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is op 23 januari 1987 opgericht en statutair gevestigd
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van duurzame energie, waaronder tevens begrepen
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De energietransitie leeft! Of het nu gaat om de Zeeuwse Oesterpartij of de Provinciale
Omgevingsvisie, overal komt het thema klimaatverandering en energietransitie
prominent naar voren. Je hoeft niet meer uit de politieke linker vleugel afkomstig
te zijn of geitenwollen sokken te dragen om met passie over de energietransitie
te spreken. Dat is een goede zaak. We zijn het punt van het ter discussie stellen van
de noodzaak om onze energiehuishouding fundamenteel anders in te richten
gelukkig voorbij.

(elektrische) energie in het belang van haar leden,
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het bedrijf, dat zij ten dieneinde ten behoeve van haar
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De dialoog komt daarmee in een ander vaarwater, maar is in zekere zin niet minder
lastig geworden. Want hoe gaat de energietransitie eruit zien? Het nieuwe kabinet
wil zwaar inzetten op CO2 opslag (CCS). CO2 is de belangrijkste veroorzaker van het
broeikaseffect en daarmee van de klimaatopwarming. Opslag lijkt daarmee een logische
stap, maar kan tegelijkertijd een vertragend effect hebben op de vereiste verandering
van onze energiehuishouding. Waar geld wordt gestopt in CO2 opslag, kan immers
datzelfde geld niet worden aangewend voor duurzame energieproductie en opslag.
Bovendien zal de investering in de voorziening voor CO2 opslag moeten worden
terugverdiend, en dan moet CO2 uitstoot niet te snel afnemen. Een op zich goede
maatregel kan dus het ongewenste neveneffect hebben dat het verminderen van
CO2 uitstoot bij de bron minder snel gaat verlopen. Het risico van deze zogenoemde
‘lock in’ is reëel aanwezig.
Zeeuwind zet in op duurzame energieproductie, opslag en energiebesparing.
En ook hier spelen de nodige vraagstukken. Het inpassen van meer duurzame energie
vraagt ruimte en dat moet worden ingepast binnen andere, bestaande belangen.
Energiebesparing in de bebouwde omgeving vergt investeringen en kan van invloed
zijn op de momenten waarop wij energie willen gebruiken. Niet iedereen zal financieel
in staat zijn de eigen woonomgeving energieneutraler te maken. Oplossingen voor
dit vraagstuk liggen niet direct voor het grijpen.
Het is een goede zaak dat wij hierover met elkaar in gesprek gaan. Maar laten we
niet vergeten dat we intussen ook gewoon moeten aanpakken. Het fundamenteel
veranderen van de bron van de klimaatverandering, ons energiesysteem, duldt
geen uitstel!
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‘Zeeuwind is bij uitstek de partij om
de energietransitie in Zeeland vorm
M ir j am B o o de

en inhoud te geven’
Zeeuwind werkt met enige regelmaat samen met E C ONNETI C , zoals het lanceren en uitrollen van
Het Zon Offensief en het financiële rekenmodel voor wind en zon. Ook is E C ONNETI C sparring partner
voor Zeeuwind bij het formuleren van haar nieuwe koers. Hieronder leest u meer over de gezamenlijke
projecten, waarmee Zeeland duurzamer wordt.

Een gesprek met Jeroen Willems en
H a g e d e  V r i e s , p a r t n e r s b i j E C ONNETI C
Jeroen Willems

E C O N N E T I C combineert denken
met doen en verbinden

Het bureau ontwikkelt, financiert, realiseert en beheert
hernieuwbare energieprojecten voor overheden en bedrijven.
Partners Jeroen Willems en Hage de Vries zijn in 2013 gestart
met het idee de wereld mooier te maken en ooit niet meer
afhankelijk te zijn van fossiele energie.
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Hage de Vries

Jeroen: “Teveel projecten komen niet van de grond omdat
ontwikkelaars en financiers elkaars taal niet spreken.
Wij zijn in staat dit gat in te vullen en te zorgen dat projecten
wel van de grond komen”. Voor ECONNETIC is ondernemerschap
en het begrijpen van alle belangen van de diverse partijen
van groot belang. Daarin, en in het combineren van denken
en doen, zit de kracht van het bureau. Hage: “Wij geloven ook
niet in lange rapporten, maar in een goed doordachte aanpak,
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ECONNETIC

waarmee we aan de slag gaan met onze opdrachtgevers.
Juist het leggen van de verbinding tussen partijen, zorgt
voor het realiseren van projecten. En dat geeft ons energie.”

Zon Offensief Zeeland
combineert de kracht van
Zeeuwind en E C O N N E T I C
Hierbij wordt het Zon op Bedrijfsdaken-concept van
E CONNETIC gecombineerd met de financieringsmogelijk
heden en de kennis van het beheer van wind- en zonneparken
van Zeeuwind. Daarnaast is Zeeuwind de logische en
betrouwbare partner voor de Zeeuwse bedrijven en heeft
ECONNETIC de ervaring hoe je dergelijke projecten praktisch
van de grond krijgt. Voor beide partijen een win-win situatie.
In september 2016 ging Zon Offensief Zeeland van start.
ECONNETIC was verantwoordelijk voor het concept en
Zeeuwind kon vanuit de vereniging de Zeeuwse ondernemers
bij elkaar brengen. Ondernemers die meedoen hebben geen
omkijken meer naar het rondkrijgen van de financiering of
het oriënteren op de technische installatie. Dankzij de schaal
vergroting zijn er fors lagere investeringskosten. Ook kunnen
ondernemers hun dak verhuren. Inmiddels doen 24 Zeeuwse
bedrijven mee met in totaal 7,5 hectare dakoppervlak. Dat is
goed voor maar liefst 7,5 MW aan duurzame zonne-energie.
Jeroen: “En als een ondernemer niet direct mee wilde of kon
doen, is er toch een start gemaakt met het denken over
het verduurzamen van zijn organisatie.”
Hage: “Voor gemeenten is het vaak lastig om het gesprek
te voeren met ondernemers. Daarom is dit project vanuit
Zeeuwind geïnitieerd met steun van de Zeeuwse gemeenten,
die ook lid van Zeeuwind zijn. Inmiddels is de SDE+ subsidie
een feit en is de realisatiefase gestart. Wij zien het als een
continu proces. Het zou fantastisch zijn als we met de verhalen
van ondernemers met zonnepanelen op hun bedrijfsdaken
weer nieuwe ondernemers kunnen enthousiasmeren en
zo gezamenlijk het succes verder kunnen vergroten.”

E CO N N ETI C ontwikkelde een
rekenmodel voor zon en wind
Hage: “Dit financiële model maakt inzichtelijk of een potentieel
project interessant is. Het kan ook gebruikt worden om
voor concrete projecten de financiering rond te krijgen.
Het model verzamelt de juiste informatie en geeft inzicht.
Op basis van het model kun je afgewogen keuzes maken en
de financiers de juiste informatie geven. Het model is zodanig
gemaakt dat Zeeuwind dit zelf kan gebruiken. Omdat het model

ook vragen oproept en om keuzes vraagt kan E CONNETIC
desgewenst als sparring partner optreden.”

Hoe kijkt E CO N N ETI C naar
de toekomst van Zeeuwind?
Hage: “Zeeuwind heeft als professionele en grote burger
coöperatie een duidelijk en oprecht verhaal. De energie
transitie begeeft zich op zeer veel gebieden en daarom is
het van groot belang om keuzes te maken, waardoor het ook
met een relatief kleine organisatie als Zeeuwind behapbaar
blijft. De keuze om het duurzame energiepallet te verbreden
en naast wind ook voor zon te kiezen blijkt een hele logische,
gezien het succes van de afgelopen tijd. Ook is het verstandig
om de ogen open te houden voor innovaties, zoals opslag.”
Jeroen: “Ook zijn er voor Zeeuwind kansen om naast energie
productie een bijdrage te leveren aan sociale cohesie en
het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving in
de Zeeuwse dorpen. Het besparen van energie, het verhogen
van wooncomfort en het Energieservicepunt Zeeland
(in samenwerking met de Zeeuwse Milieufederatie en
het Zeeuws Klimaatfonds) zijn daar logische voorbeelden
van. Ook hier zou het mooi zijn als er meer focus is, waardoor
er concrete en zichtbare producten ontstaan. Daarnaast kunnen

de ruim 2.200 leden van Zeeuwind een belangrijke rol spelen
in het vergroten van deze sociale cohesie. Welke behoefte
zien de leden in de Zeeuwse samenleving en welke rol voor
Zeeuwind zien zij daarbij?”
Hage: “Wij denken dat Zeeuwind zich binnen een paar jaar
nog verder verankerd heeft in de Zeeuwse samenleving met
een focus op energie. Zij zijn dan nog sterker en meer dan
een producent van energie. Zeeuwind zien wij als een club
die de energietransitie in Zeeland vorm en inhoud geeft.
En daar dragen wij graag aan bij”

.
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De energietransitie in Zeeland
in stroomversnelling
De noodzaak van de energietransitie op zich staat niet echt meer ter discussie. De dialoog lijkt zich nu
te concentreren rond de vraag welke middelen moeten worden ingezet. Er is geen tekort aan visies en rapporten,
maar in de kakofonie ontbreekt het nog aan een helder beeld wat er concreet zal moeten gebeuren.
De doelstellingen zijn abstract en in tijd ver weg. Wat moet er eigenlijk concreet gebeuren en hoe kiest
T EU S B aars

Zeeuwind positie?

Context
Klimaatverandering en de energietransitie zijn nauw verweven
thema’s die steeds hoger op de politieke en maatschappelijke
agenda verschijnen. Zoals bij iedere grote transitie gaat dit
gepaard met verhitte discussies over legitimiteit, wie verant
woordelijk is of zijn voor de geïdentificeerde vraagstukken
en wie ze moet oplossen. Vanzelfsprekend komt dan tevens
het vraagstuk van de baten en lasten op tafel. Hoe gaan de
geldstromen lopen en waar wordt de geografische en sociale
impact zichtbaar en merkbaar. Een complicerende factor is
dat bij de energietransitie de financiële voordelen in deze fase
beperkt zijn en de uiteindelijke positieve effecten zich pas
op langere termijn zullen aandienen. Voor een wezenlijke
vermindering van de CO2 uitstoot en het afremmen van
de opwarming van onze aarde moet er nog erg veel gebeuren
en zal de nodige tijd verstrijken. Tijd die we niet moeten
verspillen.
De energietransitie vraagt om visie, leiderschap, doorzettings
vermogen en actie! En al gaat het ons niet snel genoeg,
gelukkig wordt het vraagstuk – op een enkeling na – niet langer
gebagatelliseerd. De zeer relevante en mondiale context, is
het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. De terugtrekkende
beweging van de VS doet hier uiteindelijk niets aan af.
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In 2013 is het Nederlandse energieakkoord getekend.
Eind 2016 heeft het kabinet de Energieagenda voor de periode
tot 2050 opgesteld. Ook op Zeeuwse schaal is sprake van een
aantal relevante beleidsuitgangspunten. Allereerst noemen
wij hier de strategische nota ‘Zeeland in stroomversnelling’
uit 2016. Verder noemen wij het Zeeuwse Havenconvenant
van oktober 2016 en het Zeeuws Energieakkoord van februari
2017, dat door de gemeentelijke en provinciale overheid,
bedrijven, instellingen en ook door Zeeuwind is ondertekend.

Thema’s
Analyse van voornoemde visies maakt een aantal zaken
duidelijk ten aanzien van de energietransitie:
– Klimaatverandering en energietransitie staan hoog op
de internationale agenda. Drijfveer is de reductie van CO2
uitstoot, waarbij fossiele brandstoffen als belangrijkste
veroorzakers van de uitstoot worden gezien. Daarom moeten
fossiele brandstoffen voor 2050 grotendeels zijn uitgefaseerd.
Dit mag de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaar
heid van de energievoorziening niet nadelig beïnvloeden;
– Energietransitie betreft zowel een efficiënter energie

EE

gebruik als de overgang naar duurzame energieproductie;
– Energietransitie vraagt om verbinding tussen overheden,
onderwijs, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers
en een nadrukkelijk oog voor andere relevante maatschap
pelijke thema’s. Bewustwording moet onder andere worden
vergroot door het bieden van een concreet handelings
perspectief voor burgers en bedrijven, waarbij de overheid
de verbinding faciliteert tussen de landelijke doelstellingen
en lokale/regionale initiateven;
– Binnen de Zeeuwse context is het voorgaande volledig
te herkennen, waarbij aanvullend kan worden opgemerkt
dat wordt opgeroepen om de structuurversterkende maat
regelen in Zeeland te koppelen aan leefbaarheid. De in het
Zeeuws Energieakkoord overeengekomen verduurzaming
van het particuliere woningbezit past goed binnen dit kader.

Zeeuwse Energiedialoog
In het klimaatakkoord van Parijs is overeengekomen
dat nationale overheden uiterlijk in 2020 een ambitieus
en concreet nationaal klimaatplan hebben opgesteld.
Regio’s moeten hierbij zijn betrokken en hun input leveren.
De Provincie Zeeland is in dit kader de Zeeuwse energie
dialoog aangegaan. Medio 2018 wil de Provincie met een
concreet plan komen. Bij de totstandkoming zijn veel partijen
betrokken: overheden, onderwijs, maatschappelijke organisaties
en bedrijfsleven. Ook Zeeuwind neemt deel aan de dialoog.
Wij dringen aan op het concreet maken van de doelstellingen
en tijdslijnen uit het klimaatakkoord van Parijs en de daarvan
afgeleide afspraken en convenanten. Hoeveel energie moet
er zijn bespaard in 2030, hoe ziet het samenstel van duurzame
energieproductie op zee en op land er tegen die tijd uit?
Een concrete uitwerking is noodzakelijk om een gedeeld
handelingsperspectief te creëren voor ons allemaal;
van multinational tot burger.
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van Zeeuwind, en een heel belangrijk thema in de energie
transitie is energiebesparing. Zonder drastisch te besparen
op ons energiegebruik zijn de internationale en nationale
afspraken over CO2 reductie niet realiseerbaar.
Voor Zeeuwind liggen er kansen door lokale duurzame
energieopwekking en het verduurzamen van de bebouwde
omgeving met elkaar te verbinden. Denkbare mogelijkheden
zijn dat Zeeuwind niet uitsluitend elektriciteit produceert
maar ook energiediensten gaat leveren. Dat kan variëren van
leverancier van stroom tot aan besparingsadviezen en diensten.
Dat laatste kan ook worden bewerkstelligd door strategische
samenwerking aan te gaan met de netwerkbeheerder,
energieleveranciers, bouwadviseurs, installatiebedrijven en
aannemerij. Als de SDE regeling verbreedt naar het thema
energiebesparing, zullen wij hierop aanhaken. Dat geldt
eveneens voor andere subsidieregelingen die het proces van
energiebesparing in de lokale omgeving willen faciliteren.
Dit zal naar alle waarschijnlijkheid noodzakelijk zijn om in
deze opstartfase van de energiebesparingsontwikkeling
de bedrijfseconomische risico’s te beperken.
Verder blijven wij inzetten op duurzame energieproductie.
Voor zover wij nu kunnen beoordelen zal de doorontwikkeling
van wind op land tot 2030 ook in Nederland noodzakelijk zijn
in het kader van de internationale klimaatagenda. Het aantal
hectare zonnepanelen zal spectaculair moeten groeien.
Wij concentreren ons primair op beschikbare bedrijven
terreinen en bedrijfsdaken. Daarnaast doen wij onderzoek
naar opslag.
In de komende maanden zullen wij met onze leden een
‘eigen energiedialoog’ aangaan. Want de energietransitie
is veelzijdig en vraagt om nieuw denken. Daarbij willen wij
u graag betrekken. En u hoeft niet ongerust te zijn:
tijdens de dialoog gaat ons concrete handelen gewoon verder.
We mogen immers geen tijd verliezen!

.

Zichtlocatie Zonnepark Middelburg (middels de Postcoderoosregeling).
Een van de initiatieven van Zeeuwind.

En Zeeuwind?
Energietransitie is de essentie van de statutaire doelstelling
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Foto vlnr.: Jan Peter Balkenende, Eefje Cuppen en Marten Wiersma

Symposium 30 jaar Zeeuwind

Op 22 september was het zover: in CineCity in Vlissingen vierde Zeeuwind in aanwezigheid van ruim 200 leden
T EU S B aars

haar 30 jarig jubileum. Wat mij betreft een evenement om met veel waardering op terug te kijken.
Tijdens dit symposium zijn verleden, heden en toekomst met
elkaar verweven. De voorzitter van de Raad van Commissarissen,
Marten Wiersma, heeft dit in zijn inleiding prachtig verwoord.
Door 30 jaar terug te kijken en aandacht te besteden aan
de mensen van het eerste uur. Zo heeft hij expliciet stil gestaan

bij het overlijden van Jan de Vries, die destijds enorm hard
heeft getrokken aan het op de been krijgen van Zeeuwind.
Jan heeft samen met een aantal enthousiastelingen er voor
zorg gedragen dat Zeeuwind haar eerste turbines bij Bath
heeft kunnen opstellen. Vanuit dit prille begin is Zeeuwind

Eefje Cuppen

Jan Peter Balkenende
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Conny Miermans

doorgegroeid naar een grote burgercoöperatie in duurzame
energieopwekking, samen met onze zustercoöperatie Deltawind
op Goeree-Overflakkee de grootste in Nederland. Inmiddels
staan thema’s zoals energietransitie en de noodzaak om
klimaatverandering tegen te gaan niet langer ter discussie,
zoals tot nog maar kort geleden. En dat brengt Zeeuwind
in een nieuwe fase.
Jan Peter Balkenende heeft vanuit de internationale context
geschetst hoe energietransitie meer en meer op de agenda’s
van overheden komt te staan. Het klimaatakkoord van Parijs
van eind 2015 heeft de basis gelegd voor bindende internationale
afspraken, die doorwerken van landelijke tot zelfs regionale
energieagenda’s toe. Dat geeft nieuwe kansen aan burger
coöperaties zoals Zeeuwind.
Dat dit niet vanzelf gaat heeft Eefje Cuppen vanuit weten
schappelijke hoek getoond. Het speelveld is grillig, enerzijds
door technologische ontwikkelingen, anderzijds doordat
de maatschappelijke context voortdurend in beweging is.
Daar liggen dan ook kansen voor Zeeuwind. Door de regionale
en krachtige inbedding als burgercoöperatie in de Zeeuwse
samenleving en in de duurzaamheidssector, kan Zeeuwind
inspelen op nieuwe mogelijkheden. Daardoor kan Zeeuwind
haar doelstelling om de energietransitie te versnellen,
in de kopgroep blijven waarmaken.
Sien in gesprek met Teus Baars

Conny Miermans heeft vanuit de gemeentelijke context
het beeld geschetst van samenhang tussen energietransitie
en sociale transitie. Energietransitie raakt de leefomgeving
van mensen, en door met elkaar de dialoog aan te gaan,
kunnen zaken worden gerealiseerd en ontstaat nieuwe
inspiratie. Een van de uitdagingen waar wij als samenleving
voor staan, is er voor zorg te dragen dat de energietransitie
van iedereen zal zijn. We hebben de verantwoordelijkheid
om mensen met een smallere beurs niet buitenspel te zetten.
Uiteindelijk hebben wij vanuit deze bijdragen onze strategische
doelstellingen mogen inkaderen. Wij gaan door op het pad
van duurzame energieproductie, zetten in op het faciliteren
van energiebesparing en zoeken actief de samenwerking
tussen verschillende actoren en willen initiatieven en partners
met elkaar verbinden.
Laat ik tot slot Zeeuwse Sien niet vergeten. Tussen alle hoog
dravende verhalen is het zaak dat wij verbinding blijven zoeken
met de realiteit van het hier en nu. Voor uw serieuze directeur
die dacht best redelijk met het Zeeuwse dialect uit de voeten
te kunnen, viel dat in de communicatie met Sien niet altijd mee.
Weggestuurd met Wilhelminapepermunt heeft hij de tijd
gekregen om daar nog maar eens even bij stil te staan...

.

Buffet
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Projectontwikkeling
Kaart: huidige parken (groen)
en projecten in ontwikkeling (geel) van Zeeuwind
of waarin Zeeuwind participeert.

Krammer

OSK Bouwdokken

Foto rechtsboven: project Krammer.
Foto rechtsonder: bestaand park Bath II.

Kats 3x3000 kW

OSK Mattenhaven

Derde Dijk 1x2300 kW
Noordpolder 4x2300 kW
Estlandweg I en II 1x900 kW, 1x2300 kW
W.A.P. 10x900 kW
Olaz Stort 2x900 kW
Olaz Compostering 1x660 kW

Polenweg 1x2300 kW

Bath 2x660 kW

Borssele II 1x2350 kW

M arco B o uwman

M arco S paans

Verkenning Terneuzen
Zeeuwind en Eneco zijn in gesprek met gemeenschap, industrie
en overheid over kansrijke locaties in de gemeente Terneuzen
voor zonne- en windenergie. De verkenning heeft als doel
te onderzoeken wat duurzame energie voor Terneuzen kan
betekenen en hoe het kan bijdragen aan lokale ontwikkelings
doelen en economie. Tot nu heeft dat geresulteerd in een
flink aantal potentiele zon- en windlocaties in met name
het geïndustrialiseerde gedeelte van de Kanaalzone.
Die locaties onderwerpen we momenteel aan een eerste
haalbaarheidstoets alvorens we ze als kansrijk aan B&W
en de gemeenteraad zullen presenteren.

Zonnepark Koudekerke

een stukje van het zonnepark voor eigen gebruik aanschaffen.
Zeeuwind ontwikkelt en beheert dit zonnepark en zal naar
verwachting ook voor een deel mede-eigenaar worden.

Windpark Polenweg
Aan de Polenweg is de oude Vestas V47 in juni van dit jaar
ontmanteld en afgevoerd, om zo plaats te kunnen maken
voor een nieuwe Enercon E-70. Aan de zuidzijde van
(vervolg zie pagina 11)
Foto: ontmanteling van de Vestas V47 aan de Polenweg

De omgevingsvergunning voor het zonnepark van
ca. 10.000 panelen op de voormalige vuilstort Braamweg,
in de buurt van Koudekerk is verleend. Op basis van deze
omgevingsvergunning is in de najaarsronde SDE aangevraagd
bij RVO. In samenwerking met de energie coöperatie
Koudekerke-Dishoek, zal er zoveel mogelijk lokale financiële
participatie worden opgehaald in de omgeving van
het zonnepark. Op die manier kunnen omwonenden echt
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het Indaver terrein zal de andere V47 na een revisiebeurt
nog een paar extra jaren mogen blijven draaien.
We zitten met de bouw nu midden in de civiele werken.
Voor de kraanopstelplaats hebben we een wegomlegging
gerealiseerd en momenteel worden de 24 palen in de grond
geboord. Als die zijn uitgehard wordt de bouwput gegraven
voor het vlecht- en betonwerk van het fundamentblok.
We hopen de nieuwe E-70 vervolgens in februari 2018
te kunnen installeren en daarna in productie te nemen

.

Foto: het afvoeren van de oude V47

Zonnepark Dreischor

Helaas is er slecht nieuws te melden over zonnepark Dreischor. Nadat we dit voorjaar een aanvraag bij
de gemeente Schouwen-Duiveland hebben ingediend voor een omgevingsvergunning, is er veel te doen
geweest over dit park. Wellicht heeft u dit in de media gelezen. Het idee van Zeeuwind was om de strook
M arco B o uwman

grond onderaan de dijk, waar voorheen windpark Dreischor stond, te benutten voor zonne-energie.
M arco S paans

In totaal zou hier ongeveer 2 MWp kunnen worden geplaatst.
Ondanks dat de afstand tot omwonenden gemiddeld ruim
800 meter bedraagt en de panelen niet hoger dan 3 meter
boven maaiveld zouden uitkomen, bleek er onder omwonenden
toch veel weerstand te zijn tegen dit zonnepark. Voorstanders
waren er gelukkig ook, zo heeft onder meer de dorpsraad
Dreischor haar steun uitgesproken. In de zomer van 2017 zijn
diverse gesprekken gevoerd met omwonenden om te bezien
of het zonnepark met enige aanpassingen toch op draagvlak
zou kunnen rekenen. Dit heeft geleid tot een zienswijze van
Zeeuwind op het eigen plan, met een verzoek aan de gemeente
om de maximale hoogte te verlagen naar 2 meter en het park
aan de zichtzijde te voorzien van een groensingel van 2 meter
hoog. Op deze manier zou het park volledig aan het zicht
onttrokken worden. Het merendeel van de omwonenden kon
hiermee leven. Een aantal omwonenden bleef zich helaas om
gevoelsmatige redenen -zoals vermeende effecten op gezond
heid en de vrees voor effecten op nabijgelegen gewassentegen het zonnepark verzetten.
Helaas bleek de gemeenteraad door alle commotie vatbaar
voor een koerswijziging lopende de procedure. Eind september
besloot de gemeenteraad van Schouwen Duiveland om geen
zgn. ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor
dit zonnepark. Alleen PvdA en SP stemden voor. Een bijzonder

en zeer onverwacht besluit, immers in juni nog had dezelfde
gemeenteraad geen enkele vraag gesteld over het park en
stond de locatie van het zonnepark niet ter discussie.
Voor zonnepark Dreischor betekent dit dat de kansen op
realisatie nagenoeg verkeken zijn, tenzij de gemeente in haar
beleidsvorming alsnog tot de conclusie komt dat deze locatie
eigenlijk helemaal zo gek nog niet is. Want met alle onvoor
spelbaarheid zou ons dat niet verbazen…

.
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Heeft iemand een leuk idee of foto voor de kerstkaart
van Zeeuwind?: mail naar info@zeeuwind.nl
De deelnemer met de leukste kaart krijgt een kerstpakket
van Zeeuwind en jouw kaart wordt met naamsvermelding
in december verzonden.
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Windpark Bouwdokken

I n m iddels 

4 t urbi n es c

o p g eb o uwd e

o p Ope n

o m plee t

n 9 0 0  bez
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D a g  i n  sep

t e m ber !

De bouw van Windpark Bouwdokken vordert zichtbaar. In oktober is de 4e turbine compleet opgebouwd.
M ir j am B o o de

Ook de bouw van de 5e en 6e windturbine gaat hard. De torens en een deel van de gondel zijn al geïnstalleerd.
Begin 2018 zullen de eerste 7 windturbines voldoende energie geven vergelijkbaar met het gemiddelde

Open dag

energieverbruik van zo’n 36.750 huishoudens.

Op zaterdag 23 september heeft Windpark Bouwdokken
haar bouwterrein opengesteld voor omwonenden en
geïnteresseerden. Zo’n 900 bezoekers zijn in gesprek gegaan
met E-Connection en haar aannemers GMB, Joulz, Van Gelder
en Enercon. Ook gemeente Veere en Burgercoöperatie

12

Zeeuwind waren van de partij. Bezoekers konden alle facetten
van de bouw van een windpark bekijken en kinderen konden
zich prima vermaken.
Medewerkers van GMB hebben uitleg gegeven over de aanleg

van de fundaties, waarop de 900 ton zware windmolen zo’n
30 jaar duurzame stroom moet kunnen opwekken. Bezoekers
vonden het leuk om zo dichtbij te kunnen komen en te horen
hoe de aanleg van de 32 geboorde palen in zijn werk gaat.
Ook was het materieel wat nodig is voor de aanleg te zien.

Rotorbankje
Als onderdeel van de aanleg van het windpark zijn de Getijden
poelen vernieuwd. In overleg met Nationaal Park Ooster
schelde is er naast de nieuwe poelen een belevingsstrandje
aangelegd. Medewerkers van Nationaal Park Oosterschelde
gaven uitleg over het leven in en rondom het water. Kinderen
leerden o.a. hoe oesters parels maken en hoe je kunt zien of
een krab een mannetje of vrouwtje is. Ook konden kinderen
zelf aan de slag en krabbetjes vangen. Naast de poelen is een
rotorbankje neergezet, wat mooi het verschil in grootte laat
zien tussen oude rotorbladen en de moderne 60 meter lange
rotorbladen van Windpark Bouwdokken.
Medewerkers van Joulz en Van Gelder beantwoordden alle
vragen over de netaansluiting. Via het transformatorstation
in het windpark gaat de stroom via een ondergrondse 28 km
lange hoogspanningskabel naar het TenneT-station in Goes.
Daar wordt de stroom op het landelijk net toegevoegd.
Aan de hand van filmpjes was te zien hoe de aanleg van
zo’n kabel in zijn werk gaat en welke bijzondere werkzaam
heden daar voor nodig zijn.

Medewerkers van Enercon en E-Connection legden aan de hand
van foto’s en een miniatuurturbine uit hoe de opbouw van
een complete windturbine verloopt. Van de installatie van
de 5 torendelen, tot het plaatsen van de gondel, het machine
huis en de hub met de rotorbladen. Een karwei wat nauw
luistert op een windrijke locatie. Bezoekers hadden vele vragen
en waren onder de indruk van de dimensies.

Voormontageplaats toegankelijk
Ook de voormontageplaats was toegankelijk voor de bezoekers.
Men vond het zeer indrukwekkend om de onderdelen op
de grond te zien liggen, waardoor pas duidelijk was hoe groot
het eigenlijk is. Ook een blik in het 12 meter hoge machine
huis sprak tot de verbeelding, net als een 60 meter lang rotor
blad waar de bezoekers langs konden lopen.

Vliegers maken
Ook voor kinderen was er tot hun plezier genoeg te doen.
Ze konden een vlieger maken en deze testen. En de vlieger
show van de Zeeuwse Vliegervrienden bewonderen, al was
deze zonnige zaterdag niet zo heel windrijk. En uiteraard werd
er ook voor de inwendige mens gezorgd door Proef Zeeland.
Al met al een zeer geslaagde dag, waar zowel bezoekers als
organisatie met veel plezier op terugkijken!

.
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Balanshandhaving

Vr a ag en a anbod van elek triciteit
Vraag en aanbod in het elektriciteitsnet moeten continu in balans blijven.
R o n Elkerb o ut

Een te grote afwijking leidt tot storingen en uitval. Balanshandhaving, hoe werkt dat?

Bewaken, afwijkingen oplossen, afrekenen

LEVERANCIERS
Energieleveranciers zijn de spil in de balans
handhaving. Ze verkopen stroom aan huishoudens,
en bedrijven en overheden kopen die stroom in

op de elektriciteitsmarkten. Zijn inkoop en
verkoop (productie en verbruik) gelijk, dan
blijft het net perfect in balans. De leverancier
is verantwoordelijk voor die balans en moet
in actie komen als zijn klanten meer of minder
verbruiken dan gepland. Extra vermogen
overnemen van concullega’s of inkopen op
de elektriciteitsmarkt is dan het devies.

MARKT
Elektriciteit van producenten wordt op handels
markten verkocht aan leveranciers – een continu
proces van vraag en aanbod. De stroom is
verkrijgbaar van enkele jaren vooruit tot vijf
minuten voor levering.

Productie, transport en levering

PRODUCENTEN
Energiecentrales en windturbineparken leveren
hun elektriciteit direct aan het hoogspannings
net van TenneT. De contracten daarvoor sluiten
ze met energieleveranciers.

Gasgestookte centrales kunnen snel meer
elektriciteit leveren. Minder leveren is soms lastig,
bijvoorbeeld als ze gekoppeld zijn aan stadsverwarming. Bij overproductie in het systeem
worden eerst grotere centrales stilgezet.

H O O GSPA N N I N GSN E T B E H E E R T E N N E T
Transmission System Operator TenneT bewaakt
vanuit het National Control Centre in Arnhem
de balans in het net. Daarbij worden alle inen uitgaande stromen gemeten en vergeleken
met de geplande hoeveelheden.
TenneT transporteert in Nederland elektriciteit
van producenten naar regionale netbeheerders.
Met interconnectoren transporteert het ook
elektriciteit voor import en export.

Vraag en aanbod: de markt
NATIONALE WA AKHOND: TENNET
Transmission System Operator TenneT bewaakt
de balans in het Nederlands net met sensoren
vanuit het National Control Centre in Arnhem.
Als het systeem van productie, markt, levering,
in- en export goed verloopt, hoeft TenneT niet
meer te doen dan dat. De markt handhaaft
volledig de balans in vraag en aanbod.
TenneT grijpt in als ergens op het net een afwijking
dreigt van de balans. Een elektronisch signaal
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aan regelkamers van producenten zorgt dan
razendsnel voor meer of minder productie.
TenneT heeft altijd extra vermogen beschikbaar,
het is vooraf contractueel vastgelegd met
Nederlandse producenten. Het gaat om:
1. Primair reservevermogen – (100 MW, binnen
30 seconden).
2. Regelvermogen – (enkele honderden MW,
na 15 minuten).
3. Noodvermogen – (enkele honderden MW, 

binnen een kwartier beschikbaar).
Extra productie van grote centrales of
vermindering van verbruik, bijvoorbeeld
door afschakelen van zware industrie.
De leverancier wiens afnemers of producenten
een afwijking veroorzaakten, krijgt voor deze
balanshandhaving van TenneT een rekening
voor de gemaakte kosten en een toeslag;
een extra motivatie om voortaan zelf beter
op de balans te letten.

Z ee u wind N ie u ws 2 2 0 1 7
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50 HERTZ, ALTIJD!!
In Europa, en dus ook in Nederland, levert het elektriciteitsnet wisselstroom met spanning
van 230 Volt en een frequentie van 50 Hertz. Dat betekent dat de stroom per seconde honderd keer
van polariteit wisselt. Vraag en aanbod beïnvloeden de frequentie. Wijkt die te veel af, dan kunnen
elektrische apparaten uitvallen of beschadigen. Bij een ernstige verstoring kunnen ook delen van
het net uitvallen. Daarom is handhaven van de balans op 50 Hertz essentieel voor de betrouwbaarheid
van het systeem.

CO N SU M E N T E N/Z A K E L I J K E A FN E M E R S
Verbruikers van elektriciteit hebben een contract
met een leverancier. De elektriciteit zelf komt
rechtstreeks van de producenten, via het hoog
spannings- en regionale net. Stroomverbruikers
kunnen alleen uit de voeten met elektriciteit
met een frequentie van 50 Hertz. Alleen daar
mee blijven elektrische apparaten werken.

Met zonnepanelen worden verbruikers zelf ook
producenten; de zonnestroom wordt ingevoerd
in het regionale energienet. Komt de frequentie
in het net boven 51 Hertz, dan schakelen zonne
panelen zichzelf uit. Op dat moment stopt de
zonneproductie en gaan huishoudens en bedrijven
weer stroom afnemen van het net. Dat helpt
om de frequentie omlaag te brengen.

REGIONALE NETBEHEERDERS
De regionale elektriciteitsnetten zijn distributie
netten. De netbeheerder heeft weinig mogelijk
heden voor balanshandhaving. Wel kan in een
regionaal net congestie optreden – overbelasting
die transport hindert.

Die kan de netbeheerder opheffen door:
– Het net uit te breiden, te verzwaren of
verslimmen.
– Congestiemanagement met TenneT af te spreken.
– Producenten van het net afschakelen.
Een paardenmiddel i.v.m. schadevergoedingen
aan de producenten.

INTERCONNECTIE
Met interconnectoren is het Nederlands
elektriciteitsnet verbonden aan het Europese
net. Ontstaat er een balanstekort in Nederland,
dan wordt er automatisch stroom uit buurlanden
geleverd; de wet van de communicerende vaten
geldt ook bij wisselstroom. Het is niet de bedoeling
dat landen zo hun balans op peil houden.
Elk land moet daar vooral zelf voor zorgen.
ln geval van nood kunnen Europese landen
elkaar helpen. Ze hebben gezamenlijk altijd
3.000 MW primaire reserve beschikbaar.

CONGESTIEMANAGEMENT
Congestiemanagement wordt vaak verward
met balanshandhaving. Toch is het iets anders.
Waar balanshandhaving zorgt voor
de frequentiek waliteit, zorgt congestie
management voor de transportcapaciteit
van het net. Valt een hoogspanningsmast uit,
dan moet transport vanaf andere plaatsen
het ontstane tekort opvullen. Daarom moet
er altijd voldoende capaciteit in het net
beschikbaar zijn om dergelijke transporten
veilig te kunnen uitvoeren.
Kan veilig transport van elektriciteit niet
gegarandeerd worden, dan regelt Tennet
congestiemanagement. Bijvoorbeeld door
de productie van een aantal centrales op
een plaats omlaag te regelen en op een andere
plaats omhoog. Zo is er minder transport nodig.

B r o n: artikel is geplaatst met to estemming van net. nl
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Verstandig ventileren

Ventileren is nodig om vochtige en vuile lucht af te voeren. Binnen is de lucht altijd meer vervuild dan buiten.
Ventileren betekent meestal warmteverlies omdat de verse buitenlucht opgewarmd moet worden. Door kieren
te dichten, door het juiste gebruik van controleerbare ventilatievoorzieningen en met regelstanden van
N I EK T R A M P ER

mechanische afzuiging kan de juiste hoeveelheid ventilatie gekozen worden voor een gezond binnenklimaat.

Vijf ventilatiemogelijkheden
1 Natuurlijke ventilatie
De meeste woningen tot 1975 hebben deze variant.
Door ventilatieopeningen of roosters aan beide zijde van
de (woon)kamer komt aan de zijde waar de wind op
staat de lucht binnen en gaat aan de andere zijde weer
naar buiten. De ventilatiegraad is niet gecontroleerd,
maar kan meestal wel handmatig worden aangepast.
2 Mechanische ventilatie
Woningen gebouwd in de periode 1975 tot 2000 hebben
vaak mechanische ventilatie. In de verschillende vertrekken
zijn ventilatieroosters aangebracht waar de lucht binnen komt.
Op centrale punten wordt de lucht door een ventilator naar
buiten geblazen. De ventilatie graad is enigszins gecontroleerd
en wordt bepaald door de ventilator met meestal 3 standen.
3 Gebalanceerde ventilatie
Woningen gebouwd na 2000 hebben vaak gebalanceerde
mechanische ventilatie. In de verschillende vertrekken zijn
minimaal 2 ventilatiepunten aangebracht waar de verse
lucht naar binnen en de vuile lucht naar buiten wordt
geblazen. De ventilatie graad is gecontroleerd en wordt
bepaald door een ventilator met meestal 3 standen.
Let op de aandrijving van de ventilator: gelijkstroom
motoren zijn veel zuiniger dan wisselstroommotoren.
4 Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (WTW)
Veel woningen na 2005 hebben gebalanceerde ventilatie
met WTW. De warmte in de vuile lucht wordt met dit
systeem overgebracht naar de verse lucht. Dit apparaat
kost ongeveer € 1.000. Heeft u gebalanceerde ventilatie,
dan kan dit apparaat in 5 jaar worden terugverdiend.
5 Gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en sensoren
Deze methode is de huidige stand van de techniek en
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wordt toegepast bij energieneutrale woningen.
Het is gebalanceerde ventilatie met WTW, maar
de ventilatiegraad wordt bepaald door de CO2 en
de vochtigheid in de woning. Hiermee wordt het energie
verbruik van de ventilator en het geluid beperkt.
Afhankelijk van de methode van ventileren en de isolatie
graad is het ventilatieverlies 5-40% van het jaargebruik voor
ruimteverwarming. Dus als u 1.500 m3 gas verbruikt voor
verwarming van uw woning is tot 600 m3 gasverbruik
het gevolg van ventilatie!
Hoe geavanceerder de ventilatie hoe belangrijker zijn kieren
en gaten. Voorkom in elke situatie dat ongecontroleerde
ventilatie kan optreden. Ongecontroleerde ventilatie zorgt
voor ongewenst warmteverlies. Bij warmteterugwinning
zorgt ongecontroleerde ventilatie (ook een open raam) voor
een hoger energieverbruik.

Tips voor mechanische ventilatie
1 Lucht de vertrekken regelmatig, maar zet in de winter
de ramen niet langer dan een half uur open; dat voorkomt
onnodig warmteverlies.
2 Zorg bij mechanische ventilatie dat er altijd lucht van buiten
naar binnen kan. Als het huis potdicht zit, wordt lucht
aangezogen uit de kruipruimte; daarin zit vocht, schimmel
en radongas.
3 Zorg voor goede luchtstroming in huis via ventilatieroosters.
4 Schakel de mechanische ventilatie nooit uit.
5 Gebruik een afzuigkap, maar niet op een te hoge stand.

C ol u mn voo r zitte r

M arten W iersma
vo o rzitter
R aad van Commissarissen

Feiten en meningen
Mooi feestje was dat, op 22 september. Een paar honderd
Zeeuwindleden, prominente gasten op het toneel, de blik naar
de toekomst gericht. Aan alles kon je zien dat Zeeuwind, net als
duurzame energie, van de marge naar de mainstream is gegaan.

Meten, weten en verbeteren:
Zoals bekend heb ik veel waardering voor Milieu Centraal.
Ook voor ventilatie hebben zij een erg goede tool:
‘Advies op maat: Ventileren’
Voor veel meer informatie over ventileren
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinighuis/ventileren/

Dat is mooi voor Zeeuwind en haar leden. Minder mooi voor
de mensen van Zeeuwind. Ze moeten een veel breder werkveld
(gaan) overzien. Je komt er niet mee weg als je alleen wat over
je eigen turbines weet. Je moet weet hebben van de energie
transitie, de spelers, de doelen. De feiten kennen en een mening
hoe die feiten samen hangen. Gelukkig kunnen ze ook een
beroep doen op veel Zeeuwindleden om de feiten te kennen en
een mening te vormen.
Het brede energieveld overzien: dan valt om te beginnen een
nieuw regeerakkoord op: de kern ervan: CO2 onder de grond.
Wilt u een feit: in de geschiedenis van het milieubeleid is er
voldoende bewijs dat een ‘end of pipe maatregel’ niet werkt.
Goed milieubeleid begint met wat er een fabriek binnengaat,
daarna komt aan de orde wat er uit gaat.
Wilt een mening? CO2 opslag is wel nodig maar geen oplossing.
Het is nodig omdat ons probleem zo groot is, het is geen
oplossing omdat we uiteindelijk productieprocessen nodig
hebben die geen of veel minder CO2 opleveren. Of die CO2
weer hergebruiken.

Voor meer energie adviezen van Milieu Centraal:
https://advies-op-maat.milieucentraal.nl
Woningscan; Energiescan; Dakisolatie; Gevelisolatie
Vloer- en bodemisolatie; Dubbel glas en HR-glas;
Zonnepanelen; Zonneboiler; Ventileren; Douchen; Wasdroger

.

Ander feit: Zeeuwind zit nu wel in de mainstream van het
energiebeleid, in het geheel van de energietransitie zijn we
een marginale club. Met eigenzinnige opvattingen en slimme
oplossingen. Die uitdagen om stappen te zetten op het transitie
pad. En we zijn zo eigenzinnig dat we hopen op tegenspraak.
Op kritiek van onze leden, op goede vragen van onze partners.
Want Zeeuwind zit dan wel in de mainstream, we willen niet
doelloos op die stroom drijven maar op koers blijven naar een
houdbaar energiesysteem.
Marten Wiersma
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Duurzame stroomproductie 2017

De wind in 2017

‘Boven land zien we sinds de jaren zestig een gestage afname
van de windsnelheid en het aantal stormen. Dit lijkt vooral
een gevolg van de toenemende bebouwing in Nederland.
Hoe meer bebouwing hoe ruwer het landoppervlak en hoe
meer de wind afgeremd wordt. Langs de kust daalt de gemeten
windsnelheid niet sinds de jaren zestig. Veranderingen van
de gemiddelde windsnelheid door het jaar heen en tijdens
stormen in de winter vallen binnen de natuurlijke variabiliteit.
De scenario’s laten zien dat de frequentie van sterke noorden
winden in de toekomst niet veel verandert.’ aldus de KNMI.
Helaas zien we dat in de afgelopen 10 jaar de windproductie
is afgenomen door minder wind. Ook dit jaar hebben we weer
een achterstand ten opzichte van het langjarig gemiddelde.
Windunie, die verantwoordelijk is voor de landelijke Windex,
heeft aangegeven de verwachte producties op basis van 1996
tot en met 2015 met 3% te verlagen. Hierdoor zal de Windex
in de komende jaren een positiever beeld geven.
De Windex voor 2017 tot en met september laat het onder
staande beeld zien. Helaas dus ook dit jaar minder wind
dan het langjarig gemiddelde. Tot en met september hebben
we 11% minder geproduceerd dan verwacht mag worden
op basis van het langjarig gemiddelde.

Begroot

Werkelijk

Beschikbaarheid
98,9%
96,3%
96,8%
98,7%
97,0%
98,2%
98,5%
99,7%

Bath
OLAZ Compost + Stort + Estlandweg
Borssele II
Willem-Annapolder
Kats II
Noordpolder
Derde Dijk
Estlandweg II

Productie in kWh
In 2017 hebben we de windparken het volgende geproduceerd:

Productie in kWh 2017
30.000.000

Werkelijk jan-sept
Begroot jan-sept

20.000.000

Begroot 2017

15.000.000
10.000.000
5.000.000

Beschikbaarheid turbines 2017
Met beschikbaarheid bedoelen we de tijd dat een windturbine
gereed is om te produceren. Door goed onderhoud en beheer
hebben de meeste windparken een beschikbaarheid hoger
dan 97%; bij garantie is dit de minimale waarde. De beschik
baarheid van OL AZ Compostering, een Vestas V47, is laag
omdat bij deze turbine de tandwielkast defect is. De turbine
wordt bij 11 meter/seconde uitgeschakeld.

II

Es
tla

nd
w

eg

ijk

r
lde

De

dp
o

rd
eD

I
ts
I
No

or

Ka

AP
W

II
rss
ele

AZ

Bo

OL

Ba

th

0

jan feb mrt april mei juni juli aug sept okt nov dec

18

Park

25.000.000

Windex 2017
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

De turbine is inmiddels 17 jaar oud. Een tandwielkast van
dit type gaat tussen de 8 en 10 jaar mee. Uiteraard hebben
we deze wissel zowel technisch als financieel voorzien. Door
jaarlijks te doteren, hebben we nu een spaarpot om de wissel
te bekostigen. Als u dit leest heeft de wissel al plaats gevonden.

We lopen ongeveer 10% achter. Tot nu toe is de productie
lager dan langjarig het gemiddelde. Zoals de windex aangeeft
is de oorzaak minder wind. Ik hoop dat de maanden november
en december de achterstand weer inlopen.
Wil u meer weten, dan kunt u op onze website de productie
per maand bekijken: www.zeeuwind.nl/locaties

Stroomprijzen
De stroomprijzen blijven zeer onvoorspelbaar. Was in de
vorige Zeeuwind Nieuws nog aangegeven dat de stroomprijzen
in het eerste kwartaal van 2017 enorm zijn gedaald, en
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daarna de prijzen weer terug op een normaal niveau van
± € 35 kwamen, in oktober zijn de prijzen weer aan het stijgen:

Netto stroomtarieven inclusief Garanties van Oorsprong
Tarief in €
55,0
APX + GvO
Endex + GvO
Consument
52,5
(afslag 6%)
(afslag 7%)
(afslag 35%)
50,0
47,5
45,0
42,5
40,0
37,5
35,0
32,5
30,0
27,5
25,0
22,5
20,0
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Overschot elektriciteit Duitsland
Wellicht hebt u ook in de krant gelezen dat op 29 oktober
een enorm overschot was aan elektriciteit in Duitsland, met
negatieve prijzen als gevolg. In onderstaande grafiek ziet u
die prijzen met daarbij de prijzen in de omliggende landen.

Opbrengst in kWh/Wp 2017
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Als u zonnepanelen heeft, is uw zonproductie in 2017 ± 5%
hoger geweest dan u had verwacht. Dit geeft cumulatief
het volgende beeld:

Opbrengst Zonne-energie in 2017 in %
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In bovenstaande grafieken staat de productie in kWh/Wp
aangegeven voor een zonnestroominstallatie met een ideale
hellingshoek van 35o en ideale oriëntatie zuid.
De gegevens zijn afkomstig van siderea; zie www.siderea.nl

De invloed van de negatieve prijzen in Duitsland heeft dus
nagenoeg geen invloed op de prijzen in andere landen zoals
Nederland. U kunt het zelf volgen op
https://www.apxgroup.com/market-results/cweanduk/
Mijn inziens is er ook bij veel wind nauwelijks overschot, maar
meer een probleem met de inrichting van de energiemarkt in
Duitsland. Tevens is goed zichtbaar dat veel wind geen invloed
heeft op de prijzen in Nederland, België, Frankrijk en Engeland.

Bent u net als ik geïnteresseerd in de duurzame energie
productie per dag, dan is onderstaande website erg interessant.
Er wordt aangegeven voor hoeveel inwoners in Nederland
duurzame energie is opgewekt. Ook kan er voor de 4 soorten
duurzame energie apart de productie bekeken worden.
De website: http://energieopwek.nl/

Duurzame Zonnestroom
Voor zonnestroominstallaties is 2017 ook weer een prima jaar.
Op juni na, is de productie elke maand hoger geweest dan
het langjarig gemiddelde (zie grafiek rechtsboven).
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Zeeuwind | om

De Duurzame Energie Unie, het grootste en groenste energiecollectief van het land - al 3 jaar op rij verkozen tot groenste energie
leverancier van Nederland - is op maandag 2 oktober 2017 omgegaan naar een nieuwe marktpropositie: om | nieuwe energie
Zeeuwind is al enige tijd partner van de Duurzame Energie Unie met Zeeuwindstroom. En nu Duurzame Energie om is gegaan,
doet Zeeuwindstroom hetzelfde. Vanaf nu gaat Zeeuwindstroom door het leven onder de naam:

Zeeuwind | om
Zeeuwind | 0m is 100% duurzame stroom opgewekt in
Zeeland. Een aantal van onze leden neemt al haar stroom
af via Zeeuwind | 0m. Zij zijn al om. Door stroom af te nemen
via Zeeuwind | 0m ondersteunen zij de doelstellingen van
Zeeuwind nog eens extra. Als ook u overstapt naar Zeeuwind | 0m
helpt u de transitie te versnellen. Want we zijn goed op weg,
maar hebben samen nog een aantal stappen te zetten.

Een aanbod waar je Zeeuwse energie van krijgt!
Om deze overstap extra aantrekkelijk voor je te maken, hebben
we tot en met 31 december 2017 een speciaal aanbod;

Om lokaal echt impact te maken;
Om Nederland over te laten gaan van fossiel op schoon;
Om ons lokale initiatief landelijk nog steviger op de kaart te zetten;
Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen;
Om samen te investeren in nieuwe, duurzame projecten;
Om de winst die we maken lokaal terug te geven;
Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we jouw steun nodig.

√ Wij regelen geruisloos de overstap en zeggen het contract
met je huidige leverancier op.

Ga mee om en neem je éigen energie af via Zeeuwind | 0m.

√ Meld je via de site van Zeeuwind aan als klant bij
Zeeuwind | 0m en krijg € 72 euro 0m | tegoed op je
ledenrekening bij Zeeuwind.

√ Je krijgt direct dé exclusieve om | ambassadeur status,
hiermee kan je niet alleen de duurzame beweging vergroten,
maar krijg je ook nog eens 20,- per aangebrachte klant.
Met energieke groet,
Zeeuwind | om

Postbus 5054, 4380 KB Vlissingen
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