de volgende stap.

uitkomsten van de casestudie die we samen met Enduris hebben

Dat is het uitwerken van de casestudie in diverse varianten

laten maken door Berenschot. Het toont aan dat ook oudere,

in een zogenaamde definitiestudie. De wijk Dauwendaele

moeilijker te verduurzamen woningen, zonder extra kosten voor

bood een mooie gelegenheid voor een dergelijke casestudie.

de bewoners te verduurzamen zijn. Maar dat lukt alleen als alle

Ondertussen gaan we daar gewoon door met het mogelijk

partijen dit met elkaar mogelijk willen maken. Het vraagt een

maken van een warmtenet met gebruik van industriële

andere aanpak op vele gebieden, bestaande technieken moeten

restwarmte. Voor de toepassing van waterstof is het in

we aan elkaar verbinden in een nieuw systeem.

Dauwendaele op dit moment nog iets te vroeg.”
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De techniek
achter…
aquathermie
In deze rubriek leggen
we steeds een andere
techniek achter
duurzame energie uit.
In deze uitgave is dit
aquathermie.

Water bevat warmte. In de winter is het

temperatuur gebracht. Je kunt warmte onttrekken aan

oppervlaktewater ongeveer 7 graden. Door de

oppervlakte-, afval- of drinkwater.

zon of door restwarmte van de industrie kan het
oppervlaktewater in de zomer opwarmen tot

Aquathermie als koeling

25 graden. Bij aquathermie onttrekken we

Behalve warmte kun je ook kou uit water halen met

warmte uit water. Dit wordt ook wel thermische

deze techniek. Het werkt dan andersom. In de winter

energie genoemd.

kan juist kou ondergronds worden opgeslagen.
Het kou water wordt in de zomer omhoog gepompt.

We hebben de warmte uit de zomermaanden pas

Deze koude is dan een bron voor duurzame koeling.

in de koudere wintermaanden nodig. Daarom slaan

In sommige gevallen is het mogelijk zonder opslag

we het ondergronds op, bijvoorbeeld in een WKO-

direct warmte of kou te leveren, bijvoorbeeld bij

installatie (warmte- en koudeopslag). Zodra huizen

koudewinning uit diepe plassen.

en andere gebouwen verwarmd moeten worden,
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pompen we het warme water omhoog en wordt dit via

Oppervlaktewater

een warmtewisselaar afgegeven. Via een elektrische

Hierbij kun je denken aan water uit een rivier of een

warmtepomp wordt de warmte op de gewenste

meer. Via een warmtenet wordt dit water naar wonin-

NIEUWS

_ Bron: IF Technology
zomer

winter
woningen worden
verwarmd door warmte uit
het bodemenergiesysteem

lagere temperatuur water
en extra zuurstof opname

verlagen temperatuur
oppervlaktewater door
ontrekken warmte
warm
oppervlaktewater

verbeterde waterkwaliteit:
- minder kans op blauwalg
- minder kans op botulisme
- minder drijflagen
verkoeling in stedelijke
gebieden

gemaal

gebruiker met
warmtevraag

monitoring peilbeheer

bodemenergiesysteem

monitoring waterkwaliteit/temperatuur

www.smartpolder.nl
afbeelding: Defacto stedenbouw

gen geleid, waar het via een warmtewisselaar wordt

In de buurt van de woningen of gebouwen

opgeslagen in de bodem of direct wordt gebruikt.

Een voorwaarde is dat de warmwaterbron wel in de

Het afgekoelde water gaat daarna weer terug naar de

buurt moet zijn van de plek waar de warmte nodig

rivier of het meer.

is. Hoe verder weg, hoe groter het warmteverlies en
hoe duurder. Het verwarmen met aquathermie vraagt

Afvalwater

daardoor om aanpassingen in het warmtenet. Dat is

Ons afvalwater bevat ook warmte. Bij afvalwater-

bij gebruik van andere duurzame warmtebronnen

zuiveringen komen grote warmtestromen continue

ook nodig. Aquathermie is daarom één van de

samen en met een constante temperatuur. Ook hier

ingrediënten in de mix van duurzame energie- en

kun je warmte aan onttrekken voor direct gebruik of

warmtebronnen.

voor warmteopslag.
Drinkwater
Als drinkwater afkoelt, komt er warmte vrij die direct
ingezet kan worden in woningen en gebouwen. Het gekoelde drinkwater kan daarna het waterleidingnetwerk in.
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Productie
& beheer
Duurzame stroomproductie
in 2019
De wind in 2019
Een goed of slecht windjaar hangt vaak af van slechts

ofwel 115% x 7.000 / 12 maanden = 670 MWh.

enkele maanden. Dit is te verklaren doordat een

In die goede maand produceren we dus 1.490

windturbine niet op alle dagen op vol vermogen

MW meer dan gemiddeld. Ten opzichte van een

draait. Stel, een windturbine van 3 MW produceert

jaarproductie van 7.000 MWh is dat veel. Tot nu toe

gemiddeld 7.000 MWh duurzame elektriciteit per

is 2019 een matig windjaar. De Windex 2019 komt uit

jaar. In november hebben we elk uur windsnelheden

op 65%, terwijl het langjarig gemiddelde tot en met

van boven 15 m/s, waarbij de windturbine op vol

september 70% is. Maar met een goede oktober-,

vermogen draait. De turbine produceert dan 30

november- of decembermaand kan het matige

dagen x 24 uur x 3 MW = 2.160 MW. De langjarige

windjaar nog veranderen in het beste windjaar

Windex voor november is 115%,

sinds jaren.

OPBRENGST WIND 2019
120%
Langjarig
1996-2007
Bron: Zwd

100%

Werkelijk
2019
Bron: Zwd

Opbrengst in %

80%

60%

40%

20%
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Beschikbaarheid windturbines 2019
Zoals eerder gemeld, staat onze windturbine OLAZ

Deze windturbine heeft volgens de certificering een

Compostering (nu Indaver) al een tijd stil met een

technische levensduur van 20 jaar. We moeten dus

defecte grote generator. De turbine werd in 2000

ook de turbine laten hercertificeren. Hierover zijn

gebouwd en is inmiddels dus 19 jaar oud.

we momenteel in gesprek met een gespecialiseerd

We hebben met Indaver, bij de onderhandelingen

bedrijf. Als we meer inzicht hebben in de drie

over windturbine Polenweg, het recht van opstal

genoemde aspecten, kunnen we, afhankelijk van

voor deze turbine verlengd tot 2025.

de kosten, de turbine laten reviseren of amoveren
(slopen). Behalve OLAZ Compostering hebben alle

Deze Vestas V47 turbine is een goed ontwerp,

windparken een zeer goede beschikbaarheid:

een doorontwikkeling van de V27, V29 en V44.
Helaas is er enige jaren geleden een probleem
geconstateerd met de bladen. De bladvoet is een

Park

Beschikbaarheid

insert van aluminium en zit met bouten aan de rotor.

Bath

99,8%

Helaas vertonen de bladvoeten scheurtjes tussen

OLAZ

73,2%

de tapgaten. En daarom is een jaarlijkse controle

Borssele II

99,0%

nodig. Bij te grote scheurtjes moet de aluminium

Willem-Annapolder

97,1%

insert vervangen worden. Bij controle na de defecte

Kats II

98,5%

Noordpolder

99,3%

Derde Dijk

99,2%

Estlandweg II

99,6%

Polenweg

99,7%

Bouwdokken

99,7%

Krammer

98,5%

generator bleek een scheurtje te groot te zijn.
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Productie in kWh over 2019
Tot en met september 2019 hebben onze windparken en de deelnemingen totaal 360.000
MWH geproduceerd. Inmiddels is het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik 3.000
kWh per huishouden. Met 360.000 MWh is er dus voldoende elektriciteit geproduceerd
voor het gemiddelde verbruik van 120.000 huishoudens. Naar rato (aandeel Zeeuwind)
is dit 113.400 kWh en dus 37.900 huishoudens.

PRODUCTIE IN MWh IN 2019
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Wilt u de productiecijfers per maand en per windpark zien? Bekijk deze dan op onze
website: www.zeeuwind.nl/locaties.

Ontwikkeling
Hoewel de elektriciteitsprijzen redelijk stabiel waren het
afgelopen jaar, blijven de prijzen onvoorspelbaar.
Van o.a. Windunie, PZEM en DVEP krijgen wij informatie over
de energiemarkten.
De Vrije Energie Producent (DVEP) geeft maandelijks een
update over de prijzen en het weer. Hieronder als voorbeeld
hun laatste update:
‘Op dit moment zijn de spotprijzen op de elektriciteitsmarkt
weer iets stijgend. De komende dagen wordt er minder wind
verwacht dan in de afgelopen dagen en de temperatuur
zakt ook, waardoor de verwachting is dat de prijzen in de
€40,- per MWh blijven. In de afgelopen week is er overigens
in Duitsland en België kort sprake geweest van negatieve
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Duurzame Zonnestroom

Opbrengst in % cumulatief

Voor zon-installaties is 2019 voorlopig

120,0%

een prima jaar.
100,0%

productie in kWh/Wp aangegeven
voor een zon-installatie met een ideale
hellingshoek van 35 en oriëntatie op het
°

Opbrengst in %

In bovenstaande grafieken staat de

zuiden.

80,0%

60,0%
Langjarig
1991 - 2010

40,0%
Werkelijk
2019

20,0%

De gegevens zijn afkomstig van Siderea,
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Wil je meer weten over
productiegetallen van hernieuwbare
energiebronnen in Nederland? Bekijk
dan deze website vol feiten, cijfers en
actuele informatie:
www.energieopwek.nl

stroomprijzen 2019
prijzen voor enkele uren. Omdat in Nederland een

De prijs van steenkool volgt vooral de olieprijs. Eerder deze maand kreeg

eventueel overschot via de interconnectoren veel

de steenkoolmarkt een lift omhoog toen Frankrijk tegen problemen met

kanten op kan, bijvoorbeeld naar Noorwegen,

kerncentrales aan leek te lopen. Toen dit geen onoverkomelijk probleem

Denemarken of het Verenigd Koninkrijk, is dit bij ons

bleek te zijn, was de opwaartse druk snel weer verdwenen.

niet gebeurd. Voor de langere termijn overheerst er
vooral spanning over de richting die de economie zal

De CO2-markt is volatiel. De wisselende verwachtingen van de Brexit, de

inslaan.

recessieangst in Duitsland, de prijs van gas ten opzichte van kolen (gas stoot
minder CO2 uit) en de vooruitzichten voor de hoeveelheid wind waardoor

De gasprijs is erg zwak. De opslagen zitten heel vol,

thermische centrales uit kunnen, hebben hier allemaal invloed op.

de windparken produceren goed dus gascentrales
zijn niet hard nodig, echt koud is het nog niet in

De olieproductie is weer hersteld (na de drone-aanval op de Saoedische

Europa en de onzekerheden rond Saoedische olie en

olie-installaties die de productie schaadde en de prijzen hard

Franse kerncentrales zijn voorbij. De verwachting is

omhoogstuwde). Met een productie van 11 miljoen vaten per dag, zou de

daarom ook dat de prijzen voorlopig niet sterk zullen

olieproductie inmiddels zelfs hoger zijn dan voor de aanval. De prijs ligt

gaan stijgen.

weer ruwweg op het oude niveau.
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Thuis verduurzamen
door douche-WTWsysteem
Tijdens het douchen gaat veel energie, in de vorm van warmte, verloren;
het nog warme douchewater stroomt namelijk direct het riool in via de afvoer.
Een douche-WTW zorgt ervoor dat zoveel mogelijk warmte uit het afvoerwater
wordt hergebruikt (teruggewonnen). Via een warmtewisselaar komt het
afvoerwater in contact met het koude kraanwater, waardoor het koude water
opwarmt. Het zo opgewarmde water stroomt vervolgens naar de koude
leiding van de thermostaatkraan van de douche. Zo hoeft de cv-ketel
minder warm water te produceren - en dus minder energie te gebruiken om de gewenste temperatuur van het douchewater te bereiken.

Meest voorkomende douche-WTW-systemen:
• Douchepijp WTW: in de afvoerpijp, een etage
lager dan de douche, wordt een warmtewisselaar

WTW aan te schaffen tijdens nieuwbouw of renovatie
van de badkamer.
•O
 nderhoudsgemak: een douche-WTW heeft geen

aangebracht. Van de verschillende douche-WTW-

onderhoud nodig. Bij het schoonmaken van de douche

systemen levert de douchepijp WTW het hoogste

mogen geen schoonmaakmiddelen gebruikt worden die

rendement op. Dit systeem is alleen toepasbaar

leiden tot kalkafzetting.

wanneer de douche zich op een verdieping bevindt.
• Douchegoot WTW - het douchewater stroomt over

Wat levert het op?

koperen buizen (de warmtewisselaar) die geplaatst

Bij het verwarmen van douchewater kan, met een goed

worden direct onder de opvangbak van het

functionerende douche-WTW, ca. 50% energie worden

douchewater.

bespaard (bron: TNO). Voor een gemiddeld huishouden
(2,2 personen, prijspeil 2019), waarvan ieder lid van het

Randvoorwaarden

huishouden 9 minuten per dag doucht, levert een

Als iedereen in huis kort doucht (minder dan 3 minuten)

douche-WTW de volgende besparingen op:

is een douche-WTW financieel geen aantrekkelijke
optie. De douche-WTW heeft namelijk tijd nodig om op

Douchepijp WTW

te warmen voordat de warmteterugwinning optimaal

• Kostenbesparing: EUR 100 / jaar

functioneert. Bij een bad is een douche-WTW geen

• Terugverdientijd: 7 jaar

optie. Om een douche-WTW te laten functioneren,
moet er namelijk sprake zijn van een constante instroom

Douchegoot WTW

van koud water en terugstroom van warm (douche)water.

• Kostenbesparing: EUR 80 / jaar
• Terugverdientijd: 14 tot 24 jaar

Levensduur
De verwachte levensduur van een douche-WTW-

Comfortverhoging in je woning

systeem is 30 jaar.

Een douche-WTW kan leiden tot een vergroting van de volumestroom en dus van het douchecomfort. Daarnaast wordt
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Waar moet je rekening mee houden?

de duurzaamheid van de woning vergroot; door het aan-

• Impact bij het aanbrengen van de maatregel: voor het

brengen van een douche-WTW verbruik je minder energie

installeren van een douche-WTW is een verbouwing

als het gaat om warm douchewater produceren. Daardoor

nodig. Daarom is het beste moment om een douche-

verbetert het energielabel (Bron: Energiek Zeeland).
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Aquathermie &
perspectieven

‘Aquathermie:
één van de
ingrediënten in de
mix van duurzame
energie- en
warmtebronnen’

In de Regionale Energie Strategie van Zeeland,

gemeentes actief aan het vinden van mogelijkheden

die eind mei dit jaar in concept is vastgesteld,

om in Zeeland de eerste projecten met aquathermie

staan ook doelstellingen voor het verduurzamen

te realiseren.

van de gebouwde omgeving. Om de Zeeuwse
gebouwde omgeving aardgasvrij te krijgen, lijkt

Green Deal Aquathermie

de warmtepomp een goed alternatief voor veel

Nederland heeft alternatieve energie- en

wijken. Maar er zijn ook wijken die vragen om een

warmtebronnen nodig om de gebouwde

warmtenet met duurzame warmte. Het gebruik van

omgeving CO2-neutraal te krijgen. Studies laten

industriële restwarmte is in Zeeland lang niet overal

zien dat aquathermie een aanzienlijke bijdrage kan

mogelijk, omdat de industrie vaak op grote afstand

leveren aan de transitie in de warmtevoorziening.

van de gebouwde omgeving ligt. In het debat over

Momenteel is er geen organisatie die het potentieel

duurzame alternatieven voor aardgas gaat het nog

van aquathermie goed in kaart brengt. Op initiatief

weinig over aquathermie. Toch blijkt warmte uit water

van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat

veel potentieel én voordelen te hebben.

van I&W gaan diverse partijen in deze Green Deal
samenwerken om de waarde en toepassing van

Aquathermie in Zeeland

aquathermie als warmte- en koudebron in de

Als we dan op zoek gaan naar bronnen van duurzame

warmtetransitie in kaart te brengen. Dit moet ertoe

warmte in Zeeland, ligt het voor de hand om te

leiden dat bronnen van aquathermie nuttig worden

bestuderen wat de mogelijkheden zijn voor warmte

toegepast als alternatieve verwarming van de

uit het ruimschoots aanwezige oppervlaktewater.

gebouwde omgeving. De eindperiode is mei 2022.

Warmte winnen uit water oftewel ‘aquathermie’ is
een techniek die hieraan een bijdrage kan leveren.

Aquathermie verbetert ook de waterkwaliteit

Deze techniek is al 30 jaar oud en heeft potentie.

Het onttrekken van warmte aan oppervlakte- of

Aquathermie bleef lang buiten beschouwing, omdat

afvalwater is goed voor het milieu. Door de klimaat-

we in Nederland een halve eeuw lang bij verwarmen

verandering stijgt de temperatuur en het opper-

automatisch kozen voor aardgas. Dat tijdperk is nu

vlaktewater warmt steeds meer op. Dat zorgt in de

voorbij. In Nederland is een Green Deal Aquathermie

zomer voor bijvoorbeeld blauwalg, een zogenaamde

gesloten en ook in Zeeland werken het Waterschap

microbiologische verontreiniging. Het waterklimaat

Scheldestromen, de Provincie en verschillende

verbetert als het oppervlaktewater afkoelt.

Onderzoek nationale potentie aquathermie
Onlangs publiceerde CE Delft samen met Deltares een
studie waarin het nationaal potentieel van aquathermie werd
onderzocht. Uit een analyse van oppervlaktewater bij
gebouwde omgeving en de hoeveelheid warmte die daarin
zit, bleek dat daarmee in theorie 40% van de warmtevraag in
stedelijk gebied kan worden ingevuld. Bij afvalwater is dat 15%
en bij drinkwater 1,5%. Zie voor meer informatie: www.ce.nl/
publicaties/2171/nationaal-potentieel-van-aquathermie
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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.

_Augustus 2019

Grootste windmolen ter
wereld komt in Rotterdamse
haven

_Oktober 2019

Enorm aantal zonnepanelen
nodig om vraag naar airco’s
bij te benen

De grootste en krachtigste windmolen van de wereld

De productie van duurzame energie zit wereldwijd

komt proefdraaien op de Rotterdamse Maasvlakte.

flink in de lift, maar de wereldwijde vraag naar

Deze windmolen is de eerste stap richting nog

energie stijgt ook. Daarbij is bovendien één

grotere windmolens in de toekomst. De Haliade

stroomverbruiker over het hoofd gezien, zeggen

X is het nieuwe paradepaardje van de industriële

Finse onderzoekers: de snel stijgende vraag naar

multinational General Electric (GE). De molen is 260

koeling. De vraag naar gekoelde gebouwen zal deze

meter hoog en heeft wieken met elk een lengte van

eeuw fors stijgen door klimaatverandering, maar ook

107 meter. Hiermee kan energie worden opgewekt

door de toenemende welvaart en bevolkingsgroei.

voor zo’n 16.000 woningen.

Volgens de onderzoekers is de stijgende vraag naar
airconditioners niet goed meegewogen in scenario’s
van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

_Bron: NOS
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_Bron: www.nu.nl
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_Oktober 2019

Stikstof moet ruim gehalveerd
worden, saneren van boeren rond
kwetsbare natuur is niet genoeg

De Nederlandse stikstofuitstoot moet met meer dan
50% omlaag om de natuur drastisch te ontzien.
De kabinetsplannen voor het uitkopen van boeren
nabij kwetsbare natuurgebieden zijn ontoereikend om
dit te halen. Ook op andere plekken in het land zullen
veehouders dieren moeten inleveren, blijkt uit onderzoek
van Wageningen Environmental Research op initiatief
van het Wereld Natuur Fonds. Het kabinet is op zoek naar
maatregelen om de stikstofuitstoot in te perken.
_Bron: Volkskrant

_ Oktober 2019

Het kabinet is niet van plan
te stoppen met het winnen
van energie uit biomassa

_Oktober 2019

Aandeel duurzame energie
groeit naar 7,3%

Een Europese groep wetenschappers concludeert

Het aandeel groene energie in het totale

dat biomassacentrales slecht zijn voor het klimaat.

energieverbruik is dit jaar gegroeid van 6,6%

De miljardensubsidies die Nederland uittrekt voor

naar 7,3%, blijkt uit cijfers van Energieopwek.nl.

biomassacentrales zijn weggegooid belastinggeld,

De productie van zonnepanelen steeg met

aldus de Europese koepel van nationale

50% in 2018. De hoeveelheid groene stroom

wetenschappelijke academies (EASAC) in een

uit windmolens bleef nagenoeg gelijk.

rapport. Eric Wiebes, minister van Economische

De stroomproductie steeg verder met ruim 20%,

Zaken en Klimaat, vindt echter dat we ons hoofd

doordat er meer biomassa werd bijgestookt in

niet door het rapport op hol moeten laten

kolencentrales. Biomassa is nu goed voor 5% van

brengen. Als het Europees beleid verandert,

het totale elektriciteitsverbruik in Nederland.

veranderen we mee, aldus Wiebes.
_Bron: www.nu.nl
_Bron: www.ad.nl
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Duurzame
energieopwekking
in de
Kanaalzone
blijft
moeizaam
De resultaten van de verkenning
Bewoners ondersteunen veelal de klimaatdoelen
met grootschalige zonneparken, maar niet met
De afgelopen jaren heeft Zeeuwind samen met Eneco,

windenergie. Het Omgevingsplan van provincie

onder leiding van de onafhankelijke verkenner Fon ten Thij,

Zeeland uit 2018 geeft echter aan dat uitbreiding

een verkenning uitgevoerd naar de randvoorwaarden en

van windenergie op land noodzakelijk is voor het

mogelijkheden voor duurzame energieopwekking in de

bereiken van de klimaatdoelen.

Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone van de gemeente Terneuzen.
Omdat de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone een mix is van wonen

Wat kan wel, binnen acceptabele randvoorwaarden

en werken, zijn er veel gesprekken gevoerd met bewoners en

voor bewoners en bedrijven? Geadviseerd wordt

bedrijven.

om rekening te houden met: tenminste 1 km afstand
tot de woonkernen en lintbebouwing, een zo klein
mogelijke invloed op gezondheid, leefbaarheid
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De provincie Zeeland heeft in haar omgevingsplan

en het dagelijks leven van omwonenden, minimale

van 2018 aangegeven dat zij wil bereiken dat de

invloed op natuur en recreatie, passend bij de

Zeeuwse elektriciteitsbehoefte volledig gedekt wordt

gewenste ontwikkeling van het bedrijventerrein

door zon en wind in de regio in 2030 en heeft de

en passend bij de gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse

gemeente Terneuzen gevraagd mee te werken aan

Kanaalzone en koppeling met de energietransitie van

deze verkenning. De verkenning is begeleid door

bedrijven, waarbij een deel van de lusten terugvloeit

een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers

naar de omgeving. Dit leidt tot zeer beperkte

van Eneco, Zeeuwind, North Sea Port, provincie

mogelijkheden (soms pas in de toekomst) voor

Zeeland, gemeente Terneuzen en Staatsbosbeheer.

zonneparken en windturbines in de Kanaalzone.
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‘Het Omgevingsplan
van provincie Zeeland
geeft aan dat uitbreiding
van windenergie op land
noodzakelijk is voor
het bereiken van de
klimaatdoelen’

Huidige ontwikkeling windenergie: 2 windturbines op

Ontwikkeling Zonnepark Koegors

de Axelse Vlakte

Op de voormalige vuilstortplaats aan de Koegors

Rekening houdend met de uitkomsten van de

ontwikkelen Zeeuwind en Eneco momenteel

verkenning is Zeeuwind, samen met Eneco,

Zonnepark Koegors van maximaal 8,5 MW.

de mogelijkheden voor windenergie verder gaan

Dat is voldoende voor het gemiddelde jaarlijkse

verkennen op de Axelse Vlakte en in de rest van de

elektriciteitsverbruik van bijna 7.500 huishoudens.

gemeente Terneuzen. In oktober is een principeverzoek

Het bijzondere is dat deze vuilstortplaats schuine

gedaan voor twee windturbines, waarvan één

hellingen heeft, wat betekent dat de installatie van dit

windturbine voor Sagro en één windturbine voor

zonnepark arbeidsintensiever is. Het principeverzoek

Zeeuwind en Eneco. Dit zijn windturbines met een

tot vergunningverlening is in september ingediend.

tiphoogte tussen de 180 en 200 meter en een vermogen

Momenteel wordt nog onderzocht of een lokaal

van 4 MW, wat voldoende is voor het gemiddelde

bedrijf de stroom afneemt of dat de stroom via hun

jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 3.500 huishoudens.

kabel aan het elektriciteitsnet wordt ingebracht.

Voor de rest van de gemeente Terneuzen geldt dat
er, binnen de gestelde randvoorwaarden, verder
is gezocht naar locaties. Helaas blijkt, ondanks deze
zorgvuldige aanpak, dat de Kanaalzone en een aantal
buitengebieden dermate politiek gevoelig liggen dat er
pas op de plaats gevraagd is aan Zeeuwind en Eneco,
tot de gemeente vorderingen heeft gemaakt met een
heldere visie voor wind op land.

‘Helaas blijkt dat de
Kanaalzone en een aantal
buitengebieden dermate
politiek gevoelig liggen dat er
pas op de plaats gevraagd is
aan Zeeuwind en Eneco’
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Anneke Ausems
Office Manager

Anneke is geboren en getogen in Goes. Ze houdt van mensen en
dus zijn familie, vrienden en sociale contacten belangrijk voor haar.
Daarnaast kan ze zich helemaal verliezen in het koken van heerlijke
gerechten en geniet ze van vakantie vieren. Fotograferen is een
passie die ze onlangs heeft ontdekt. Kortom; een bezige bij met een
brede interesse.
Al vroeg volgde Anneke haar organisatietalent en ging ze aan de
slag als directiesecretaresse. Een functie waarin ze al haar kwaliteiten
kwijt kon. Na diverse bedrijven is ze eind jaren ‘70 terechtgekomen
bij de Rabobank. Daar kreeg ze alle vrijheid en ruimte om zich verder
te ontwikkelen. Dit leidde tot een carrièreswitch van secretariële
ondersteuning naar communicatieadvies. Vanuit haar interesse in wat
mensen/medewerkers beweegt, heeft ze zich verder ontwikkeld
als coach en leidinggevende van de marketing- en communicatieafdeling van een lokale Rabobank.
In 2016 komt er een einde aan haar actieve Rabobankloopbaan
en maakt ze bewust de keuze voor een vervroegde pensionering,
samen met haar man. Nu –drie jaar later– is haar privé-situatie
zodanig veranderd dat een nieuwe fase haar nu naar Zeeuwind
leidt. Haar oude liefde voor het ondersteunen en ontzorgen van
een interne organisatie geeft haar de motivatie om zich vol energie
op deze veelzijdige functie te storten. Wederom bij een coöperatie
waar leden het hart van de organisatie vormen.
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Mattijs Mertens

Matthijs Geldof

Mattijs is geboren en getogen in Sas van Gent, een

Matthijs is geboren en getogen in Zeeland en woont al

Zeeuws-Vlaamse stad, waar hij nog steeds met veel

enkele jaren in een energieneutrale woning in Grijpsker-

plezier woont. Tijdens zijn studie Procestechniek aan

ke. Hij brengt graag een bezoek aan de mooie stranden

de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen is

van Zeeland en verkent regelmatig met de mountainbike

zijn interesse voor duurzaamheid gewekt. Hij heeft de

de Zeeuwse bossen (op de daarvoor bestemde routes!).

Projectmanager Innovatie

Financieel Controller

mogelijkheden onderzocht voor een Smart Grid op
Schouwen-Duiveland, waarbij het gaat om een optimaal

Tijdens zijn studie Bedrijfseconomie aan de HZ University

gebruik van het net met verschillende duurzame bronnen

of Applied Sciences in Vlissingen is hij begonnen met

en gebruikers.

werken bij Rijkse Accountants & Adviseurs. Vanuit zijn
toenmalige werkgever is hij sinds 2015 betrokken bij de

Voor Mattijs is het helder dat decentrale opwekking van

ontwikkeling en bouw van Windpark Krammer. Vanaf

cruciaal belang is bij de energietransitie en dat geen één

medio 2017 kwam hij op wekelijkse basis bij Zeeuwind

techniek de overhand krijgt. Na een werkperiode als As-

over de vloer ter ondersteuning van de financiële admi-

sistent Projectmanager voor Fabricom N.V. te Aartselaar,

nistratie en voor de rapportering naar de directie en de

is Mattijs de studie Sustainable Energy Technology aan de

Raad van Commissarissen. Door de toenemende omvang

TU Eindhoven gaan volgen. Zijn scriptie draaide om het

en activiteiten van Zeeuwind is hij per 1 september 2019

onderzoeken van de menselijke bereidheid om minder

in dienst getreden.

elektriciteit te verbruiken op piekmomenten.
Matthijs houdt zich bezig met de financiën van de vereniMattijs werkt bij Zeeuwind samen met collega’s aan het

ging en verschillende deelnemingen. Hierbij valt te den-

Zon Offensief Zeeland, waarbij bedrijven verduurzamen

ken aan het opstellen van begrotingen en kwartaal- en

door zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Zijn passie

jaarrapportages, maar ook het voeren van de financiële

binnen de energietransitie draait om de mogelijkheden

administraties. Tevens houdt hij zich bezig met de

van het koppelen van verschillende energiebronnen.

financiële projectbewaking. Op deze manier wil hij een

Zo kan het elektriciteitsnet alles behappen en kunnen we

bijdrage leveren aan een mooi en duurzaam Zeeland.

toch een grote verduurzamende stap maken.

47

_Zeeuwind is opnieuw uitgebreid.
Ook ons pand heeft daardoor een
metamorfose ondergaan.
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