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van het gebruik van windenergie en andere vormen
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het bevorderen van het efficiënt gebruik van energie
en het op milieuvriendelijke wijze produceren van
(elektrische) energie in het belang van haar leden,

Al vanaf de oprichting in 1987 staat voor Zeeuwind de transitie naar duurzame
energiehuishouding bovenaan. En met succes. Met bijna 2.000 leden zijn wij in 2016
een van de grotere verenigingen in de Provincie Zeeland en ons ledenaantal blijft
groeien! Zeeuwind is groot geworden met de ontwikkeling en het beheer van
windparken, maar het zal daarbij niet kunnen blijven. Het afremmen van de mondiale
klimaatverandering vraagt meer, ook van Zeeuwind.
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Eindredactie

Op het windcongres in Den Bosch, waar ik begin oktober jl. een bijdrage heb mogen
leveren, heb ik de wens uitgesproken dat dit het laatste windcongres is dat wordt
georganiseerd. Om de energietransitie te versnellen zullen wij moeten ontzuilen.
Windenergie, zonne-energie, getijdenenergie, energieopslag; wij zullen bruggen
moeten slaan en moeten zoeken naar de gezamenlijke versterking. Datzelfde geldt
voor de partijen die energietransitie op de agenda hebben staan; van overheid,
bedrijfsleven tot aan het onderwijs.
In de praktijk zien we hiervan al mooie voorbeelden. In Middelburg werkt een VvE
hard aan energieneutrale appartementencomplexen. In ’s Heer Hendrikskinderen
worden thema’s als lokale duurzame energievoorziening, leefbaarheid en levensloopbestendigheid aan elkaar gekoppeld. Koudekerke werkt aan een zonnepark
van en voor de gemeenschap. University College Roosevelt, Hogeschool Zeeland,
Zeeuwse Milieufederatie en Zeeuwind hebben een initiatief genomen om vraagstukken binnen gemeenschappen, van overheden en het bedrijfsleven te koppelen
aan onderzoeksopdrachten. De offshore windindustrie is in gesprek met Scalda
over de opleiding van gespecialiseerde technici. En uw eigen organisatie, Zeeuwind,
heeft met het innovatieve concept van het Zon Offensief in enkele weken tijd voor
3 MW aan dakoppervlak van bedrijven beschikbaar gekregen voor een zonnecollectief,
is betrokken bij een onderzoek naar energieopslag en de mogelijkheden van
getijdenenergie.
De energietransitie zal doorzetten, in de komende jaren zullen nog veel ontwikkelingen
op ons pad komen en er zal steeds meer uitkristalliseren. Wind op land zal onderdeel blijven uitmaken van de transitie maar er doen zich vele andere mogelijkheden
voor. Voor Zeeuwind is dit aanleiding zich grondig op de ontwikkelingen te bezinnen
en paden naar de toekomst te verkennen. In deze Zeeuwind Nieuws nemen wij u
mee in een verkenning naar de vele mogelijkheden in de transitie.
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Zeeuwind concretiseert
energietransitie
Wie simpelweg googelt op ‘transitie’ zal het direct opvallen dat energie en transitie
iets met elkaar te maken hebben. Encyclo, een site die betekenissen van begrippen
verheldert, presenteert als eerste betekenis: ‘overgang’, bijvoorbeeld: ‘de transitie
van aardgas naar duurzame energie’.

Een transitie is geen verandering die ‘overnight’ plaatsvindt:
‘Een transitie is een structurele verandering die het resultaat
is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende
ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie,
cultuur, technologie, instituties, natuur en milieu.’ En dan
volgt ter illustratie: ‘Een bekende transitie uit het verleden
was de transitie van steenkool naar aardgas als belangrijkste
energiedrager. Dit vergde systeeminnovaties voor aardgaswinning en distributie, woningbouw en de ontwikkeling
van (huishoudelijke) apparatuur. Destijds leek het onvoorstelbaar dat steenkool niet langer gebruikt zou worden
en dat aardgas de toekomst zou worden.’ De transitie van
fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie, van
energieverbruik naar -besparing vergt evenals de overstap
van kolen naar gas meer dan goede wil.

belangrijke mogelijkheid tot vermindering van CO2-uitstoot.

In dit artikel komt allereerst aan de orde hoe concreet
energietransitie in Zeeland is. Wat zijn de doelstellingen
waaraan we ons in Nederland – en afgeleid daarvan:
Zeeland – conformeren? Welke spelers zijn er in het veld
en wie realiseert wat? Van welke betekenis is dat?
Vervolgens kijken we naar wat particuliere coöperaties
en verenigingen in de melk te brokkelen hebben en wat
Zeeuwind wil, kan en doet. Terwijl ten slotte knelpunten
niet onbenoemd blijven.

Bron: NEV (2015), ECN, Hilke Rösler, Luuk Beurskens, Marc Londo, 2016,

Doelstellingen energietransitie
Op dit moment wordt in Nederland voor 90% van
de energiehuishouding gebruik gemaakt van fossiele
brandstoffen. De bedoeling van energietransitie is dat
de fossiele brandstoffen waar mogelijk worden vervangen
door hernieuwbare energie. Dit resulteert in een reductie
van broeikasgassen. Daarnaast is energiebesparing een
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Primair energieverbruik in Nederland in 2016
ZEKER Zeeland, Zeeuwse Energietransitie Kansenkaart Energie & Ruimte.

Specifiek voor Nederland zijn de meest concrete doelstellingen
op het gebied van energietransitie voor de korte termijn vast
gelegd in het Energieakkoord van 2013. Deels lopen die parallel
met de Europese verplichtingen. Voor Nederland is het streven
het aandeel hernieuwbare energie van 14% in 2020 tot 16%
in 2023 te laten oplopen en extra energiebesparing te realiseren
van 100 PJ* in 2020. Naast het Energieakkoord is er momenteel
de ‘Urgenda-uitspraak’. Daarin stelt de rechter dat Nederland
op basis van internationale toezeggingen in 2020 zijn emissies
met minimaal 25% moet hebben verminderd ten opzichte
van 1990. De overheid heeft in deze zaak hoger beroep

* Energie-eenheid is PJ, dat PetaJoule betekent.
Je schrijft het als 1015 Joule.
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*

Inclusief doorvertaling naar lidstaten voor de sectoren die niet onder
het ETS vallen, het Europese emissiehandelssysteem. Nederlandse
doelstelling voor niet ETS-sectoren is –16% ten opzichte van 1990,
of een emissieruimte van 920 Mtn CO2-equivalenten cumulatief voor
de periode 2013-2020.
** Inclusief doorvertaling naar lidstaten. Nederlandse doelstelling voor
hernieuwbare energie in 2020 bedraagt 14%.
*** In de richtlijn energie-efficiëntie is deze doelstelling vertaald in een minimale cumulatieve energiebesparing van 482 PJ voor de periode 2013-2020.
Bron: ECN, Hilke Rösler, Luuk Beurskens, Marc Londo, 2016, ZEKER Zeeland,
Zeeuwse Energietransitie Kansenkaart Energie & Ruimte.

Zeeland en energietransitie
Uiteraard is de Provincie Zeeland gebonden aan het nationale
beleid, zoals Nederland dat is aan de Europese verdragen.
Heel concreet blijkt dat de grootste slag te slaan is bij
verduurzaming van warmtehuishouding, omdat het daarbij
gaat om meer dan de helft van het energieverbruik in
Zeeland. Huishoudens, de diensten- en transportsector en
de landbouw kunnen een grote slag slaan. Naast verregaande
besparing zijn hier diverse hernieuwbare warmte-opties relevant.
Denk hierbij aan zonneboilers, omgevingswarmte en
conventionele geothermie. Maar ook warmtenetten die
centraal verduurzaamd kunnen worden vallen hieronder.
Woningrenovatie en -aanpassing zullen resulteren in meer
energieneutrale woningen. Het streven is dat in 2050 75%
van de woningen het label A+ heeft, en de overige woningen
energieneutraal zijn. In de dienstensector zullen alle gebouwen
in 2050 energiebesparende maatregelen hebben.
Het is echter vooral de industrie met een grote energievraag
die het vooralsnog onmogelijk lijkt te maken om een energieneutraal Zeeland te realiseren. De warmteprocessen in de
industrie zijn gerelateerd aan hoge temperaturen, waarvoor
minder besparende en hernieuwbare opties beschikbaar zouden
zijn en waarbij het beleid – zo wordt in het rapport van ECN
geschreven – internationaal moet zijn afgestemd. Het ambitie
niveau ligt nu op een besparing van 1,5% van finaal energie
verbruik per jaar in de industrie. Er worden echter twee scenario’s
geschetst waarbij energietransitie iets, respectievelijk veel,
meer vaart krijgt.
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BAU (Business as usual)
BSP (Energiebesparing)
Zonder efficiëncy verbetering na 2020
Bron: ECN, Hilke Rösler, Luuk Beurskens, Marc Londo, 2016,
ZEKER Zeeland Zeeuwse Energietransitie Kansenkaart Energie & Ruimte.

In het scenario dat is afgekort tot BAU, gaat het om ‘business
as usual’, waarbij wordt uitgegaan van ontwikkelingen zonder
aanvullend beleid. Bij de optie BSP, wat staat voor ‘besparing’,
wordt uitgegaan van actieve inspanning en beleidswijziging
in de industriële sector in Zeeland ten behoeve van het realiseren
van besparingen in energieverbruik. In de Zeeuwse Energie
transitie Kansenkaart worden echter concrete voorbeelden
genoemd van wat wijziging van beleid kan inhouden en op
het gebied van energieconsumptie kan betekenen.

Ontwikkeling van energievraag in Zeeland (PJ/jaar)
Waarbij BAU-scenario met geëxtrapoleerd voorgenomen beleid t/m 2050
en het BSP-scenario met hoge energiebesparing.
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aangetekend, maar vooralsnog moet de Urgenda-uitspraak
recht worden gedaan.
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Bron: ECN, Hilke Rösler, Luuk Beurskens, Marc Londo, 2016,
ZEKER Zeeland Zeeuwse Energietransitie Kansenkaart Energie & Ruimte.
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Industrie: wat kan, biedt kansen
‘Een voorbeeld is waterstofsymbiose. Waterstof is een bij
product uit de krakers van DOW. De bedrijven Yara en ICL-IP
hebben juist waterstof nodig als grondstof in hun productieprocessen. Transport van de waterstof per ondergrondse
(aardgas)pijpleiding biedt een win-win voor alle betrokkenen.
Dit levert een energiebesparing van 150 TJ per jaar. Voor deze
businesscase is op 14 maart 2016 een zogenaamde ‘Green
Deal’ getekend, met als doel tot realisatie te komen. Een ander
voorbeeld van energiebesparing bij de industrie is de in voorbereiding zijnde demonstratie van stoomrecompressie bij DOW
in Terneuzen, waarbij restwarmte weer wordt opgewaardeerd.
Dit kan tot 10% energiebesparing opleveren, in dit geval ruim
28 TJ per jaar. Het concept heeft een groot herhalingspotentieel
in de chemische industrie en bij raffinaderijen.’
‘Restwarmtekoppeling. Ook restwarmtekoppeling tussen
bedrijven valt onder industriële symbiose. In het industrie
gebied Vlissingen-Oost is onder de noemer ‘Sloewarmte’

Concreet van betekenis
In de plannen voor Zeeland wordt met regelmaat gerefereerd
aan projecten van Zeeuwind: ‘De huidige capaciteit aan
windturbines op land is op dit moment ongeveer 350 MW.
Om de doelstelling van 570,5 MW in 2020 uit de Structuur
visie Windenergie op Land te halen zal de capaciteit dus nog
moeten toenemen. Rondom het Krammersluizencomplex zal
het Windpark Krammer met een vermogen van 100 MW van
initiatiefnemers Deltawind en Zeeuwind worden gebouwd.
De bouw zal in 2016 starten en het is de bedoeling dat het
park in 2019 operationeel is. De Provincie staat uitbreiding
van het aantal locaties voor wind op land niet toe, maar
voorziet groei door intensivering van capaciteit in de reeds
aangewezen concentratiegebieden door kleinere turbines
te vervangen door grotere.’ En wat betreft zonne-energie:
‘Veel gemeentes faciliteren voorlichtingsbijeenkomsten van
Het Zon effect, een succesvol initiatief voor collectieve inkoop
van zonnepanelen van de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMf) en
Zeeuwind.’

Particulier initiatief
Behalve uit het rapport van ECN blijkt ook uit andere bron,
De Lokale Energie Monitor, dat Zeeuwind als partner in de
energietransitie behoorlijk aan de weg timmert. Op initiatief
van Stichting HIER Opgewekt, het samenwerkingsverband
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een restwarmtekoppeling gerealiseerd tussen Zeeland Refinery,
Martens Cleaning en COVRA . Dit levert een besparing van
ongeveer 25 TJ per jaar. Een ander voorbeeld is uitwisseling van
warmte en CO2 vanuit kunstmestfabriek Yara naar het nabijgelegen glastuinbouwgebied (‘WarmCO2’), dat een forse
besparing van bijna 1000 TJ levert. Het huidige glastuingebied
is volgelopen, dus er is niet veel meer potentieel te verwachten,
maar bij toekomstige uitbreiding kan herhaling van dit concept
zeker bijdragen aan energiebesparing in de industrie.
Een derde restwarmtekoppeling is in voorbereiding tussen friet
fabriek Lamb-Weston en uiendroogbedrijf Wiskerke Onions in
Kruiningen; dit zou ruim 16 TJ besparing opleveren. Ook DOW
is bereid om tegen geringe prijs restwarmte te leveren aan dichtbij
gelegen kantoren en onderhoudsbedrijven. De investeringen
voor infrastructuur zullen alleen door een andere partij moeten
worden gedaan. Het besparingspotentieel hiervan is nog
onduidelijk. Het potentieel aan restwarmtelevering aan
woningen is klein vanwege de relatief lange transportafstanden.’
Uit: ZEKER Zeeland, Zeeuwse Energietransitie Kansenkaart Energie & Ruimte

van HIER klimaatbureau en ODE Decentraal, is in beeld
gebracht welke collectieve wind- en zonne-energieprojecten
in Nederland worden ontwikkeld.
In Zeeland zijn in relatie tot de bevolkingsomvang en de
grootte van de provincie relatief weinig energiecoöperaties.
Maar, Zeeuwind is met haar ledenaantal en historie wel gelijk
één van de grootste en oudste coöperaties. Qua opgewekt
vermogen is Zeeuwind onder de windcoöperaties dan ook
de grootste.

Windcoöperaties: opgesteld vermogen in kW
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Samen met Deltawind (Zuid-Holland) realiseert Zeeuwind
het project Windpark Krammer (zie elders in dit nummer),

Z eeuwind N ieuws 2 2 0 1 6
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met een capaciteit van 102 MW het grootste door wind
coöperaties geïnitieerde windpark in Nederland. Maar ook
op het gebied van zonne-energie krijgt Zeeuwind lof toe
gezwaaid: ‘De windcoöperatie Zeeuwind meldt op haar website dat de actie van Het Zon Effect al jaren erg goed loopt
en ervoor gezorgd heeft dat er in drie jaar tijd 18.000 zonnepanelen op 1.600 daken zijn geïnstalleerd (4,5 MW). Ze werken
samen met de Natuur en Milieufederatie Zeeland. Als we
dit vergelijken met het totale vermogen aan PV-panelen in
Zeeland (43 MW) dan hebben de Zon Effect-acties daar voor
meer dan 10% aan bijgedragen (bron: Klimaatmonitor).’
De bronnen spreken van een succes en dat is ook niet onterecht.
Dit meest recente rapport dateert van vorig jaar, maar in
de tussentijd heeft Zeeuwind niet stilgezeten. Inmiddels zijn
er alweer twee acties Het Zon Effect bijgekomen en dat brengt
het totale geïnstalleerde vermogen in Zeeland alweer op 7 MW!
Hierover valt ongetwijfeld te lezen in de volgende Klimaat
monitor. Het is al met al toch plezierig als de activiteiten van
Zeeuwind op deze wijze in de pers komen.

Trias Energetica en Zeeuwind
Is er iets nieuws onder de zon? Energietransitie en daarmee
de zogenaamde ‘Trias Energetica’ (zie rechtsboven) staan
nu in het middelpunt van de aandacht, maar nieuw is de
insteek niet. Kijk maar eens naar de tekst uit de statuten
van Zeeuwind, die bijna dertig jaar oud is:
Artikel 3. Doel en middelen
1. De coöperatie heeft ten doel het bevorderen van het gebruik van
windenergie en andere vormen van duurzame energie waaronder tevens
begrepen het bevorderen van het efficiënt gebruik van energie en het op
milieuvriendelijke wijze produceren van (elektrische) energie in het belang
van haar leden, door met hen ter zake overeenkomsten te sluiten in
het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent,
dit alles binnen de provincie Zeeland en twintig kilometer daarbuiten.

Ons doel sluit goed aan bij de Trias Energetica.
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Verder lijkt de druk op de industrie om over te gaan tot duurzaam gedrag wel erg gering te zijn. Bij grootverbruikers geldt
nog steeds de regel dat wie meer energie verbruikt voordeel
heeft van zijn schaalgrootte, omdat wie meer gebruikt relatief
steeds minder betaalt. Duurzame energie lijkt ten opzichte
van fossiele brandstof voor de industrie (te) duur te zijn.
Maar dat de productiekosten nog steeds hoger ogen dan
die uit fossiele bron komt mede door het ontbreken van
een realistische CO2-prijs. Nederland is dus, nuchter bekeken,
een achterloper waar het gaat om het maken van de transitie
van een fossiele naar een hernieuwbare energiehuishouding.
Ook dat lijkt ons een punt wat zowel binnen de politiek als in
de industrie zelf aandacht verdient. In 2017 zullen wij
ons daar dan ook volop voor inzetten
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Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zoet. Zeeuwind
doet goede zaken. Maar er zijn ook zorgen. Zo blijkt uit onderzoek dat de gemiddelde Nederlander ‘denkt’ dat 33% van
de energieconsumptie duurzaam is. In de werkelijkheid blijkt
dit slechts 5% te zijn. Aan beeldvorming en bewustwording
moet nog wel wat gebeuren.
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Zeeuwind levert een actieve bijdrage om versnelling
te brengen in de Nederlandse energietransitie. Wij produceren
duurzame energie, werken aan vergroting van onze capaciteit,
het draagvlak voor duurzame energie en roeren ons meer en
meer in het publieke debat. Tot slot is Zeeuwind betrokken
bij initiatieven in particuliere huishoudens en bedrijfshuis
houdens om het gebruik van fossiele brandstoffen terug
te dringen. Onze missie blijft onverkort om vanuit de samenleving te bewerkstelligen dat in Zeeland de energiehuis
houding verder vergroent.

.
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De Trias Energetica roept op de energievraag te beperken.
Een doelstelling die Zeeuwind volledig onderschrijft.
Uit onderzoeken blijkt dat energiebesparing de meest
effectieve wijze is om de druk op ons klimaat en onze
leefomgeving te verminderen. Een tweede belangrijke pijler
is productie van duurzame energie én het stimuleren van
de overstap van de consumptie van grijze energie naar
groene energie. Nederland blijft in Europees verband in
de ontwikkeling achter.

INDIEN NODIG, GEBRUIK
FOSSIELE BRANDSTOFFEN ZO
EFFICIËNT EN SCHOON MOGELIJK
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Zonder dak profiteren van zonn epan elen

Regeling Verlaagd Tarief:
een schot in de Postcoderoos

Met het initiatief ‘Het Zon Effect’ bieden wij huiseigenaren een aantrekkelijke manier om met zonnepanelen
het eigen elektriciteitsverbruik te verduurzamen. Maar als u geen eigen dak hebt, bijvoorbeeld omdat u in
een monument of flat woont, stond u tot voor kort met lege handen. Dankzij de verruiming van de Regeling
J o s é B aars

Verlaagd Tarief, bekender onder de naam Postcoderoosregeling, ligt dat nu anders.

De regeling in het kort
Als particuliere eigenaar van een dak zelf duurzame energie
opwekken loont in dubbel opzicht: het is groen en de opgewekte
energie mag worden verrekend op de jaarlijkse energienota.
Dat scheelt flink in de verschuldigde energiebelasting.
Dit heet saldering, en is aantrekkelijk, omdat het energie
belastingtarief voor kleinverbruikers flink doortikt in de
energierekening. Maar wat als op het eigen dak geen zonnepanelen kunnen of mogen worden geplaatst? Of als uw dak
ronduit ongunstig ligt? Daarvoor biedt de huidige invulling
van de Postcoderoosregeling een goed alternatief.
Woningeigenaren met een postcode die begint met dezelfde
vier cijfers, kunnen de handen ineen slaan en een eigen energie
coöperatie oprichten. De coöperatie zoekt binnen de eigen
postcode of de direct aangrenzende postcodes, een eigenaar
die dakoppervlak beschikbaar wil stellen voor het plaatsen
van zonnepanelen voor de coöperatie. De elektriciteit die
door de coöperatie wordt geproduceerd, kan vervolgens naar
rato van ieders deelname in de coöperatie worden toegerekend
aan de leden. Het individuele lid kan de aan hem of haar
toegerekende elektriciteitsproductie vervolgens salderen op
de jaarlijkse elektriciteitsrekening. De mogelijkheid tot salderen
bij de berekening van de verschuldigde energiebelasting komt
zo binnen ieders bereik.

Veel geregel
Het concept is helder, de constructie is financieel aantrekkelijk.
Maar er moet aan een behoorlijk aantal voorwaarden worden
voldaan. Bewoners met dezelfde postcode moeten elkaar
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weten te vinden, er moet dakoppervlak beschikbaar worden
gesteld, een coöperatie worden opgericht, zonnepanelen
moeten worden geselecteerd, afspraken worden gemaakt
met één energieleverancier en ga zo maar door. Kortom,
het vraagt tijd en doorzettingsvermogen om het allemaal
rond te krijgen. Maar mensen die doorzetten krijgen er veel
voor terug: een aanmerkelijk lagere energierekening, een veel
belovend burgercollectief en de bevrediging dat weer eenstukje energieproductie is vergroend. Maar ja, al die hobbels...

Zeeuwind ontzorgt
Als u wel oren heeft naar het opstarten van een postcode
rooscollectief, kan Zeeuwind u helpen. Wij kunnen andere
leden binnen uw postcodegebied benaderen. Wij kunnen u
helpen met het vinden van geschikte locaties, bij het oprichten
van een eigen vereniging, de selectie van panelen, de energieleverancier en zo meer. Zo wordt u net dat werk uit handen
genomen, waar wij goed de weg kennen, en u een voor u
waarschijnlijk onbekende wereld betreedt. Voor ons is dit
eveneens een nieuwe vorm van dienstverlening die wij willen
verkennen. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met
Teus Baars, directeur van Zeeuwind op 0118 – 47 68 41 l

.

Zeeuwindlid Mar Aalders:
‘Wij moeten voorbeeld geven’
Energie kan Mar Aalders (78) niet worden ontzegd. Hij zet die energie om in activiteiten waarover hij

met passie spreekt en waarvan de eigenaren van 51 appartementen in Middelburg de vruchten plukken.
AU T EU R : J o s é B aars

Een portret van een actief lid van Zeeuwind.

Nadat zij na een periode van werken aan heropbouw in
Bosnië en Afghanistan terugkeerden naar Nederland (2000)
vonden Mar Aalders en zijn partner Lenie Kanters een
appartement aan de Touwbaan in Middelburg. De plek,
uitkijkend over binnenhaven en stadshart én met vergezichten
richting Veere maakte de keuze om zich hier te vestigen
makkelijk. Maar, het was nog geen tijd om achterover te zitten.
“Een mens met een redelijk stel hersens voelt inmiddels wel
aan dat op het gebied van milieu en energiegebruik er het
nodige niet goed gaat. De signalen waren niet te missen.
De documentaire film en het boek An Inconvenient truth
(van Al Gore 2006) en de klimaattop in Parijs (2015) zijn
allemaal tekenen aan de wand. Klimaatverandering is
concreet en het beperken van de opwarming van de aarde
vraagt concreet en nadrukkelijk aandacht. Jarenlang kreeg wie
zich aan duurzame keuzes wilde committeren het verwijt
voor de troepen uit te lopen. Na deze signalen is dat niet
meer aan de orde. Hóe de beste bijdrage geleverd kan worden
aan het milieu is eerder aan de orde.”

Praktisch groen
Mar Aalders is actief geworden in de Vereniging van Eigenaren
van twee appartementencomplexen in het Maisbaaigebied,
te weten de Meijenburg en Den Adelaar en inmiddels voorzitter.

Op het gebied van reductie van CO2 uitstoot en energietransitie heeft hij in dat kader de stelling betrokken dat
“wij ouderen het voorbeeld moeten geven”. De appartementen
zijn levensloopbestendig en er wisselen weinig appartementen
van eigenaar. Verkoop na overlijden lijkt het meest aan de orde
te zijn. “De meesten van ons hebben kinderen en kleinkinderen.
Hen wil je toch een aarde met toekomst nalaten? Dat heeft
mij wel gemotiveerd om te kijken in hoeverre de complexen
kunnen worden verduurzaamd. Energieneutraal wonen is dan
het hoogst nastreefbare.” Inmiddels tekenen de besluiten
met een duurzaam karakter zich af. De Vereniging van
Eigenaren kiest voor het plaatsen van zonnepanelen ten
behoeve van het collectieve energieverbruik. Daarnaast loopt
er een onderzoek naar de mogelijkheden om het complex
‘100% elektrisch’ te maken, waarbij in één appartement
een proefopstelling wordt gerealiseerd en in drie jaar wordt
beoordeeld hoe dit functioneert en welke financiële
consequenties het afzien van aardgasgebruik heeft.

Energieneutraal wonen
Wie een appartementencomplex energieneutraal wil maken
heeft daarvoor verschillende opties. De VvE heeft Mar
Aalders gevraagd om de verschillende mogelijkheden te
onderzoeken. Warmtepompen, infraroodpanelen, warmte-
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wisselaars tot zonneboilers aan toe. Bij het onderzoek zijn
studenten van de Hogeschool Zeeland betrokken. Gekeken is
wat nodig en mogelijk is om de appartementen energie
neutraal te maken. Het gaat daarbij over de cv-ketel, kozijnen,
glas, isolatie (dragende en niet-dragende wanden), isolatie
dak, warmteterugwinning, zonneboiler en zonnepanelen.
Niet alle mogelijkheden die energieneutraal wonen binnen
bereik brengen zijn echter ook acceptabel. Zo bleek het bewoners
een stap te ver te zijn om enige tijd hun woning te verlaten
om bijvoorbeeld bouwkundige ingrepen te kunnen doen.
Er zijn ook eenvoudige opties die wél gerealiseerd kunnen
worden, op het niveau van het afzonderlijke appartement
zonder grote bouwkundige ingrepen. Zo hoeft minder water
verwarmd te worden bij toepassing van waterbesparende
kranen en douchekoppen, wat direct van invloed is op verbruik
van energie. De appartementen beschikken op dit moment
over een VR (verbeterd rendement) combiketel. Deze zijn voor
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2020 aan vervanging toe. Het is aan te bevelen over te stappen
op HR++ ketels, is dan het meest voorkomende advies, waarbij
opties als volledig elektrische ketels zeker bekeken kunnen
worden. Zonnepanelen leveren direct elektriciteit. Alle studenten
gaven het advies om voor de collectieve energie zonne
panelen te plaatsen. Bij de mogelijkheden zijn wel een aantal
voorwaarden gekoppeld: geen breekwerk, passend binnen
het beschikbare budget en aansluitend op de bestaande situatie.
Als het even kan de rookgasafvoerkanalen niet meer gebruiken.

Zonnepanelen
Voor niets gaat de zon op, maar aan de aanschaf, plaatsing,
het gebruik en onderhoud van zonnepanelen zijn kosten
verbonden. De VvE Meijenburg en Den Adelaar werkt met
een meerjaren onderhoudsplan en -begroting. De investering
in zonnepanelen is beoordeeld in dit grotere kader. Door bij-

Mar Aalders onderzoekt of en hoe appartementencomplexen
in het Maisbaaigebied in Middelburg van het gas af kunnen.
Hiertoe neemt hij – op eigen kosten – een proef in zijn eigen
appartement. Koken doen hij en zijn partner op inductie en
binnenkort wordt de combiketel vervangen door een volledig
elektrische exemplaar. Dit voor de verwarming van het
appartement en de warmwatervoorziening.

de verouderde VR-ketels. De huidige rookgasafvoerkanalen
zullen snel wegroesten bij plaatsing van HR-ketels en moeten
dus vervangen worden. De kosten van de vervanging van zeven
rookgasafvoerkanalen bedraagt € 50.000. Indien gekozen
wordt voor volledig elektrische CV-ketels is het niet nodig
om deze uitgave te doen. Is het echter reëel om in de VvE
gezamenlijk op te trekken en gasketels te vervangen door
elektrische ketels? Met subsidie vanuit het project ‘Energieke
Samenleving Zeeland’ wordt dit nu onderzocht. In het proefappartement is de meterkast al vervangen (er is krachtstroom
nodig) en kan bij wijze van spreken de elektrische CV-ketel zo
worden opgehangen. Behalve gebruikservaringen is het van
belang te kijken hoe de kosten voor de gebruiker zich ontwikkelen.
Voor het milieu zijn de effecten groot. Per jaar kan 100 ton CO2
met 100% groene stroom tot nul worden gereduceerd.
De zonnepanelen op het dak van de appartementencomplexen
leveren niet voldoende stroom, maar participatie in een postcoderoos maakt alles anders. En wat voor de bewoners mogelijk
ook van belang is, elektrische installaties zonder rookgas
afvoerkanalen zijn veiliger. Jaarlijks branden er toch de nodige
appartementen uit door problemen met gasinstallaties.
Het risico daarop wordt door de keuze voor elektrisch uitgesloten.

Aanleiding tot het onderzoek is dat de CV-ketels in de
appartementen aan vervanging toe zijn. Weliswaar kan iedere
bewoner voor het eigen appartement een keuze maken, maar
gezamenlijke inkoop biedt voordelen. Een overstap naar van
VR naar HR-ketels ligt voor de hand. Maar, zo bleek, in het
appartementencomplex moeten daarvoor aanpassingen
worden getroffen. HR-ketels veroorzaken meer condens dan

Nederland en aardgas(baten) zijn echter zo met elkaar verweven
dat de optie om volledig elektrisch te gaan nog niet bij veel
mensen leeft. Landen in het zuiden van Europa, zoals Spanje,
lopen hierin voorop. Het is geen verrassing dat de meest
innovatieve en betaalbare elektrische CV-installaties in landen
zijn ontwikkeld waar huishoudens niet vanzelfsprekend gas
gebruiken.

De gasbel waarmee Nederland zich rijk rekende, lijkt als een
zeepbel uiteen te spatten. Gaswinning leidt tot problemen
zoals aardbevingen in Groningen. Maar er is meer. Fossiele
brandstoffen veroorzaken CO2 uitstoot en opwarming van
de aarde. Klimaatverandering moet worden begrensd, ten einde
te voorkomen dat de zeespiegel stijgt. Gas is als brandstof
minder discutabel dan we lang dachten. Kunnen we zonder?
In Nederland wordt ieder huis geleverd met een gasaansluiting
en in heel veel huishoudens wordt op gas gekookt en wordt
de woning met gas verwarmd. Toch verandert ook dit snel.
Er worden al gasloze wijken in Nederland gebouwd.
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Wie een appartement bewoont weet dat een VvE noodzakelijk
is, maar ook een bron van ergernis kan zijn. De hoogte van de
eigen bijdrage, de kleine ergernissen – bijvoorbeeld over rommel
in centrale ruimten – en het maken van afspraken om die te
voorkomen kan gedoe geven. Hoe is het dan toch mogelijk dat
in Middelburg bij VvE Meijenburg en Den Adelaar met een schijnbaar gemak grote zaken als energietransitie gerealiseerd worden?
De wijze van besluitvorming verloopt niet volgens het klassieke
principe van vergaderen en stemmen, waarbij de partij met
de meeste stemmen (de helft plus één) bepaalt wat er gebeurt.
Bij deze meestal gehanteerde werkwijze voelt niet iedereen zich
gehoord, blijven minderheidsstandpunten inhoudelijk onder
het voetlicht en blijft de partij die aan het kortste eind trok
veelal ontevreden achter. Voor, tijdens en na afloop van
de besluitvorming kunnen VvE-leden daardoor de hakken in
het zand zetten en zich uiten in actief of passief verzet wat
besluitvorming of de uitvoering daarvan erg kan belemmeren.

ook wetenschappelijk verankerd. Hoe het werkt?
Voor de vergadering krijgt iedereen dezelfde informatie. Die is
inhoudelijk goed voorbereid, zodat duidelijk is wat er aan de
orde is. Tijdens een eerste gespreksronde wordt een inventarisatie
van meningen gemaakt. Als VvE-lid geef je aan of je voor of
tegen een voorstel bent en daarbij geef je een argument.
Na een pauze, waarin de argumenten zijn gewogen en samengevat wordt het voorgestelde besluit op basis daarvan eventueel
geherformuleerd. Opnieuw volgt een pauze en daarna een
nieuwe stemronde, waarbij mensen hun mening op basis van
gewogen argumenten kunnen herzien; dus zonder gezichts
verlies. Aan de (potentiële) nee-stemmers wordt gevraagd of
zij indien zich een ja-besluit aftekent zij een verklaring van
geen-bezwaar kunnen afgeven. Dat voorkomt dat achteraf
alsnog verzet wordt gemobiliseerd. In de praktijk werkt het
erg goed en zijn deelnemers aan de vergadering van mening
dat hun argumenten echt worden gehoord en gewogen.

De werkwijze die Mar Aalders binnen de VvE volgt is anders,
maar niet nieuw. In het opbouwwerk liep hij tegen het probleem
aan dat bewoners van oude wijken in Rotterdam zich niet
erkend voelden bij het proces van stadsontwikkeling, waarbij
zij in onderhandeling met de overheid (ambtenaren) steeds
aan het kortste eind leken te trekken. Vanuit het opbouwwerk
werd gekozen voor een bottom-up benadering, waarbij bewoners
meer mogelijkheden kregen hun lot in eigen hand te nemen.
De werkwijze, bekend als sociocratie, is bewezen effectief en

Sociocratie

voorbeeld schilderwerk scherper in te kopen dan begroot,
maar ook meer partijen te laten offreren voor zonnepanelen
blijkt het mogelijk om deze zonnepanelen uit het eigen
vermogen aan te schaffen (€ 37.000). Het is niet nodig een
lening aan te gaan voor 2x44 zonnepanelen, die collectieve
energie gaan leveren voor de liften, 120 led-armaturen,
hydrofoorpompen en ventilatoren in de containerruimten.
De terugverdientijd bedraagt 10 jaar, want de VvE verwacht
jaarlijks € 3.500 tot € 4.000 aan opbrengsten te genereren.
Per jaar betekent dit een CO2 reductie van 7.000 kg.
De maandelijkse bijdrage voor leden van de VvE kan op
het huidige niveau gehandhaafd blijven.
Mar Aalders: “De panelen worden niet aard- en nagelvast
op het dak bevestigd, dat vonden leden van de VvE minder
acceptabel. Zij worden op een installatie met een hellingshoek van 10% geplaatst die wordt uitgevoerd met als ballast
grote tegels in de constructie. Zo is het geheel stormvast en
turbulentiebestendig. In de hallen van de appartementencomplexen komen displays waarop te zien is wat de panelen

aan energie leveren. Er wordt geprojecteerd wat er tijdens
de totale levensduur aan energie is opgewekt, maar ook
wat de actuele opbrengst is op het specifieke moment dat
iemand de display bestudeert. Ook de CO2 uitstoot besparing
wordt aangegeven.

Wie zich wil verdiepen in de wijze van besluitvorming die is gebruikt
bij de VvE Meijenburg en Den Adelaar kan zich laven aan de bron of
een samenvattend artikel in de bundel van Mar Aalders zelf:
Gerard Endenburg (2002), Sociocratie. Het organiseren van de besluit
vorming; gelijkwaardigheid bij het nemen van besluiten, Delft: repr.
Mar Aalders en Jan J.B. Kuipers (2011), Tot het gaatje en dan verder –
veertig jaar opbouwwerk, van Rotterdam tot Afghanistan, Middelburg:
Buro Werk op Maat.

Iedereen idealistisch?
De vraag die zich aandient is of de bewoners van de
appartementen daadwerkelijk zo met het milieu begaan zijn
en zich tot duurzaamheid hebben ‘bekeerd’? Ondanks het
idealisme van de voorzitter, blijkt dit niet het geval te zijn.
Het feit dat binnen budget een groenere keuze gemaakt kan
worden maakt het eenvoudiger om te kiezen voor klimaatneutrale opties. Het kost geen cent extra, maar levert wel
een goed gevoel en een beter verkoopbaar appartement op.
Het feit dat het VvE bestuur scherp onderhandelt stimuleert
vooral de groene keuzen en dat de andere VvE’s in het Maisbaaigebied de ontwikkelingen op de voet volgen is hoopvol

.
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Wakkere Werkgroep

Z o n O f f e n s i e f b i j E a s t m a n C hem i c a l C o m p a n y
De panelen gaan in 2017 het dak op! Bij Eastman Chemical Company in Middelburg zullen 3500 zonnepanelen
worden gelegd, waarvan de opbrengst gelijk staat aan de energieconsumptie van bijna 300 huishoudens. Het bedrijf
J o s é B aars

neemt deel aan het project Zon Offensief.

Eastman Chemical Company is een chemisch bedrijf met een
vestiging in Middelburg. Wereldwijd ontwikkelt, produceert
en verkoopt Eastman chemicaliën, kunststoffen en vezels.
Hier in Zeeland produceert en verwerkt het bedrijf verschillende
(kunst)harsen. Deze worden vooral toegepast in kleefstoffen,
rubber- en kauwgomindustrie. Bij het bedrijf in Middelburg
werken 245 mensen in vaste dienst. Het project Zon Offensief
werd bij Piet Keim, Principal PI Engineer en Sustainability
Ambassador, aangekaart door een groep Eastman vrijwilligers
die vooral binnen het bedrijf duurzaam en energiezuinig
gedrag stimuleert.

Praktisch
“Deze werkgroep houdt zich met heel verschillende zaken
bezig. Bij wijze van spreken met het uitdoen van licht in niet
gebruikte ruimten tot de duurzame herkomst van het kerstpakket. Duurzaam ondernemen en meer concreet
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Zon Offensief
De kern van dit gezamenlijke project van Econettic en
Zeeuwind is dat er – last minute – nog gebruik kon worden
gemaakt van de SDE subsidie 2016. De aanvragen moesten
voor 10 oktober 2016 zijn ingediend. Zeeuwind en Econnetic
hebben dit offensief zo ingericht dat de ondernemer zich in
eerste instantie kon beperken tot het ter beschikking stellen
van dakoppervlakte. ‘Ontzorgen’ van ondernemers maakte
het binnen nog geen 4 weken mogelijk om een subsidie
aanvraag in te dienen voor het plaatsen van ruim 10.000
zonnepanelen met een opgesteld vermogen van bijna 3 MW.
Zeeuwind directeur Teus Baars: “Wat wij in de aanloop naar
de indieningsdatum voor de subsidie hebben geïnventariseerd
is welke ondernemers in beginsel dakoppervlak beschikbaar
willen stellen en bereid zijn een intentieverklaring hiervoor
te tekenen. Zodra de subsidie is toegekend (verwachting eind
2016) gaan we concreet inventariseren in hoeverre aanpassingen
noodzakelijk zijn om de panelen te installeren.” De drempels
die ondernemers ervaren bij zonne-energie bestaan uit de
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energiebesparing en reductie van CO2 uitstoot is iets waar we
bij Eastman heel bewust mee bezig zijn. Binnenshuis benadrukken we de verantwoordelijkheden die elke medewerker
voor het milieu heeft. In de bedrijfsprocessen, maar ook in
het alledaagse gedrag. We zorgen ervoor dat iedereen
beschikt over kennis en informatie, maar ook de autoriteit
heeft om daarmee tot actie over te gaan. We streven ernaar
energiebesparing tijdens het werk en persoonlijke activiteiten
een tweede natuur te laten zijn. Dat blijft dus niet bij voornemens of statements van het management. De werkgroepleden stuitten op informatie over het project Zon Offensief en
nodigden Zeeuwind uit om het project toe te lichten.
Van het een kwam het ander. ”

Rendabel
“Zonnepanelen leken tot nu toe voor Eastman niet rendabel
te kunnen zijn. Bij de huidige energieprijzen, die erg laag zijn,
is de terugverdientijd (oplopend tot 30 jaar) van de investering
in zonne-energie onaantrekkelijk. Met de mogelijkheden die
Zon Offensief biedt, is dat anders. Wij stellen onze bedrijfs
daken beschikbaar voor zonnepanelen en nemen de groene
stroom af; Zeeuwind doet de investering en het beheer.
Verder is het proces vlot verlopen: de juridische toetsing
van het project kwam rond en voor de subsidieaanvraag
kregen we een ‘go’. Voor onze lokale vestiging konden we
vlot tot besluitvorming komen en een aanvraag voor subsidie
indienen.”

.

benodigde investering, lange terugverdientijd en veel geregel.
Die drempels worden door Econnetic en Zeeuwind nu net
weggenomen en bovendien wordt bij Zon Offensief een schaalvoordeel gecreëerd door bundeling tot een grootschalig project
met een opgesteld vermogen van meer dan 1 MW.
Kijkend naar de business case betekent dit dat bij bundeling
met 20% eigen inleg een rendement van 10% gerealiseerd kan
worden, waar bij individuele projecten met 100% eigen inleg
ongeveer 4% rendement wordt gedraaid. Bovendien zijn er nog
verschillende keuzes mogelijk, van het uitsluitend ter beschikking
stellen van dakoppervlak tot mee-investeren. Bij de eerste
optie is er geen eigen investering nodig, maar kan de groene
stroom wel tegen een aantrekkelijk KWh-tarief worden
afgenomen, terwijl na zestien jaar de eigenaar van het dak
ook eigenaar van de zonnepanelen wordt. Bij de tweede optie
is het rendement door het collectieve karakter van het project
ronduit aantrekkelijk. “Inmiddels is de subsidie aangevraagd
en begin 2017 zal het Zon Offensief concreet vorm krijgen
wanneer de panelen geplaatst worden.”

VERSLAG

Open Winddag
18 juni 2016
K jell S c h ippers

Tijdens de Nationale Open Winddag opende Zeeuwind ook
dit jaar haar deuren om op deze feestelijke dag het aanwezige
publiek enthousiast te maken voor windenergie. Een grote
groep vrijwilligers en medewerkers stonden klaar bij de
nieuwste windturbine Estlandweg II en op het kantoor in
Vlissingen om alle aspecten rond windenergie te belichten.
De keuze om twee locaties open te stellen kwam vanuit
de vrijwilligers. Een unieke kans voor leden om ook het
kantoor van Zeeuwind eens te kunnen bezoeken, zeker nu
het is verbouwd en duurzamer is dan ooit. Maar het ging
natuurlijk om de windenergie en dus was de hoofdrol
deze dag voor de turbine Estlandweg II.

Estlandweg
Aan wind was er geen gebrek deze dag! De turbine leverde
net geen volledig vermogen, maar maakte bij velen een grote
indruk door alle technische systemen die de turbine heeft.
In de turbine werd verteld over hoe de elektriciteit wordt
geproduceerd en wat erbij komt kijken om deze te kunnen
onderhouden. Daarnaast kwamen er veel vragen over allerlei
aspecten van windenergie. Zoals: waarom zie ik windturbines
vaak stilstaan? Voor hoeveel huishoudens levert zo’n wind
turbine elektriciteit? Waarom zitten om sommige turbines
knipperende lampen en op andere niet? Deze en vele andere
vragen werden beantwoord door enthousiaste vrijwilligers.

Kantoor
Op ons kantoor was er ook genoeg te zien. Zo vertelde Marco
Spaans over de vorderingen rondom windpark Krammer,
waren er video’s te zien over de bouw van Estlandweg II en
was Saman aanwezig om Het Zon Effect onder de aandacht
te brengen. Daarnaast was live te zien hoe de turbine verderop
presteerde in de flinke bries die de wind voortbracht.
Ondanks het wat wisselvallige weer was het opnieuw een
geslaagde Open Winddag. Een kleine honderd bezoekers
hebben de turbine en het kantoor bezocht en zijn optimaal
geïnformeerd over windenergie. Bovendien is het enthousiasme
overgeslagen wat Zeeuwind weer enkele nieuwe leden heeft
opgeleverd!

.
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Wist u Dat ?

Zeeuwind werkt er hard aan om haar doelstelling – het versnellen van de energietransitie – in Zeeland vorm
te geven. Maar niet alleen in Zeeland wordt hiervoor flink aan de weg getimmerd. Hieronder enkele leuke,
N at h alie Pakvis

grappige, bekende en minder bekende feitjes over de energietransitie.

• De meeste nieuwbouwwoningen nu al opgeleverd worden
zonder fornuis en gasketel.
– Deze beweging full electric heet.

• Je met de CO2-besparing van 7.000 kg per jaar, zoals

Mar Aalders met zijn VvE (zie elders in dit nummer) wil
realiseren met een gemiddelde personenauto makkelijk
de aarde rond kunt rijden.

• De overheid in 2050 energieneutraal wil zijn.

– Nieuwbouw vanaf 2020 verplicht energieneutraal moet zijn.
– Energieneutraal betekent: een woning die niet méér energie
verbruikt dan die zelf opwekt.

ENERGIENEUTRAAL
ZELF
OPGEWEKT
E
ENERGIE

ZELF
TE
VERBRUIK
ENERGIE

Project MorgenWonen, waar we in 2015 over schreven, een voorbeeld van
energieneutraal bouwen.

Zeeuwindlid dhr. Roumen is zijn tijd vooruit. In de Zeeuwind Nieuws II - 2011
verscheen een artikel hoe hij zijn woning energieneutraal maakte met o.a.
zonnepanelen en een CV-ketel, die brandt op houtpellets.

• Binnen drie dagen via Zon Op Zorg € 100.000,-

werd gecrowdfund om te investeren in 300 zonnepanelen
op zorghuis De Molenhof in Zwolle.
– Dit een Initiatief is van Urgenda, Habion en
Zonnepanelendelen.
– Crowdfunding een vorm van investeren is die past
bij de energietransitie.

• Dat de 400 tot 500 kinderboerderijen in Nederland

jaarlijks zo’n 30 miljoen bezoekers ontvangen.
– De kinderboerderijen zodoende een prachtige etalage
vormen om voorbeelden van duurzame mogelijkheden
te laten zien. Zoals zonnepanelen, een groen dak of een
windmolen. Maar het kan nog eenvoudiger, met afval
scheiding en hergebruik van regenwater.
– Er van de Verenging Samenwerkende Kinderboerderijen
Nederland in samenwerking met de Natuur & Milieucentra
daarom een campagne bestaat om alle kinderboerderijen
te verduurzamen

.
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Uitkomsten van
de ledenenquête 2017

Als lid van Zeeuwind speelt u een belangrijke rol binnen de coöperatie. Bij het bepalen van de koers is
uw mening dan ook zeer waardevol. De uitkomst van de klimaatconferentie in Parijs benadrukt de noodzaak
van de energietransitie én de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven, onderwijs en overheden
om daar werk van te maken. Zeeuwind timmert al sinds de oprichting in 1987 met alle leden hard aan de weg
K jell S c h ippers

om deze doelstelling gerealiseerd te krijgen. Het is dan goed zo nu en dan stil te staan bij de manieren waarop
N at h alie Pakvis

we dat met elkaar doen. Vooruitdenken is daarbij het sleutelwoord.

Lidmaatschap
Het aantal leden is de afgelopen jaren flink gegroeid,gemiddeld
met zo’n 10 procent per jaar. De vrijwilligers hebben steeds
flink de handen uit de mouwen gestoken om het lidmaatschap van Zeeuwind onder de aandacht te brengen: mondelinge
reclame blijkt nog altijd de meest functionele manier om
het lidmaatschap van Zeeuwind onder de aandacht te brengen
(aldus 46% van de respondenten). Door middel van de enquête
heeft Zeeuwind daarnaast meer inzicht gekregen in de redenen
om lid te worden. Daarbij moet worden opgemerkt dat de
respondenten gemiddeld korter lid zijn en de leden van het
eerste uur zodoende relatief minder stevig vertegenwoordigd
zijn in de enquête.

Respondenten versus Vereniging

..

Lidmaatschap Zeeuwind
Korter dan 5 jaar
Tussen 10 en 20 jaar

..

Tussen 5 en 10 jaar
Langer dan 20 jaar
Respondenten
Vereniging
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Negentig procent van de respondenten leest het blad gedeeltelijk of helemaal. De populairste rubrieken die de interesses
van de leden weerspiegelen zijn ‘Parken en Projecten’,
‘Energiebesparen bij u thuis’, de thema-artikelen en de ledenbijlage met de stukken voor de Algmene Ledenvergadering.

Aantal leden Zeeuwind
2000
1500
1000
500
0
1987

1992

2002

1997

2007

2012

2017

Motivatie
De redenen om lid te worden van Zeeuwind zijn divers, maar
er is wel een duidelijke volgorde van belangrijkheid waar te
nemen. Milieu en duurzaamheid en daarnaast het lokale,
decentrale karakter van coöperatieve energieopwekking worden
als belangrijkste redenen genoemd. Deze redenen passen
Zeeuwind als gegoten. Een volledig duurzame energievoorziening
kan alleen slagen wanneer dit door de maatschappij wordt
gedragen. Daarnaast kan dit op een manier waarop er
een gezonde business is met een positief rendement.
Dat is tevens ook een sterke motivatie om lid te worden.
Naast het aantal leden groeit ook het ingelegde vermogen
sterk. De trend van een dalende spaarrente op de bank
maakt een investering in Zeeuwind mogelijk aantrekkelijker.

Voor de digitale nieuwsbrief gelden dezelfde resultaten.
Ook hier geeft 95% va de respondenten aan de nieuwsbrief
gedeeltelijk of helemaal te lezen. De frequentie is daarbij
goed. Slechts drie respondenten wensen meer nieuwsbrieven
te ontvangen. De rest vindt het voldoende zo, of zou liever
nog slechts eens per twee maanden geïnformeerd worden
in plaats van maandelijks (veertig procent).
De overige kanalen zoals Facebook, Twitter en YouTube
worden als waardevolle toevoeging gezien, maar veel leden
geven aan nooit gebruik te maken van social media.
De Zeeuwindwebsite kan rekenen op een bezoek van
ongeveer de helft van de respondenten. Informatie daarop
wordt doorgaans goed gevonden, maar wel ziet u graag
meer en actuelere informatie over bijvoorbeeld de prestaties
van de windparken. Deze tips nemen wij uiteraard mee in
de ontwikkeling van onze digitale kanalen voor de toekomst.

Ledenparticipatie
Zichtbaar

Achtergrond

onbekend

Betrokken

Motivatie lidmaatschap

Transparant

Sterk

Stabiel

Symboolpolitiek

Zwak

Vernieuwend

Dynamisch Samenwerkend
Milieu/
duurzaamheid

Aantrekkelijk
rendement

Coöperatieve gedachte/
decentraal opwekken

Communicatie
De Zeeuwind Nieuws is ons belangrijkste communicatiemiddel
en daar wordt dan ook zorgvuldig en uitgebreid aandacht aan
besteed. Het is dan goed om te vernemen dat dit medium
vrijwel zonder uitzondering positief wordt gewaardeerd.
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Eigenschappen
“Waar denkt u aan bij Zeeuwind?”. Deze vraag stelden wij u
ook in de survey en hierop kon u een keuze maken uit twintig
karakteristieken. En dat deed u massaal. Het meest ziet u
Zeeuwind als een betrouwbare, betrokken, stabiele en daadkrachtige vereniging. Wij kunnen alleen maar trots zijn dat U
Zeeuwind hiermee associeert. De reacties lichtten dit toe.
U bent tevreden en hoopt dat Zeeuwind deze typeringen in
de toekomst zult blijven nastreven. Deze karakteristieken
hebben Zeeuwind immers een stevige en gezonde positie
opgeleverd binnen de Zeeuwse samenleving. En dat is
belangrijk, want in de veranderende energiemaatschappij
van vandaag ziet u ook voor Zeeuwind kansen en nieuwe
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uitdagingen. Met de uitdagingen die voor ons liggen is het
vertrouwen dat u uitspreekt essentieel. De minst gekozen
associaties zijn ten slotte: symboolpolitiek, zwak en
activistisch.

Innovaties
17%
Getijde-energie
10%

Mouwen opstropen: waar ziet u de kansen voor Zeeuwind?
Uw vertrouwen sterkt ons om hard te blijven werken aan
onze doelstelling: het versnellen van de energietransitie.
Daarvoor moeten de mouwen worden opgestroopt.
Dat doen we door het ontwikkelen van windenergie op land,
sinds de oprichting onze hoofdactiviteit. Om relevant en
slagvaardig te zijn én te blijven, is het daarnaast zaak continu
om ons heen kijken en sensitief te blijven voor overige
ontwikkelingen en innovaties.
Wij vroegen u waar Zeeuwind (nog) meer aandacht aan
zou moeten besteden.
Uit de enquête blijkt dat u de mix van huidige activiteiten
waardeert. Naast het ontwikkelen van windenergie vindt u
dat er wel meer ruimte mag zijn voor de ontwikkeling van
andere projecten, in het bijzonder projecten op het gebied
van zon. Innovatieve toepassingen op het vlak van bijvoorbeeld getijde-energie en energieopslag noemt u samen met
zonne-energie in de top 3 van aandachtsgebieden waar
Zeeuwind zich op zou kunnen richten. Zeeuwind blijft
voortdurend scherp op de mogelijkheden voor innovatie
en probeert waar mogelijk een stimulerende rol te spelen.
De ontwikkeling van nieuwe techniek is echter vaak een lange
en moeizame weg, waarin de kosten voor de baten uit gaan
en de risico’s bovendien vaak groot zijn. Zeeuwind is niet
vanzelfsprekend de partij om zelf innovatieve technieken te
ontwikkelen, maar het beproeven en implementeren ervan
vormen activiteiten die Zeeuwind waar mogelijk omarmt.
Thema’s rond advies en ondersteuning worden daarnaast
door u genoemd als aandachtsgebieden voor Zeeuwind.
Hieronder vallen onder meer het delen van kennis en
het geven van advies aan particulieren, de organisatie van
inkoopcollectieven, maar bijvoorbeeld ook de ondersteuning
van andere Zeeuwse duurzaamheidsinitiatieven, zoals
de organisatie van activiteiten om als Zeeuwse burger zelf
energie te besparen. Dit antwoord sluit aan bij een ontwikkeling
die Zeeuwind de laatste jaren zelf ook signaleert. Er is vanuit
burgers, bedrijven, lokale overheden en maatschappelijke
organisatie duidelijk een toenemende behoefte om zelf deel
uit te maken van de energietransitie. Dat is goed nieuws!
Echter door beperkte kennis, coördinatie en tijd komt deze
ambitie niet altijd voldoende van de grond. U gelooft dat
de expertise die bij Zeeuwind aanwezig is van waarde kan zijn
om de gewenste duurzame energievoorziening te realiseren

.

Energieopslag
12%

Advies en
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25%
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Ontwikkelen
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stroom Verenigings 8%
6%
zaken
12%

Waar moet Zeeuwind aandacht aan besteden?

Je doet mee en wint! Dick Moelker
d ee l n eme r a a n d e l e d e n s u r v e y Z ee u w i n d
‘Laat uw e-mailadres achter en win een solar charger!’, zo
luidde de oproep voor het invullen van de ledensurvey, die in
maart verstuurd werd aan de Zeeuwindleden. Dick Moelker
vulde de enquête in, gaf zijn e-mailadres op en werd de
gelukkige winnaar van de prijs. Maar welk lid ging er schuil
achter dit winnende adres? Zeeuwind zocht hem op.
Dick Moelker is lid van Zeeuwind en al jaren bezig met energie
besparen. Voor zijn pensioen, nu zo’n 4 jaar geleden, was hij
33 jaar werkzaam op de afdeling vastgoed van een woning
corporatie in Goes. Daar had hij veel te maken met energie
besparing en collectieve inkoop van energiebesparende
maatregelen in de bestaande woningvoorraad. Denk aan
maatregelen zoals vloer-, wand- en dakisolatie. Maar ook
de HR-ketel en zonnecollectoren kwamen aan bod. De laatste
10 jaar werd dat meer gedaan in collectief verband, met
andere corporaties in Zeeland. “Een mooi voorbeeld daarvan
vormt de invoering van het energie-label”, vertelt Dick.
Ook bij zijn korfbalvereniging TOGO in Goes is Dick betrokken
bij de verduurzaming van de energievoorziening. “In 2014 zijn
op het dak van de kleedlokalen 24 zonnepanelen aangebracht,
waardoor de vereniging zelf zijn benodigde elektrische energie
kan opwekken”, vertelt Dick trots. Ook zijn begin dit jaar
de gasboilers, open verbrandingstoestellen, vervangen door
HR-atmosferisch gesloten modellen. De komende jaren zullen
na een energiescan nog meer maatregelen volgen.
Lid van Zeeuwind is Dick vanwege de grote interesse voor
energiebesparing. “En het mooie rendement op mijn
investering natuurlijk”, aldus Dick. En komt dat even goed uit!
Met de verlote solar charger kan Dick namelijk ook onderweg
nog wat besparen. Gefeliciteerd met je prijs Dick!
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Ach t e r d e sche r me n

Commissaris
Ries Zweistra:
‘Zelfs Shell…’
AU T EU R : K jell S c h ippers

In 2012 nam Ries Zweistra zitting in het bestuur van
Zeeuwind. Vorig jaar is het bestuur getransformeerd tot
de Raad van commissarissen (RvC). Ries is samen met
de voorzitter momenteel een van de langst zittende leden
van de raad. Energie en duurzaamheid spelen al sinds
het begin van zijn carrière een belangrijke rol. Als chemisch
technoloog werkte Ries 7 jaar in de procesindustrie waar ook
begin jaren tachtig al aandacht was voor het besparen van
energie. Hierna is hij als ‘beleidsmedewerker milieu’ aan
de slag gegaan bij de Provincie Zeeland. Zijn werkzaamheden
bij de Provincie waren voornamelijk gericht op veiligheid
en milieu. Vanuit zijn functie bij de Provincie was hij al
sinds de oprichting van Zeeuwind bekend met de coöperatie
en ondanks dat het in het verlengde van zijn toenmalige
werk lag. Toch werd hij pas vijf jaar geleden lid, maar
daarna ook snel bestuurslid.

Vooruitkijken
Voor Zeeuwind ziet Ries de komende jaren een spannende
periode. Nu de energietransitie een breder draagvlak begint
te vinden in de samenleving ontstaat er een nieuw krachtveld.
“Zelfs Shell lijkt in te zien dat er wat moet veranderen en
dat maakt dat er nieuwe uitdagingen ontstaan. Zeeuwind
moet de aansluiting met de samenleving zoeken en vooral
de politiek scherp houden en duurzaamheid praktisch vormgeven. Als je de uitdagingen van het komende decennium wil
oplossen zal je nu al moeten nadenken over hoe dat dan zou
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Waarover zou u graag meer willen weten, wat vindt u
interessant? Deze vraag legden we de redactieraad van
Zeeuwind Nieuws voor. Daaruit bleek dat de leden benieuwd
zijn naar de Raad van Commissarissen (RvC). Samen met het
bureau houden ze de vereniging al jaren op succesvolle wijze
draaiende. We zien ze tijdens de Algemene Ledenvergadering,
waarin de voorzitter volgens goed gebruik waar nodig namens
hen spreekt en we weten dat ze Zeeuwind allemaal een warm
hart toedragen. Maar welke personen schuilen er achter
de Commissarissen, wat is hun rol binnen de RvC en wat
beweegt hen om op vrijwillige basis een toch niet geringe
inspanning te leveren voor onze coöperatie?

moeten. Wat doen we met opslag van warmte en elektriciteit?
Als techneut is de keuze voor bewezen techniek de gemakkelijkste, maar als deze er niet is zal je juist innovatief moeten zijn.
Zeeuwind moet vooraan staan wanneer nieuwe technieken
klaar zijn voor de markt om te bewijzen dat het kan.” Ries is
inmiddels zelfstandig adviseur op de gebieden procesveiligheid
energie en duurzaamheid in het algemeen als lid van MaGRID
(Maatschap Goede Raad Is Duurzaam), een maatschap waarin
uiteenlopende projecten worden uitgevoerd voor diverse
opdrachtgevers en waarin duurzaamheid in de fysieke leefomgeving altijd een leidende rol speelt.

Professionalisering
Met de vorming van de RvC is er behoorlijk wat veranderd.
“Verandering zat er al aan te komen toen ik toetrad, mijn
gevoel daarover was (en is) een beetje dubbel. Ik ben een
techneut en praktisch ingesteld; door de toezichthoudende
rol van de RvC is de betrokkenheid minder direct.” Zijn werk
voor de RvC omschrijft hij als vooral stukken lezen, vragen
stellen en een mening vormen. De commissarissen komen
momenteel vier keer per jaar bijeen en dan komen vooral
de beleidszaken aanbod. Daarnaast zit hij in de commissies
Verenigingszaken/communicatie en Bedrijfsvoering.
“Hier komen meer inhoudelijke zaken op tafel en heb ik
vooral van doen met Nathalie Pakvis. Nu Zeeuwind dermate
is geprofessionaliseerd en er veel is overgenomen door het
bureau past de rol van commissaris beter, maar – eerlijk is
eerlijk – daar heb ik wel aan moeten wennen.”

.

V r i jw i l l i ge r N i c o A n em a :

‘Verbazingwekkend hoeveel
energie de zon levert’

“Er is werk aan de winkel in de energietransitie”, dat vindt Nico Anema, vrijwilliger bij Zeeuwind. Nico is
K jell S c h ippers

een vast gezicht bij diverse vrijwilligersprojecten en zet zich graag in voor een duurzamere samenleving.
Nico is geen geboren Zeeuw, maar woont sinds een jaar of
vijf in Zoutelande. Nico is geboren in Rotterdam, maar heeft
op diverse plaatsen gewoond. Voordat hij naar Zeeland
verhuisde, woonde hij lang in Brabant en tijdens zijn militaire
dienst op de Antillen.

“Mijn vrouw is niet gestopt met werken en daardoor wilde ik
ook weer bezig zijn. Uiteindelijk ben ik vrijwilligerswerk gaan
doen voor Humanitas en Zeeuwind.” En dat doet hij beide graag.

Nico was geen echte studiebol en is op jonge leeftijd in
de accountancy gaan werken. Waarin hij in diverse functies
heeft gewerkt waaronder een aantal jaar bij de Kamer van
Koophandel. Meer vrijheid kreeg hij toen hij zelfstandige was
en hij zo’n 10 jaar interimmanager is geweest voor diverse
bedrijven en instellingen. “Het was leuk, maar intensief werk.
Je wordt ingehuurd om de boel weer op een rijtje te krijgen.”

Zijn lidmaatschap was voor Nico niet genoeg en zo hoefde hij
niet overtuigd te worden toen hij door het toenmalig bestuur
gevraagd werd vrijwilliger te worden. Zo raakte hij betrokken bij
de Open Winddag en Het Zon Effect. Zijn belangrijkste doel is
enthousiasmeren, kennis delen en overtuigen van het belang
van duurzame maatregelen. “Het Zon Effect is daar een goed
voorbeeld van. Ik ken niemand die spijt heeft van de aanschaf
van zonnepanelen. Dan gaat het werken als een olievlek,
mensen raken ermee bekend en zien de mogelijkheden en
voordelen.” Nog altijd is Nico zelf verbaasd over hoeveel
energie er uit zonlicht is te halen.

Het roer om
Toen het financiële werk Nico een beetje tegen begon te
staan besloot hij het roer om te gooien. Jaren werkte hij
vervolgens in de glastuinbouw als assistent-bedrijfsleider.
“Om te groeien werd het bedrijf verhuisd en ik zag het niet
zitten om mee te gaan. Dat was jammer, maar zo kwam er
weer iets nieuws op m’n pad.” Samen met zijn vrouw ging hij
aan de slag als beheerder van een camping. “Iets heel anders,
maar het was wel ontzettend leuk om van die camping echt
iets te maken. Uiteindelijk werd de camping verkocht. Ik ben
toen gestopt met werken om vooral te gaan genieten van
het leven.” Fietsen en reizen doet hij graag, maar nadat hij
gestopt was met werken begon het toch weer te kriebelen.

Meer doen dan lid zijn

Positieve boodschap
Een belangrijke eigenschap van Zeeuwind vindt hij de
positieve boodschap, dat spreekt Nico erg aan. “Zeeuwind
biedt een alternatief, ergens tegen zijn is makkelijk, maar
wat dan? Bovendien doet zonne- en windenergie geen enkel
kwaad.” In de loop der jaren heeft Nico menig bezoeker met
kritische vragen door zijn enthousiasme en relativerings
vermogen kunnen overtuigen zonnepanelen aan te schaffen
of lid om te worden. “Bewustzijn creëren gecombineerd met
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een financiële prikkel door een aantrekkelijk rendement zijn
daar onderdeel van.”
Nico kijkt met interesse naar de toekomst en de uitdagingen
die Zeeuwind wellicht tegen zal komen. “Krammer is een
mooie ontwikkeling natuurlijk, zo’n groot project is fantastisch.
Het onlangs aanbestede offshore Windpark Borssele I en II
voor een ongekende bodemprijs zet wel de toon en kan
een hevige concurrentie zijn voor wind op land. Met Zonne
panelen zie ik echt nog veel ontwikkelingen, er is nog schandalig
veel potentieel op daken en het heeft het eigenlijk geen nadelen.”
Voor de energietransitie ziet Nico ook nog een belangrijk aandeel voor besparen. “Zeeuwind zou daar ook nog meer mee
kunnen doen, naast het inzetten op nieuwe windparken is er
nog veel mogelijk met besparen. Ledverlichting en warmtepompen hebben veel potentieel en vult het gebruik van

duurzame energie goed aan.” Zelf zou Nico ook de stap willen
maken naar de warmtepomp als dat technisch mogelijk is.
Kortom er is nog werk aan de winkel en daar draagt Nico
graag met een positief geluid een steentje aan bij!

.

Vrijwilliger worden
Ook vrijwilliger worden bij Zeeuwind? Dat kan. Als vrijwilliger
kun je bij Zeeuwind op verschillende manieren aan de slag.
Zo kun je actief zijn bij de educatieprojecten, meedenken
over de PR en communicatie, of bijvoorbeeld hand- en
spandiensten verlenen tijdens de organisatie van evenementen.
Neem voor meer informatie contact op met Nathalie Pakvis:
npakvis@zeeuwind.nl, of bel: 0118 - 47 65 50.

Het Zon Effect 2016

‘Wat was het weer een mooie periode voor Het Zon Effect! Onverminderd populair blijft de gezamenlijke
inkoopactie van Zeeuwind, de ZMf en Saman, waarbij voor een scherp tarief zonnepanelen aangeschaft
kunnen worden. ‘Heel Zeeland aan de zonne-energie’ blijft dan ook hét thema van Het Zon Effect.
N at h alie Pakvis

In 2016 zijn we daar weer een stapje dichterbij gekomen en daar zijn we best een beetje trots op.

Namens Zeeuwind: bedankt!
De exacte aantallen zijn nog niet bekend, maar op moment
van schrijven zijn er dit jaar alweer zo’n 4.500 zonnepanelen
in Zeeland bijgekomen, samen goed voor een extra vermogen
van 1,2 MW aan zonne-energie! Dat dit resultaat niet vanzelf
ontstaat moge natuurlijk duidelijk zijn. Met hetzelfde
enthousiasme stak onze vrijwilligersgroep dan ook dit jaar
de handen uit de mouwen. Zij zorgden er namelijk tijdens
drie informatiebijeenkomsten voor dat het publiek voldoende
te weten kwam over de aanschaf van zonnepanelen, met
uiteraard in de heldere presentaties een glansrol voor onze
eigen Niek. Wij willen André, Bart-Jan, Carla, Jan, Nico, Pim,
Ramon en René ook in het vijfde jaar van Het Zon Effect
heel hartelijk bedanken voor hun fantastische inzet!

Jureren
Carla ging zelfs nog een stapje verder. “Laat mij ook maar
jureren, dat vind ik wel leuk”, gaf Carla onmiddellijk aan.
Zij reageerde daarmee als eerste op de vraag wie van de

20

v rijwilligers zitting wilde nemen in de jury voor het wedstrijdgedeelte van Het Zon Effect. Met deze wedstrijd, ‘Zet je
Vereniging in het Zonnetje’, konden Zeeuwse verenigingen
een set van 10 gratis zonnepanelen, inclusief installatie en
omvormer, winnen. Dat kon door zoveel mogelijk stemmen
te verzamelen voor de vereniging. Er was ook een set te
vergeven voor de vereniging die de stemmen op de meest
ludieke manier wist te werven. Werk aan de winkel dus.
Aan de vierkoppige jury de pittige taak om een keuze te
maken uit de inzendingen.

Foto: Scoutinggroep Frans Naerebout won de prijs voor de meest ludieke actie.

‘Zet je Vereniging in het Zonnetje’
Aan de wedstrijd deden maar liefst 28 Zeeuwse verenigingen mee.
Zij hebben alles op alles gezet om zoveel mogelijk stemmen
te werven. Het meest succesvol was Scoutinggroep de
Valkeniers uit Koudekerke, met in totaal 8952 stemmen!
Scoutingroep de Valkeniers heeft veel stemmen binnen
gehaald door een succesvolle Facebookactie een dag voordat
de stembussen sloten. Doordat zij hun netwerk binnen scouting
Nederland hadden ingeschakeld ging de actie viraal.
Lange tijd gingen zij-nek-aan nek met Rugbyclub Tovaal,
de gelukkige winnaars van de zonnepanelen in 2015, maar
de succesvolle stemactie zorgde voor een stevige eindsprint
op het laatste moment. De club is zeer blij met de prijs:
“Met de panelen dragen we niet alleen bij aan een gezond
milieu, maar ook wordt de energierekening van de vereniging
een stuk lager. Het geld dat de club hiermee bespaart, wordt
ingezet voor andere activiteiten”, aldus het bestuur van
de Valkeniers.

de mouwen gestoken om hun vereniging aan de duurzame
energie te helpen. Onder het motto ‘Omdat scouts respect
hebben voor de natuur!’ deelden zij op de markt in Goes
door hen zelf gemaakte flyers uit. Samen met de jeugdleden
hebben zij met behulp van tablets en smartphones op en
rond de grote markt stemmen verzameld bij het winkelend
publiek. 2017 Mensen stemden hierdoor op scoutinggroep
Frans Naerebout. “We merkten dat de marktactie echt een
boost gaf aan het aantal stemmen”, zegt Sjoerd, speltak
leiding bij Frans Naerebout. De jury prees de scouts dan ook
voor de originaliteit van de actie, de duurzaamheidsgedachte
en de enthousiaste inzet van zowel jong als oud

.

Foto: Het Zon Effect Team

Ludieke actie
Scoutinggroep Frans Naerebout won de prijs voor de meest
ludieke actie. De zeeverkenners hebben flink de handen uit
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Wat v i n dt u ?

Lokale energie
coöperaties:
top of flop?
Lokale energiecoö

peraties: top of flo

In onze opinierubriek laten kantoormedewerkers van Zeeuwind
en de leden hun licht schijnen over actuele onderwerpen
binnen de duurzame energiesector. De Opinierubriek is een
podium voor discussie. Bijdragen worden geacht op persoonlijke
titel te zijn geschreven.

Onder: ingezonden brief van Zeeuwindlid Adrie van Beek
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Wilt u ook reageren of een ingezonden brief sturen? Dat kan!
Stuurt u daarvoor uw e-mail naar: npakvis@zeeuwind.nl,
of stuur uw artikel naar: Zeeuwind, Postbus 5054,
4380 KB Vlissingen. De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen te weigeren, te redigeren of in te korten.
Anonieme bijdragen en open brieven worden niet geplaatst

.
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Parken en projecten
Kaart: huidige parken (groen)
en projecten in ontwikkeling (geel) van Zeeuwind
of waarin Zeeuwind participeert.
Foto rechtsboven: project Krammer.
Foto rechtsonder: bestaand park Bath II.

Krammer

OSK Bouwdokken

Kats 3x3000 kW

OSK Mattenhaven

Derde Dijk 1x2350 kW
Westkapelle 2x250 kW

Noordpolder 4x2300 kW

Goese Sas 1x250 kW

Estlandweg 1x2350 kW, 1x900 kW
Windpark Zeeland

W.A.P. 10x900 kW
Olaz Stort 2x900 kW
Olaz Compostering II 2x660 kW
Bath 2x660 kW
Borssele II 1x2350 kW

STAND VAN Z AKEN, DECEMBER 2016
Zeeuwind is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om haar productiecapaciteit uit te breiden.
M arco B o u wman

Projectontwikkeling is een kwestie van lange adem. Mee- en tegenvallers wisselen elkaar af.
M arco S paans

Hieronder een overzicht van de stand van zaken van de verschillende projecten waarbij Zeeuwind betrokken is.

Windpark Polenweg
Voor de nieuwe turbine op het terrein van Indaver aan de
Polenweg in het Sloegebied leggen we momenteel de laatste
hand aan de voorbereidingen, waarmee we voor het eind
van het jaar richting een investeringsbesluit willen gaan.
Het gaat om de vervanging van een 16 jaar oude Vestas V47
door een E-70 met ashoogte 64 meter en een rotordiameter
van 70 meter. Zeeuwind vervangt wel vaker oude turbines die
op zijn door nieuwe en grotere. Alleen in dit geval is het best
spannend omdat we vanwege de beperkte speelruimte met
de nieuwe paalfundering heel goed rekening moeten houden
met de palen van de bestaande turbine, maar ook met ondergrondse kabels en leidingen. Met de kraanopstelplaats en
de logistieke aanvoer van onderdelen is het straks ook passen
en meten, zonder daarbij tot al te veel overlast voor
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Foto Windpark Polenweg: het graven van proefsleuven om de al
bestaande kabels en leidingen exact te lokaliseren. Daar kan dan in
de voorbereiding, voordat de bouwput wordt gegraven, rekening
mee kan worden gehouden.
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de omgeving te zijn. We doen dat in nauw overleg met
Indaver, maar ook met Zeeland Seaports en de omliggende
bedrijven. En we streven er naar dat de turbine eind volgend
jaar staat te draaien.

Verkenning Terneuzen
Zeeuwind, DELTA en Eneco hebben in een samenwerkingsverband het initiatief genomen voor een open en onafhankelijke
verkenning in de Terneuzense gemeenschap, industrie en
bedrijfsleven, waarin wordt bekeken wat windenergie en
zonne-energie voor Terneuzen kan betekenen. We willen
onderzoeken hoe de ontwikkeling van meer duurzame energie
ook kan bijdragen aan lokale ontwikkelingsdoelen en
economie.
De verkenning wordt uitgevoerd door Fon ten Thij in opdracht
van de initiatiefnemers en in nauw overleg met de gemeente
Terneuzen, Zeeland Seaports en de Provincie Zeeland.

OSK / Bouwdokken
Medio 2016 heeft E-Connection ons de mogelijkheid geboden
om aandelen te verwerven in dit mooie project bestaande
uit 8 turbines van 4,2 MW op de voormalige Bouwdokken

OSK Bouwdokken: De bouw is 1 september van start gegaan.

Oosterscheldekering. Deze participatiemogelijkheid is
gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst tussen
E-Connection en Zeeuwind. Zeeuwind heeft daarop volgend
een analyse gemaakt van het project en de onderliggende
stukken. Uit de analyse is gebleken dat de investering in
onze optiek verantwoord is op zowel financieel, technisch als
organisatorisch vlak. Vervolgens hebben wij E-Connection
laten weten dat wij onze participatiemogelijkheid van
maximaal 25% van de aandelen willen benutten. Inmiddels
is de aandelentransactie voltooid en is ook de bouw van
dit project van start gegaan. Het bestemmingsplan biedt
overigens ruimte voor 9 turbines

.

Windpark Krammer

U P DAT E

Soms kan het ineens snel gaan. Nadat het geplande ledenevent in maart nog even werd uitgesteld konden
M arl o u s N o o i

we in oktober dan toch eindelijk genieten van een welverdiend ledenfeestje. Graag nemen we u nog eens
N at h alie Pakvis

mee in de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen maanden.

Mooie verbindingen tijdens
de Bedrijvendag
Donderdag 22 september organiseerde Windpark Krammer
de Bedrijvendag. Ongeveer veertig lokale ondernemers gingen
door middel van speeddates in gesprek met de (onder)aan
nemers van het windpark. Deze (onder)aannemers zochten
nog lokale toeleveranciers en via de Bedrijvendag werden zij
aan elkaar gekoppeld. Dat leverde mooie verbindingen op!

170.000 lunchpakketjes
Monique Sweep (Deltawind), Marco Spaans (Zeeuwind),
Tijmen Keesmaat (Windpark Krammer) en Bram van Noort

(Enercon) trapten de dag af met een presentatie. De bouw
start al dit najaar en het aantal bouwers op de site zal
de komende drie jaar aanzienlijk zijn. Zo moeten er in deze
periode ruim 170.000 lunchpakketjes verzorgd worden om
al die harde werkers van een lunch te voorzien!

Virtual Reality
Naast de speeddates konden de ondernemers ook informatie
verkrijgen via een kleine beurs. De (onder)aannemers Zeeuwind
en Deltawind, maar natuurlijk ook Windpark Krammer, hadden
een standje opgebouwd en lieten zien welke werkzaamheden
verricht zullen gaan worden. Via Virtual Reality en de Oculus
Rift-bril kon je ten slotte al stiekem een kijkje nemen en rondlopen in het park. Windenergie was nog nooit zo spectaculair!

25

Z eeuwind N ieuws 2 2 0 1 6

|

W indpark K rammer

Mogelijkheid tot financieel
participeren in Windpark Krammer
Windpark Krammer en Enercon
In juni hebben Deltawind en Zeeuwind een Holding opgericht
waarin ons gezamenlijke aandelenbelang in Windpark
Krammer BV is ondergebracht. Elke coöperatie heeft een 50%
aandelenbelang in de Holding. Eind september is Enercon
toegetreden als aandeelhouder in Windpark Krammer BV.
Enercon heeft nu een aandelenbelang van 49% in Windpark
Krammer BV, Deltawind-Zeeuwind Holding bezit 51% van
de aandelen Windpark Krammer BV. Via deze constructie
heeft het Windpark krachtige partners!
Participaties
Om het coöperatieve karakter te benadrukken wil Windpark
Krammer €10 miljoen euro ophalen, waarvan het merendeel
onder de leden van Deltawind en Zeeuwind. Meer informatie
over de definitieve invulling van de participaties ontvangt u
te zijnertijd.

Stroomafname door
vier m ultinationals
Consortium
Voor de levering van de stroom van Windpark Krammer is
een unieke afnemer gevonden. “We gaan namelijk de stroom
rechtstreeks verkopen aan vier multinationals: Philips, Google,
DSM en Akzo Nobel. Deze partijen willen hun productie
verduurzamen en hebben voor de inkoop van duurzame
stroom een consortium opgericht: Wind4Ind.”, aldus directeur
Tijmen Keesmaat. “Een paar maanden geleden zijn we door
het consortium benaderd met de vraag of zij onze windstroom kunnen kopen. Ik vind dat een uiterst stoere zet van
deze bedrijven, want het heeft veel afstemming gevraagd
tussen de vier partijen, vooral op het gebied van inkoop en
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ten aanzien van de juridische aspecten. Wij willen in totaal voor
alle vier de bedrijven namelijk maar één contract aanbieden,
dus geen uitzonderingen per bedrijf. En dat is gelukt.”

Nieuwe trend
Het bijzondere is dat er geen externe leveringspartij zit
tussen Windpark Krammer en Wind4Ind. “Het enige wat
nodig is, is een programmaverantwoordelijke, en daarvoor
zorgt Wind4Ind. Wij leveren dus rechtstreeks aan deze vier
multinationals.” Hierdoor zorgt Windpark Krammer er
met een jaaropbrengst van 365 GWh niet alleen voor dat
Nederland op coöperatieve wijze een flinke duurzaamheidsslag maakt, zoals in het Energieakkoord is afgesproken,
maar zet zij ook een nieuwe trend neer voor toekomstige
windparken.

Ledenfeest
Op 14 oktober vierde Windpark Krammer de officiële ‘Start
Bouw’ met ruim 200 leden van Zeeuwind en Deltawind.
Het bouwbord werd onthuld en de bijzondere samenwerking
met AkzoNobel, DSM, Google en Philips werd bekend
gemaakt. Een speciale tent werd opgebouwd en ingericht
om zoveel mogelijk leden uit te kunnen nodigen voor deze
mijlpaal. Met lekkere hapjes, goede muziek en een heuse
frietkraam werd er geproost op het bijzondere moment

.

Foto’s ledenfeest op 14 oktober jl., linkerpagina: directeur Tijmen Keesmaat
opent het feest. Onthulling bouwbord door bestuurders van Windpark
Krammer. Rechterpagina: met een presentatie van Bram van Noort stelt
Enercon zich voor als hoofdaannemer voor de bouw. Frietkar en muzikale
omlijsting.
NB: Alle foto’s zijn gemaakt door Wim van Vossen en eigendom van Windpark
Krammer. Zonder toestemming mogen deze niet gedeeld worden.
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Philip Goetheer het 2000ste lid
Zeeuwind telt sinds eind september van dit jaar 2.000 leden. Een mijlpaal om even bij stil te staan.

De redactie van Zeeuwind Nieuws was benieuwd wie er achter dit lidmaatschap schuil gaat en ging
AU T EU R : K jell S c h ippers

bij hem langs. En wat bleek, dit lid is zeker geen onbekende van Zeeuwind.

Eindelijk lid
Philip Goetheer heeft zich aangemeld als lid van Zeeuwind,
maar hij had eigenlijk ook al jaren eerder lid kunnen zijn.
Philip is directeur van H4A windenergie bv te Goes, een
aannemer met een gespecialiseerde tak voor windenergie
projecten. Vanuit zijn werk heeft hij al jaren regelmatig te
maken met Zeeuwind. “Het bedrijf zelf is al jaren lid, maar
privé is het er eigenlijk nooit zo van gekomen. Je kan tenslotte
niet overal lid van zijn, maar hoe mooi is het om als particulier
Zeeuwind een extra steuntje in de rug te geven en ook een
steentje bij te dragen aan duurzame energie en energietransitie.”

Steeds groter en uitdagender
Philip is een echte civiel ingenieur en met veel enthousiasme
al meer dan 25 jaar werkzaam in de windenergie. Ruim 25 jaar
geleden was hij al betrokken bij de bouw van de eerste windturbines in Vlissingen. Hij heeft de sector enorm zien groeien
en daarmee ook het bedrijf en de complexiteit van de projecten.
“De windturbines zijn steeds groter geworden en ook alles
wat daarbij hoort zoals de funderingen, de kranen en de bijbehorende transporten. Het is als aannemer een geweldige
uitdaging om steeds weer met nieuwe oplossingen te komen
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en naar de beste oplossing te zoeken per situatie voor onze
klanten.”

Werken aan de toekomst
Bevlogen en trots is Philip op z’n werk en hij wil dan ook
graag zijn kennis en expertise delen. Hij is parttime docent
aan de KOB (Kader- en Ondernemersopleiding in de Bouw).
Dit is een praktijkgerichte opleiding om door te kunnen stromen
binnen de aannemerij. “Het is leuk om bij te dragen aan
de groei van mensen die al binnen de bouwsector actief zijn.”
Philip heeft respect voor de manier waarop Zeeuwind zich
afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot een professionele
organisatie. De samenwerking met Deltawind om Windpark
Krammer te kunnen realiseren is daar volgens hem het bewijs van.
Hij heeft er vertrouwen in dat Zeeuwind de trend kan voortzetten en ook in de toekomst kan blijven bijdragen aan een
duurzame energievoorziening in Zeeland. Daarnaast hoopt
hij met zijn lidmaatschap professioneel én privé nog lang
betrokken te blijven bij Zeeuwind

.

C olumn voorzitter

Natafelen
over Parijs

‘Parijs’ was voor klimaat- en energiebeleid hét kantelpunt.
Vriend en vijand waren en zijn nog steeds onder de indruk van
dat moment. China en Amerika, de grootste boosdoeners in
klimaatverandering slaan een andere weg in. Historisch, hoopgevend en inspirerend voor hen die toekomstgericht denken.
De commissie Balkenende gaf Zeeland een helder advies.
Zet in op energietransitie en pas de bestuurlijke structuur en
cultuur aan. Dat wisten we natuurlijk al lang.
In Zeeland wordt absurd veel energie gebruikt. Dat heb je met
veel petrochemie binnen je grenzen. Net zoals (bijna) iedereen
wel weet dat we in Zeeland veel bestuurders hebben. Veel te
veel bestuurders. En voor al die bestuurders is gewoon te weinig
werk. Zeker nu in de participatiesamenleving de burgers ook
veel meer moeten gaan doen. Overigens, dat doen de mensen
van Zeeuwind al lang. Tegen de verdrukking in bouwden die
een prachtig groot bedrijf dat veel bijdraagt aan een beter
klimaat. Zeeuwse bestuurders – en dat geldt alle geledingen
– weten ook wel dat het klimaat verandert en dat ze met
teveel zijn. Actie, daadkracht, visie en overtuigingskracht zijn
dan nodig om de problemen aan te pakken, mensen te motiveren
en bedrijven naar een betere concurrentiepositie te brengen.
Wat doen de Zeeuwse bestuurders? Mooie woorden spreken
over afspraken die andere partijen maken: Bedrijven, Seaports
en de ZMf bijvoorbeeld: concreet en afrekenbaar. Toekijken hoe
elders wordt gewerkt aan overeenkomsten voor energiebesparing.
Nog eens een paar jaar nadenken over zonneparkjes (misschien
zijn ze wel niet mooi). En wie windmolens wil bouwen moet
het werk van gemeenten zelf doen: zorgen dat er een beslissing
genomen wordt. Er zijn colleges van B&W die dat niet durven.
Hoezo is windenergie duur?

M arten W iersma
vo o rzitter
R aad van Co mmissarissen

Voor de financiering doet de Tafel een beroep op de Juncker
gelden. Om dat voor elkaar te krijgen gaan ze samenwerken
met de mensen die daar in dorpen en steden al mee bezig zijn.
En samen tuigen de Tafelgenoten een kleine organisatie
op die de coördinatie op zich neemt.
– De Tafelgenoten gaan in Zeeland plaats maken voor nog
250 MW windenergie, te realiseren vóór 2025. Dat worden
‘molens voor de mensen’, een nieuw type dorpsmolen
waarmee dorpen en wijken een stap vooruit doen in duurzaam
heid. Turbines leveren ook geld op voor maatschappelijke
en culturele doelen en de participatiesamenleving in die
dorpen en wijken. Natuurlijk krijgen de Tafelgenoten een
bijdrage uit Den Haag voor die extra inspanning. Voor wat
hoort wat.
– De Tafelgenoten gaan met de Zeeuwse energieslurpende
bedrijven én minister Kamp praten over de dreigende
verplichting om in de industrie energie te besparen.
Uitkomst van dat gesprek: een voorloperspositie van Zeeland:
meer bereiken dan de verplichting door slim samenwerken.
Dat levert betere bedrijven, meer werk en een beter klimaat op.

.

Dat kan allemaal niet? En dat Parijse Klimaatakkoord sluiten
kon wel? Kom op zeg, laat het natafelen net zo imposant zijn
als het tafelen in de lichtstad

Zeeuwse bestuurders doen niet zoveel met het Klimaatakkoord
maar des te meer met elkaar. Ze tafelen. En ze tafelen lang.
Aan de tafel van 15. Inderdaad, 13 gemeenten, een provincie
en een waterschap. Waarover? Niemand die het weet.
Een ideetje?
– De Tafelgenoten gaan het Klimaatakkoord wél serieus nemen.
En ze gaan ervoor om in 2025 de helft van de Zeeuwse
woningen bijna energieneutraal te hebben. Dat is een
impuls van pakweg 225 miljoen Euro. Die komt niet uit
Den Haag, maar wordt door de inwoners zelf terugverdiend.
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Duurzame stroomproductie 2016

N I EK T R A M P ER

Windaanbod

Productie in kWh

Als windboer ben je niet gauw tevreden. Het jaar begon goed
met een lekker windje in januari. Daarna ging het langzaam
minder met een dieptepunt in mei/juni. Augustus was weer
prima, maar september en oktober lager dan gemiddeld.
We zitten 9% onder het langjarig gemiddelde, maar dat kan
met een goede november - of decembermaand snel weer
ingelopen worden. Kortom het kon beter maar wellicht
heeft u persoonlijk wél van de rustige nazomer genoten.

Aangezien er grote verschillen ontstaan in de turbines van
Zeeuwind is besloten OL AZ en Borssele II apart aan te geven.
In plaats van de 5 windparken worden nu 8 parken weergegeven.
Voor de leesbaarheid heb ik de productie gespecificeerd
per maand vervangen door een totaal. Wil u meer weten,
dan kunt u op onze website de productie per maand bekijken:
www.zeeuwind.nl/locaties

Windex 2016

• Begroot • Werkelijk

Productie in kWh 2016
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Stroomtarieven

Netto stroomtarieven incl. Garanties van Oorsprong

APX (afslag 6%)

Endex (afslag 11%)

Consument (afslag 35%)
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€ 40,00
€ 37,50
€ 35,00
€ 32,50
€ 30,00
€ 27,50
€ 25,00
€ 22,50
€ 20,00
€ 17,50
€ 15,00
mei

Beschikbaarheid
96,5%
98,6%
98,6%
99,4%
98,4%
99,1%
99,4%
99,8%
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Park
Goese sas + Westkapelle + Bath
OLAZ Compost+Stort+Estlandweg
Borssele II
Willem-Annapolder
Kats II
Noordpolder
Derde Dijk
Estlandweg II
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Beschikbaarheid Zeeuwindturbines in 2016

Zoals op de ALV in juni aangegeven zijn de stroomprijzen
enorm gedaald. De netto stroomtarieven hebben in 2016
het volgende verloop gehad:
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stroomproductie

Duurzame Zonnestroom
Zonex 2016 cumulatief • Langjarig 1991-2010 • Werkelijk 2016
110%
100%

Interessante websites
Bent u net als ik geïnteresseerd in de productie van wind
turbines dan is onderstaande website erg leuk en informatief:
www.windstats.nl U kunt er de actuele elektriciteitsproductie
door windturbines in Nederland volgen.
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In de onderstaande tabel staat de actuele productie in procenten
aangegeven voor een zonnestroominstallatie met een ideale
hellingshoek van 35 graden en ideale oriëntatie zuid.
De gegevens zijn afkomstig van siderea; zie www.siderea.nl

Ben u geïnteresseerd in de actuele prijzen, dan kunt u kijken op:
https://www.apxgroup.com/market-results/apx-power-nl/
dashboard/

Zonex 2016 Zeeland met optimale oriëntatie
Periode
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
% van het jaar

1991-2010
Langjarig

2016
Werkelijk

Afwijking

2,9%
4,5%
8,5%
11,8%
13,4%
13,2%
13,1%
12,2%
9,1%
6,5%
95%

2,9%
5,7%
10,5%
13,2%
14,3%
11,3%
13,9%
14,2%
12,0%
7,7%
106%

0%
1%
2%
1%
1%
– 2%
1%
2%
3%
1%
10%
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E n e r g i e e n ge l d bes p a r e n é n C O 2 - r e d u c t i e

Energie opwekken bij u thuis

Energietransitie is niet abstract, al lijkt dat uit de verschillende studies en rapporten wel zo te zijn. Bij u thuis
kunt u ook de nodige slagen slaan. Heel concreet en wanneer u daaraan toe bent. Minder energie verbruiken is
één, duurzame energie inzetten in plaats van energie op basis van fossiele brandstoffen is twee. En wanneer u
N I EK T R A M P ER

slechts de keuze rest tussen fossiele brandstoffen, gebruikt u dan de meest CO2 neutrale energiebronnen?

Reductie CO2

In de vorige Zeeuwind Nieuws eindigde ik met de stelling dat
er slechts twee middelen zijn die echt de CO2 uitstoot beperken,
te weten: minder elektriciteit verbruiken of elektriciteit
duurzaam opwekken. Daarmee ben ik voorbijgegaan aan
het belang van het reduceren van CO2 belasting door te kiezen
voor die brandstoffen die het milieu het minst belasten.
In 90% van de gevallen wordt warmte opgewekt met gas.
Wat CO2 betreft is er een groot verschil tussen de CO2
uitstoot van elektriciteit en die van gas.

Het enige verschil in de afgelopen 50 jaar, is het rendement
van de toestellen die voor verwarming worden gebruikt.
Bij een CV-ketel is het rendement toegenomen voor verwarming
van 80% naar 95% en voor warm tapwater van 55% naar
90%. Toch zijn er meer opties. Een van de belangrijkste
mogelijkheden is stadsverwarming. Hierbij wordt restwarmte
gebruikt om woningen te verwarmen. Helaas is dit alleen
mogelijk bij collectieve aanleg. Dit is echter geen duurzame
warmte, maar efficiënt gebruik van energie.

Uitstoot bij elektriciteitsproductie

De alternatieven

De uitstoot van elektriciteit is afhankelijk van de productiewijze. Het maakt een verschil of elektriciteit wordt op gewekt
in een kolencentrale, gascentrale, kerncentrale, windpark,
zonnepark en dergelijke. De milieubelasting van een kolencentrale is daarbij groter dan van een zonnepark. De in Nederland
geproduceerde elektriciteit stoot gemiddeld 600 gram CO2
per kWh uit. In 2015 is het energetisch verbruik voor 6%
afkomstig van duurzame bronnen. De overheid heeft als
doelstelling dat in 2020 14% van de energie door duurzame
installaties moet worden opgewekt. Dit zal zorgen voor een
verlaging van de CO2 uitstoot per kWh. Heeft u zelf zonnepanelen dan is die elektriciteit nagenoeg CO2 vrij.

Individueel zijn er goede alternatieven om warmte duurzaam
op te wekken:
1. Met hout. Hout is een kort cyclische brandstof.
2. Met Pellets. Pellets zijn geprepareerde houtkorrels, dus ook
kort cyclisch.
3. Met elektriciteit en verwarmingselementen. Dit kan een
elektrische CV, vloerverwarming of kunnen radiatoren zijn.
4. Met elektriciteit en infrarood panelen. Dit is vergelijkbaar
met verwarmingspanelen.
5. Met elektriciteit en een warmtepomp.
6. Met een combinatie van warmtepomp en gasketel.

Uitstoot bij gasproductie
Bij het verbruik van gas is dit anders. De CO2 uitstoot is
chemisch bepaald. Ons aardgas, Groningen kwaliteit,
geeft bij verbranding een CO2 uitstoot van 1,78 kg per m3.

CO2 reductie bij verwarming
De uitstoot bij de productie van gas is een gegeven.
Wat is het verschil dat u als consument kunt maken?
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Rekenmeester
Hiernaast geef ik een doorkijkje in het duurzaam warmte
opwekken met elektriciteit en een combinatie van elektriciteit
en gas. Als u met zonnepanelen uw elektriciteit opwekt
maakt het op zich niet uit met welk toestel u verwarmt.
Immers elektriciteit produceren met zonnepanelen is
nagenoeg CO2 vrij! Wat wel uitmaakt zijn de kosten voor
de verkregen warmte. En daarmee komen we op de bekende
sommetjes die u van mij gewend bent.
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Warmte van de zon

Warmte van de zon
en warmtepomp

Warmte van
de hybride

Stel u verbruikt 1850 m3 gas per jaar.
U huishouden bestaat uit 2 personen,
dan verbruikt u 1600 m3 gas voor
verwarming. 1600 m3 gas heeft evenveel
(secundaire) energie als 15.000 kWh
elektriciteit. Deze hoeveelheid elektriciteit
kunt u opwekken met 60 zonnepanelen
van 270 Wattpiek. U heeft dan een
dakvlak nodig van 100 m2.

Heeft u dit oppervlak niet dan is
een warmtepomp een goed alternatief.
Een warmtepomp heeft een rendement
van ongeveer 350%. Dit betekent dat
1 kWh elektriciteit omgezet wordt in
3,5 kWh warmte. Bij een verbruik van
1600 m3 gas heeft u geen 15.000 kWh
nodig maar slechts 5.000 kWh. Dit kan
opgewekt worden door 20 zonnepanelen
ofwel 33 m2 dakoppervlak.

Een ander alternatief is de hybride
warmtepomp. Daarmee wordt
de warmte geleverd voor 60% door
de warmtepomp en 40% door een gas
gestookte CV-ketel. De CV-ketel met
zijn hoge vermogen wordt ingezet
bij een buitentemperatuur lager dan
5 graden Celsius. Bij een huidig verbruik
van 1600 m3 gas, wordt het verbruik
met deze warmtepomp: 600 m3 gas
en 2.600 kWh elektriciteit.

Verschil in kosten diverse verwarmingssystemen en CO2-reductie
Verbruik
Verbruik
3
in m gas kWh Elektr.
CV-ketel (huidige situatie)
1.600		
Elektrische verwarming		
15.000
Elektrische verwarming + zonnepanelen			
Warmtepomp		
4.400
Warmtepomp + zonnepanelen			
Hybride warmtepomp
600
2.500
Hybride warmtepomp + zonnepanelen 600		

Verbruik
G+E kosten
€ 1.000
€ 2.800
€
0
€ 800
€
0
€ 800
€ 400

Gebaseerd op:
– Gastarief 2016 per m3 inclusief belastingen € 0,60.
– Elektriciteitstarief 2016 per kWh incl. belastingen € 0,19.
– Aangegeven verbruikskosten, indien gesaldeerd mag worden.
– In de aanschafkosten is de ISDE-subsidie reeds verrekend.
– Er is geen rente over de aanschafkosten berekend.
– Vervallen aansluitkosten zijn in dit overzicht niet verrekend.

Aanschaf
Aanschaf Afschrijving
toestel zonnepanelen
per jaar
€ 2.000			
€ 100
€ 2.000			
€ 100
€ 2.000
€ 20.000
€ 1.100
€ 8.000			
€ 400
€ 8.000
€ 6.000
€ 700
€ 5.000			
€ 300
€ 5.000
€ 3.500
€ 400

G+E+Afschr
kosten/jaar
€ 1.100
€ 2.900
€ 11.000
€ 1.200
€ 7.000
€ 1.100
€ 800

kg CO2
per jaar
2.800
9.000
0
2.600
0
2.600
1.100

– Warmtepomp COP = 3,4 (uitleg zie pagina 34).
– Hybride warmtepomp COP = 3,6 (uitleg zie pagina 34).
– Verhouding inzet warmtepomp versus CV-ketel is 60%.
– Warmtepomp is lage temperauurverwarming. Hiervoor is vloerverwarming
noodzakelijk; kosten per verdieping ca. € 1.500.

Foto’s onder: in de Zeeuwind Nieuws 1-2012 verscheen een artikel over
Zeeuwindlid dhr. van de Ree, die een warmtepomp en zonnepanelen gebruikt
en over beide systemen enthousiast is. Meer over warmtepompen op pag. 34.
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Het Warmte Effect
van de warmtepomp

Om efficiënt met elektriciteit warmte of koude te produceren is de warmtepomp ideaal. U kent hem van
de koelkast, de vriezer en de airco. Voor de productie van warmte wordt het systeem omgedraaid:
lage temperatuur warmte van buiten wordt ‘opgepompt’ tot een hogere temperatuur voor binnen zoals
bij de warmtepompdroger. Het is dan ook tijd om de warmtepomp nadrukkelijker onder de aandacht
N I EK T R A M P ER

te brengen van de milieubewuste consument.

Het Warmte Effect

Oproep

In navolging van de campagne ‘Het Zon Effect’ gaat
Zeeuwind een voorlichtingscampagne organiseren over
warmtepompen. We richten ons op de vervangingsmarkt
dit wil zeggen op de mensen die een CV-ketel hebben die
vervangen moet worden. Wellicht zult u zeggen: efficiënt
oké, maar wij gaan voor duurzaam. Let op, ook de warmtepomp beperkt de CO2 uitstoot en is 100% duurzaam als u
de stroom betrekt van uw eigen zonnepanelen.
Warmtepompen worden al veel ingezet in gebieden zonder
gas-infrastructuur, bijvoorbeeld op ons Zeeuwse platteland,
maar zeker in landen als Noorwegen, Zweden, de Verenigde
Staten enz. Helaas zijn warmtepompen nog vrij kostbaar. Ze
kunnen niet voor dezelfde kosten per jaar concurreren tegen
een gasgestookte CV-ketel, tenzij u zelf met zonnepanelen
energie produceert. We hebben in dit promotieproject gekozen
voor een hybride warmtepomp: en combinatie van een gas
gestookte CV-ketel en een kleine warmtepomp.

Bent u enthousiast over uw warmtepomp en wilt u
net als wij dat meer mensen overstappen op duurzame
warmte en warmtepomp, dan kunt u een steentje
bijdragen door u aan te melden als ervaringsdeskundige
bij ntramper@zeeuwind.nl of tel. 0118 - 47 34 07.

De techniek van de warmtepomp
De techniek van de warmtepomp is al oud en wordt vaak
gebruikt. De eerste warmtepomp werd in het begin van
de 20e eeuw gemaakt. Trouwens ieder gezin heeft zo’n
systeem in huis: de koelkast. Die heeft ook dezelfde techniek.
Alleen is het gebruik precies omgekeerd, namelijk warmte
wordt verwijderd in plaats van aangebracht.
Nu worden steeds vaker warmtepompen toegepast voor
het verwarmen van gebouwen. Het principe voor het
verwarmen van een woning is dus omgekeerd aan die van
de koelkast: energie ofwel warmte die in de bodem of lucht
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Uw ervaringen kunnen dan verwerkt worden in
het programma van de informatieavonden.

zit, wordt verplaatst naar het vertrek waar je die warmte
nodig hebt. Het verplaatsen van die energie gebeurt met
behulp van een compressor, die een koelmiddel samenperst.
Door de hogere druk die ontstaat wordt het kookpunt van
die vloeistof verlaagd. Als de warmte via een condensor
in een radiator terecht komt geeft die de warmte af.
De afgekoelde werkvloeistof gaat via een drukventiel weer
terug naar de verdamper en neemt dan weer warmte van
de omgeving op. Alle soorten warmtepompen nemen bij
lage temperatuur warmte op, die bij hoge temperatuur weer
wordt afgegeven. Het grote voordeel van een warmtepomp
is, dat deze bij een relatief lage vraag naar arbeid (elektriciteit)
meer warmte produceert. De verhouding tussen gevraagde
elektriciteit en warmte-afgifte wordt uitgedrukt in de
Coëfficiënt Of Performance (COP). Moderne warmtepompen
hebben een COP die ligt tussen de 2,5 en de 5. Bij een COPwaarde van 4 betekent dit bijvoorbeeld, dat 4x meer energie
in de vorm van warmte wordt geproduceerd dan er aan
elektriciteit wordt verbruikt.

WARMTE MBV ELEKTRICITEIT: 25%

Verplaatsing damp door compressor, die de damp onder
hoge druk samenperst, zodat de temperatuur ervan stijgt.
Die temperatuur wordt hoger dan het water van de CV.

WARMTE
BUITEN:
75%

Circulatiepomp voor de CV brengt het
opgewarmde water naar de radiatoren.

BRUIKBARE
WARMTE:
100%

Verdamper brengt detemperatuur van
buiten in contact met de koudere werkvloeistof in de buizen onder de grond.
De speciale vloeistof begint te koken en
verdampt. De damp wordt getransporteerd
naar de condensor.

Condensor brengt de hete damp in contact
met het koudere water van de CV in de woning.
Zo stijgt de watertemperatuur in de CV.
De damp zelf koelt af en wordt weer werkvloeistof.

De afgekoelde werkvloeistof gaat via een buizenstelsel
onder de grond terug naar de verdamper en warmt weer op.

Afgekoelde CV-water van radiatoren gaat terug naar de condensor.

Boven: schema techniek warmtepomp, systeem Lucht - Water
Warmte uit lucht van buiten warmt binnen het water van de CV

Verschillende systemen
Warmtepompsystemen kunnen we onderverdelen in 3 groepen.
Met name het 2e systeem ‘Lucht-Water’ is voor een collectieve
inkooppool van Zeeuwind interessant (zie schema bovenin).
I Water-Water
Bij deze toepassing wordt warmte onttrokken aan de bodem
en afgegeven aan de vloerverwarming of lage temperatuur
radiatoren. Voor het onttrekken van warmte aan de bodem
moet een gat geboord worden met een diepte van 40 tot
100 meter. Het boren maakt deze toepassing voor een individuele
woning duur. De terugverdientijd is lang: de investering in
een warmtepomp, vloerverwarming, radiatoren en het boren
bedraagt € 25.000 tot € 40.000.
II Lucht-Water
De warmte wordt onttrokken aan de buitenlucht en dan
weer afgegeven aan het systeem van vloerverwarming en/
of lage temperatuurradiatoren. De investering hiervoor is
aanzienlijk lager, omdat er niet geboord wordt.
Echter het rendement is ook lager.

III Lucht-Lucht
Dit systeem wordt vaak toegepast, maar dan vooral in
de vorm van het koelen van de woning (airconditioning).
De meeste systemen kunnen zowel koelen als verwarmen.
Het rendement hiervan ligt lager, vooral als het buiten erg
koud is. COP waardes van 3 of meer zijn echter mogelijk.
De investering is in verhouding tot bovengenoemde
toepassingen laag. Er is al een systeem vanaf € 700

.

Bijeenkomsten Het Warmte Effect
In Zeeland gaan we in januari 2017 een aantal bijeen
komsten organiseren. Het Warmte Effect bestaat uit:
– Onafhankelijk informatie
– Een betrouwbare leverancier
– Een goed aanbod
Heeft u al zonnepanelen, dan is dit de volgende stap!
Via de nieuwsbrief zal u verder op de hoogte gehouden
worden.
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Ga naar www.zeeuwind.nl/zeeuwindstroom
en stap over!

Postbus 5054, 4380 KB Vlissingen

