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Een
nieuwe weg
Voor u ligt de eerste Zeeuwind Nieuws in onze nieuwe huisstijl. Waar we
begonnen met plannen voor het opfrissen van onze website, liep dat er
uiteindelijk op uit dat wij onze huisstijl onderhanden hebben genomen.
Zelf ben ik erg enthousiast over het resultaat. Voor mij verbeeldt de nieuwe
huisstijl beweging en verbindt het zon, wind, landschap en samenleving in een
voortdurend samenspel. Dat past bij de ontwikkelingen die wij doormaken.
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Naast windenergie gaat zon een steeds grotere rol spelen. En dat loopt langs
meerdere sporen. Op de geëigende manier met de ontwikkeling van een zonnepark samen met andere ontwikkelaars, maar ook via ons Zon Offensief. Hierbij
stellen wij bedrijven in staat om via een operationele leaseconstructie voor zonnepanelen op hun dak de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. En dan zijn er
niet te vergeten nog de veelbelovende samenwerkingen met lokale initiatieven
zoals met Koudekerke/Dishoek en met de Postcoderoosregeling Middelburg.
Nu is duurzame energie produceren maar één kant van de medaille.
Met energiebesparing is op korte termijn heel veel te winnen. Wij werken,
samen met vele partijen binnen het kader van het Zeeuws Energie Akkoord,
hard aan de ontwikkeling van instrumentarium waarmee wij particuliere
woningeigenaren daadwerkelijk verduurzamingsperspectief bieden. Wat is
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Platform
Energiek Zeeland

dat inspirerend, om binnen nieuwe samenwerkingsverbanden te werken aan
vernieuwing van de energiehuishouding.
Tot slot is deze Zeeuwind Nieuws tevens de oproep voor de algemene leden-

_30	Thuis
verduurzamen
	door pelletverwarming

vergadering van 27 juni a.s. Een bijzondere vergadering, omdat onze voorzitter
Marten Wiersma afscheid zal nemen. Vele van de hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn aan zijn motiverende en visionaire inbreng te danken. Wij nemen
afscheid van een markant mens die veel voor de vereniging heeft betekend.
Ik hoop van harte dat u met een grote opkomst zijn afscheid wilt markeren.
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landbouwgrond:
last of zegen?
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Kort nieuws

_Teus Baars
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Marten Wiersma:

‘Laat Zeeuwind initiatieven
nemen die nodig zijn’
“Natuurlijk had ik eerder lid willen worden van

Idealisme

Zeeuwind. Ik vond het vanaf de oprichting een club

“In de huidige optiek zijn de eerste drie Lagerwey-

met een goed doel, maar ik ben pas lid geworden

molens, de terechte trots van de oprichters van

toen ik er een klein beetje geld in kon stoppen.

Zeeuwind, schattige molentjes. Voor de boeren

Dat zal een jaar of twintig geleden zijn. Ik ben me

die ze individueel op hun erf plaatsten waren het

zes jaar geleden tegen de organisatie aan gaan

trouwens goudmijntjes. Zeeuwind vroeg me voor het

bemoeien. Nu ik straks zeventig word, Zeeuwind op

bestuur en ik had tijd en connecties. Ik werd actief in

koers ligt en daarmee een andere voorzitter beter

een organisatie waar mensen keihard werkten.

op zijn plek is, leg ik mijn taken neer”, aldus Marten

Veel van hun inspanningen waren intern gericht.

Wiersma. Het café in ’s Heer Hendrikskinderen waar

Er moest zo efficiënt mogelijk windenergie worden

Marten zijn verhaal doet is zelfs om 9 uur ’s morgens

geproduceerd. Maar de sector was veranderd -

donkerbruin. Voor de deur van De Oranjeboom

de tijd van die eerste Lagerweytjes was voorbij -

maakt hij een praatje met passanten, binnen is de

en het produceren van windenergie was niet meer

koffie straf en de herbergier hem bekend. “Wist je

een activiteit van visionaire idealisten. Zeeuwind

dat familie Oosthoek deze gelegenheid al sinds 1938

bestond zo’n 25 jaar en moest omschakelen

draaiend houdt?” Marten schudt de geschiedenis

om toekomstbestendig te worden. Het oude

van het café even makkelijk uit zijn zak als zijn ideeën

bestuur trad grotendeels af en met vier nieuwe

over de toekomst van de Coöperatie Zeeuwind, de

mensen gingen we Zeeuwind vormgeven voor

dorpsraad ter plekke of GroenLinks in de provincie.

de toekomst. De markt was in een kwart eeuw zo
geprofessionaliseerd dat een bestuur niet meer kon
bepalen welke turbine waar geplaatst zou worden.
De verantwoordelijkheden van bestuur, leden
en professionals binnen de organisatie werden

‘Het bestuur is
‘meer op afstand’
gekomen en een raad
van commissarissen
gaan vormen’

doorgelicht. Het bestuur is, zoals dat heet, ‘meer op
afstand gekomen’ en een raad van commissarissen
gaan vormen. Die raad is verantwoordelijk voor de
strategie: de richting en koers van de organisatie. Dat
betekent meer nadenken en minder bezig zijn met
de uitvoering. De positie van de leden is belangrijk,
want je wilt dat zij betrokken blijven. Zij benoemen de
raad van commissarissen en die legt verantwoording
af aan de leden. De leden keuren uiteindelijk de
jaarplannen en financiële verantwoording goed.
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‘De sociale
component van
energietransitie wordt
te vaak stiefmoederlijk
behandeld’

Krammer, maar uiteindelijk zit de toekomst van
Zeeuwind niet alleen in het opwekken van zoveel
mogelijk energie uit wind en zon. Energietransitie
Voor het goed functioneren van de coöperatie

vraagt ook om energiebesparing, -opslag en

is hun betrokkenheid essentieel.

warmteprojecten. Bij het laatste is Zeeuwind

Ik ken schrikbeelden van coöperaties die zich

gaan samenwerken met anderen en heeft zij zich

hebben losgezongen van hun bestaansgrond en

ontwikkeld tot netwerkorganisatie.”

daarmee hun eigen identiteit hebben verloren.
Het was best een moeilijke tijd, de tijd waarin we

Sociale component

veranderingen bij Zeeuwind doorvoerden. Want de

“Weet je wat mij mooi lijkt? Als Zeeuwind er met haar

mensen die voor Zeeuwind actief waren of binnen

activiteiten voor kan zorgen dat de samenleving weer

de organisatie werkten moesten hun koers bijstellen.

wat meer autonomie en zeggenschap krijgt over

Het blijft natuurlijk pijnlijk als niet iedereen – ondanks

haar energievoorziening. De afgelopen decennia zijn

grote inzet en goede bedoelingen -

Nederlandse energiebedrijven in handen gekomen

die veranderingen kan meemaken.”

van buitenlandse spelers. Die lijken soms andere en
vooral eigen belangen na te streven. Ze staan zó ver

Nieuwe wind

af van de lokale samenleving. De nutsbedrijven, zoals

“Bij Zeeuwind zijn mensen betrokken geraakt uit

we die kennen van het monopolyspel, zijn van het

verschillende sectoren. Zij bevragen de organisatie

bord verdwenen. Het zou toch prachtig zijn als we

op wat in de eerste kwart eeuw vanzelfsprekend

op de schaal van Zeeland laten zien dat met ‘groen’

leek: ‘Waarom doe je dat zo?’ en krijgen in een

en het verwezenlijken van energietransitie ‘geld’ te

vorm van samenspel als wedervraag ‘En hoe zou jij

verdienen is? Ik hoop dat Zeeuwind zich vooral zal

dat dan doen?’. Tijdens de eerste drie jaar van mijn

profileren op wat nodig is voor de samenleving.

bestuurslidmaatschap was er sprake van de opbouw

Windstroom maken kan iedereen en het is niet

van een vernieuwde organisatie. De laatste drie jaar

noodzakelijk om Zeeuwind daarvoor te laten bestaan.

heeft de uitwerking daarvan aandacht gevraagd.

Het gaat om die initiatieven durven nemen die

Natuurlijk was Zeeuwind al bezig met windpark

nodig zijn, maar waarvan mensen zeggen ‘zou je
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‘Geef ze grip
op hun eigen
energievoorziening’

dat wel doen’? Het is prachtig om groot met klein te
verbinden en niet alleen te kijken naar de technische
of commerciële kant van energievraagstukken. Een
voorbeeld daarvan is het project waarbij we kijken
of de restwarmte van Eastman – een internationale
speler op het gebied van kleefstoffen – gebruikt kan

overtuigd zijn dat een andere manier van omgaan

worden voor verwarming van sociale huurwoningen

met energie goed is voor de samenleving en dat

in de Middelburgse wijk Dauwendaele.

duurzaamheid toekomst heeft en daar geld voor over

Daarmee kijken we of we problemen van morgen

hebben. Dat verdient ook van de politiek aandacht

en overmorgen kunnen voorkomen. Zakelijk

en waardering. De samenleving is erbij gebaat en

pionieren we, omdat energietransitie voor iedereen

het concept om samen met ‘burgers’ op te trekken

bereikbaar moet zijn. De sociale component van

is in het Zeeuwse niet nieuw. De Deltatransitie die

energietransitie, die wordt naar mijn mening te vaak

na de Ramp van 1953 tot stand kwam is daarvan

stiefmoederlijk behandeld.”

een voorbeeld. Nadat de schade was hersteld

Marten spreekt van top tot teen, honderd procent

werd er verder gedacht. Er werden verbindingen

gepassioneerd. Hij vindt dat zijn tijd om te gaan

gelegd en Deltawerken gebouwd, waarmee een

gekomen is, want: “Uiteindelijk blijf ik meer een

economische impuls aan Zeeland werd gegeven.

projectleider dan een toezichthouder. Zeeuwind

Economen en technici waren van belang, maar

heeft een verandering doorgemaakt en dat wetende

voor het welslagen was aandacht voor de sociaal-

moet ik op tijd stoppen. Peter Brakman die mij als

culturele dimensie essentieel. Het Deltaproject is

voorzitter opvolgt is iemand die de club goed bijeen

sociaal, maatschappelijk en cultureel uitstekend

kan houden.”

begeleid en door de Zeeuwse bevolking gedragen.
De energietransitie biedt nieuwe kansen voor de

Empowerment

overheid om mensen te betrekken bij het welzijn en

“Zeeuwind wordt in mijn optiek in Zeeland

de welvaart van de regio.”

ondergewaardeerd en het zou terecht zijn als dat
verandert. De coöperatie heeft evenveel leden als

Dorpsraad

de ZLTO, maar wordt in tegenstelling tot de laatste

Marten zet een punt én een komma. Hij blijft actief in

organisatie weinig aan tafel gevraagd door lokale

de dorpsraad en bij het verlaten van de jubilerende

overheden. Als gemeenten zich afvragen hoe ze

Oranjeboom rept hij over drie molens die ’s-Heer

burgers bij de samenleving kunnen betrekken, nou

Hendrikskinderen in vele opzichten een boost

dan weet ik het wel. Geef ze grip op hun eigen

kunnen geven.

energievoorziening. Zeeuwind heeft een potentieel
van 2.400 ambassadeurs voor vernieuwing. Als je
daar als overheid toch eens gebruik van maakt…
Zeeuwind is een leden coöperatie en draait op
geld dat leden investeren. De organisatie is niet
van subsidie afhankelijk. Het zijn leden die ervan
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Windturbines in zee zijn duurder
dan windturbines op land

FEIT

Een windturbine in zee plaatsen en onderhouden is duurder dan een
windturbine op het land. Onze overheid neemt de laatste tijd echter
steeds meer kosten voor haar rekening, zoals een stopcontact op zee,
het organiseren van de vergunningen en het overleg met de omgeving.
Daardoor en door de schaalgrootte op zee kunnen exploitanten
windparken bouwen waar geen subsidie voor de stroomprijs voor nodig
is. Voor een windpark op land moet de exploitant alle kosten zelf dragen.
We vergelijken dus appels met peren.

Windturbines zijn
gevaarlijk voor vogels
FABEL

Minder dan 1% van de vogelslachtoffers wordt veroorzaakt door windturbines.
Bij het bepalen van de locaties van windparken wordt gekeken naar het effect op de
omgeving. Door bij de locatie rekening te houden met vluchtroutes of door andere
delen in de omgeving zodanig in te richten dat bepaalde vogelsoorten hier graag
uitrusten of nestelen, kun je prima rekening houden met de omringende natuur.
Uiteraard heeft de natuur duurzame energie hard nodig.

Windenergie is duurder
dan zonne-energie
Windenergie is op dit moment de goedkoopste duurzame
energiebron. Voor de hoeveelheid energie die 1 windturbine
opwekt hebben we namelijk grofweg 10.000 zonnepanelen nodig.
Omdat zon en wind complementair zijn en we nog veel meer
duurzame energie moeten opwekken dan we nu doen, hebben
we echter alle duurzame bronnen hard nodig.

FABEL
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Windpark Krammer
De bouw van Windpark Krammer schiet op en

begin 2019 is het hele windpark opgeleverd.

is inmiddels al over de helft. Ook zijn bijna alle
fundaties gereed. Het is de bedoeling dat het park

Obstakelverlichting

in het voorjaar van 2019 helemaal operationeel is en

Nu de eerste windturbines van Windpark

een hoeveelheid energie levert die vergelijkbaar is

Krammer zijn gebouwd, is ook de eerste rood-

met het jaarlijkse verbruik van 100.000 huishoudens.

witte obstakelverlichting in werking gezet.
Vanwege luchtvaartveiligheid moeten er in totaal

Eerste turbines

12 windturbines van deze verlichting worden

De eerste vijf turbines zijn eind maart overgenomen

voorzien. Windpark Krammer vindt de impact van

van Enercon en daarmee in beheer van Windpark

deze verlichting echter groot. Daarom werkt Krammer

Krammer gekomen. Na het tekenen van de nodige

samen met o.a. het Ministerie van EZK, RVO, provincie

documenten, werd deze mijlpaal symbolisch

Groningen en luchtvaartautoriteiten aan een proef

gemarkeerd. Rick Kamphuis van Enercon

voor de inzet van een radarsysteem. Dit systeem

overhandigde een grote sleutel aan Tijmen Keesmaat

moet luchtvaartuigen detecteren.

en Ton Vrijdag (directie Windpark Krammer). Zij
overhandigden op hun beurt weer een sleutel aan

Testweek

de operationeel manager, Niek Tramper.

Om te kijken of het radarsysteem goed werkt
wordt er een testweek georganiseerd, waarin

Clusters

testvluchten worden uitgevoerd. Het is de bedoeling

De turbines worden niet per turbine overgedragen

dat deze proef rond de zomer is afgerond.

aan Windpark Krammer, maar in clusters van vijf en

Mocht de proef succesvol zijn, dan zal Windpark

vier stuks. Met het overdragen van het laatste cluster

Krammer een verzoek indienen bij de minister

NIEUWS

om een radarsysteem daadwerkelijk te kunnen

broeden en dat ook de zeldzame Noordse woelmuis hier

implementeren.

mogelijk kan vestigen.

Krammereiland

Windpark Krammer App

Er liggen twee turbines van Krammer gedeeltelijk

Op dit moment draaien de eerste turbines en leveren

in Natuurnetwerk Zeeland (NNZ) en vijf

deze ook al stroom. Om de productie een beetje in

Krammerturbines draaien over dat gebied. Het

de gaten te kunnen houden (ook interessant voor

NNZ-gebied is vastgelegd in het Natuurbeheerplan

obligatiehouders in verband met rendementen) bestaat

Zeeland. Tijdens de procedure van Windpark

er een speciale Windpark Krammer App. Deze app laat

Krammer is onderzocht of er mogelijk negatieve

zien hoeveel energie de turbines produceren en waarom

effecten zijn op het NNZ. In totaal lijdt Krammer

een bepaalde turbine eventueel stilstaat. De app is gratis

een areaalverlies van 1.500 m en dit moet

te downloaden in de App Store en in de Google

gecompenseerd worden. Met de aanleg van een

Play Store.
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extra eiland in het Krammer-Volkerak van zo’n
1 hectare compenseert Windpark Krammer niet
alleen het oppervlakteverlies, maar geeft het ook
een extra ecologische kwaliteitsimpuls. Het eiland is
eind februari gereed gemaakt; net op tijd voor
het broedseizoen.
Het Krammereiland is zo’n 1 hectare groot. Het water
tussen het vasteland en het eiland is uitgebaggerd,
waardoor de waterdiepte groter wordt. Deze grotere
waterdiepte houdt twee soorten dieren op afstand:
predatoren en aard- en veldmuizen. Dit heeft
als voordeel dat broedvogels hier rustig kunnen
_v.l.n.r. Tijmen Janmaat, Niek Tramper, Ton Vrijdag en
Rick Kamphuis

Ontwikkeling opslag bij Windpark Krammer
Zeeuwind en Deltawind zijn onlangs met

Voorzichtig wordt al voorgesorteerd op een

projectpartner Enercon een project gestart om een

elektriciteitsopslag gebaseerd op batterijtechnologie:

elektriciteitsopslag te ontwikkelen bij Windpark

op dit moment de elektriciteit opslagtechnologie die

Krammer. De eerste fase betreft het bepalen van de

zich wereldwijd al heeft bewezen. Dit opslagsysteem

haalbaarheid. Onderdeel hiervan zijn onder andere

bestaat praktisch gezien uit zeecontainers die vol

de technische inpassing, de duurzaamheid van de

staan met batterijcellen die verbonden zijn met het

opslagvorm en de financiële randvoorwaarden.

windpark en het elektriciteitsnet. Door slim gebruik te
maken van elektriciteitsvraag en – aanbod, alsmede

Het projectbelang van de coöperaties zit enerzijds

verschillende elektriciteitsmarkten, kan er technische

in het eigen maken van technologieën die de

en economische meerwaarde gecreëerd worden.

energiemarkt drastisch zullen veranderen en
anderzijds in de noodzaak van opslagtechnologieën
voor het ontwikkelen van 100% duurzame energie
systemen.

_Onlangs
gerealiseerde
superbatterij van
Mitsubishi en Eneco,
bron Eneco Groep
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Windpark Bouwdokken
Op 10 april 2018 is Windpark Bouwdokken officieel
geopend. De 7 Enercon turbines wekken een
hoeveelheid energie op die vergelijkbaar is met het
jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 37.500 huishoudens.
Om de bouw van de grootst beschikbare wind-opland turbines mogelijk te maken op de relatief smalle
dammen van de voormalige Bouwdokhavens zijn er
vele bouw- en installatiewerkzaamheden verricht.
Windpark Bouwdokken betrekt het publiek door het
organiseren van een tentoonstelling en een lespakket
en ook biedt het park een interactieve fiets- en
wandelroute aan.
Natuur
Windpark Bouwdokken ligt tussen twee
natuurgebieden: de Voordelta en de Oosterschelde.
Dankzij de samenwerking met Rijkswaterstaat en de
natuurorganisaties houdt Windpark Bouwdokken
zoveel mogelijk rekening met de natuur. Zo zijn delen
van de Bouwdokhavens op een natuurlijke manier

hoeveel windkracht kun je zelf maken? Met de wind

ingericht, waardoor deze interessanter worden voor

in je haren (en natuurlijk een selfie daarvan!) verlaten

bepaalde vogelsoorten. Het aangelegde visdiefvlot

bezoekers deze frisse tentoonstelling.

resulteerde in het tweede jaar al in bijna 100
broedende visdief-paartjes op Neeltje Jans.

Laat maar waaien in de klas

De hoogwatervluchtplaats wordt druk bezocht door

Om scholen actief te betrekken bij windenergie

o.a. de lepelaar, wulp en tureluur.

is er een lespakket ontwikkeld voor groepen 6, 7
en 8. Aan de hand van 3 lessen en een bezoek aan

Laat maar waaien, van stormvogel tot Windpark

de tentoonstelling bij Terra Maris kunnen docenten

Bouwdokken

aandacht besteden aan natuur en windenergie

De eigenaren van Windpark Bouwdokken

op de Bouwdokken. Het lespakket is sinds

(E-Connection en Zeeuwind) en gemeente Veere

15 mei beschikbaar via de website

willen het publiek graag betrekken bij het windpark.

www.laatmaarwaaienindeklas.nl.

Daarom is er bij Terra Maris (Oostkapelle) een

Alle geïnteresseerde basisscholen kunnen

tentoonstelling ingericht over wind, waarbij de relatie

gebruikmaken van het lespakket.

tussen natuur en windenergie centraal staat.
De tentoonstelling is sinds 24 april geopend en blijft

Interactieve fietsroute

een jaar toegankelijk voor het publiek.

De interactieve fietsroute ‘Met de stroom mee’ is
19,8 kilometer lang en voert bewoners en toeristen

De wind vormt het Zeeuwse landschap. Wind is iets

langs unieke plekken aan de Zeeuwse kust. De route

waar vogels gebruik van maken en waar mensen

start vanaf Terra Maris in Oostkapelle en eindigt bij

mee spelen. Daarnaast verspreidt het zaden èn

Windpark Bouwdokken op Neeltje Jans.

levert het schone energie. In deze interactieve en

10

spannende tentoonstelling ontdekken bezoekers wat

Bewoners en toeristen kunnen op hun smartphone

wind eigenlijk is, waarom het waait, hoe de natuur

gratis de VVV Zeeland App downloaden en daarin

is afgestemd op wind en wat we daarvan hebben

de fietsroute ‘Met de stroom mee’. Het fietsen van de

geleerd. Hoogvliegers of snelvallers: de vorm van

route via de app kan door onderweg de aangegeven

plantenzaden is beslist geen toeval. Waarom hebben

knooppunten te volgen. De app geeft tijdens het

vogels van nature de perfecte uitrusting voor hun

fietsen aan welke duurzame organisaties en bedrijven

vliegkunsten? En wat heeft een uilenveer met een

er in Zeeland zijn. Ook krijgt de fietser interessante

windturbine te maken? Hoeveel windenergie maken

filmpjes te zien over de natuur, (wind)energie en

de windturbines op Windpark Bouwdokken en

Windpark Bouwdokken. De fietsroute ‘Met de stroom

NIEUWS

mee’ laat bovendien drie elektrische oplaadzuilen op

te verdienen. Neeltje Jans is een ideale plek voor een

zonne-energie zien, namelijk op de Bouwdokken, bij

interactieve wandeling met het thema ‘duurzaamheid’.

Terra Maris in Oostkapelle en nabij hotel Duinoord in

Om meer te weten te komen over de Bouwdokken

Vrouwenpolder. Zo geeft de zon de fietsers dat extra

en de relatie tussen natuur en windenergie kunnen

zetje in de Zeeuwse wind.

gezinnen de parelroute ‘duurzaamheid’ lopen. Deze
parelroute vind je in de VVV Zeeland App. Door

Interactieve wandeling

het bekijken van filmpjes en het beantwoorden van

Naast de fietsroute bestaat er, speciaal voor gezinnen,

vragen verzamelen de wandelaars letters. Met het

een interactieve parelroute wandeling op de

juiste woord kan de duurzame parel opgehaald

Bouwdokken. Met deze route is een duurzame parel

worden bij Visrestaurant Proef Zeeland.

Zon Offensief Zeeland
Zon Offensief Zeeland staat voor het ontwikkelen van
zon op bedrijfsdaken. Voor ondernemers met een
grootverbruik aansluiting en een groot dakoppervlak
verzorgt Zeeuwind niet alleen het aanvragen van
subsidie, plaatsten en aansluiten van de panelen
maar ook het financieren. We zijn blij te kunnen
schrijven dat er al voor heel wat ondernemers

Duurzame Energieproductie) subsidie aan gevraagd

subsidie is verkregen en we deze zomer de eerste

en komende maanden willen we weer veel

bedrijfsdaken vol met zonnepanelen kunnen leggen.

ondernemers benaderen om mee te doen aan het

Totaal verwachten wij dit jaar 15.000 zonnepanelen

Zon Offensief Zeeland. Zo geven we echt vorm aan

te kunnen leggen. Afgelopen maart hebben we

de (op)roep om daken vol te leggen

weer voor 15 ondernemers SDE+ (Stimulering

met zonnepanelen.
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Windpark Polenweg
Aan de Polenweg in Nieuwdorp is, op het terrein van
Indaver, een nieuwe Enercon E-70 opgeleverd. Deze turbine
van 2,3 MW levert een hoeveelheid energie op die te
vergelijken is met het gemiddelde jaarlijkse verbruik van ca.
1.300 huishoudens. De turbine is in de avond en nachturen
geïnstalleerd, zodat er zo min mogelijk sprake was van
overlast voor de omgeving.
Voor de kraanopstelplaats is er een wegomlegging
gerealiseerd waardoor de bouw qua logistiek en civiele
techniek best een uitdaging was. Desondanks is de bouw
voorspoedig en zonder incidenten verlopen. De turbine is
conform planning opgeleverd.

_Impressie Zonnepark Koudekerke

Visualisatie 1
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Windpark Sint Maartensdijk
Gemeente Tholen zet zich in om de

huidige projectpartners van Windpark

landelijke duurzaamheidsdoelstellingen

Noordpolder en Derde Dijk. De komende

te behalen. In oktober 2017 bepaalde

tijd stellen we in overleg met de

de gemeenteraad van Tholen dat

omgeving, gemeente en provincie een

zoekgebieden voor windenergie in een

plan op.

straal van maximaal 700 meter rondom
bestaande windparken moeten liggen.

Dit plan delen we vervolgens met

Daarnaast moet een nog te bepalen

bedrijven en bewoners in de omgeving.

deel van de opbrengst van deze nieuwe

Ook wil Zeeuwind graag de dialoog

windturbines ingezet worden ter

aangaan met de omgeving over

bevordering van duurzaamheid

de besteding van een deel van de

en leefbaarheid.

opbrengst van het windpark aan
duurzaamheid en leefbaarheid. Een mooi

Voor Zeeuwind is dit een aanleiding

en ambitieus doel dat ons als coöperatie

om te onderzoeken of uitbreiding

op het lijf geschreven is: een windpark

van de bestaande windparken

realiseren waar omwonenden profijt

mogelijk is. Dit doen we samen met de

van hebben!

Zonnepark Koudekerke
Zonnepark Koudekerke komt op een voormalige

John: “Een zelfstandige coöperatie op een klein

vuilstortlocatie te staan, waardoor er sprake is van

dorp, dat werkt niet. Daarom zochten we een

dubbel ruimtegebruik zonder verdringing van

professionele partner als facilitator en beheerder

andere functies. Bomen omringen dit terrein,

van het zonnepark. Eigenlijk is onze dorpscoöperatie

waardoor het park landschappelijk netjes is ingepast

een soort satelliet van Zeeuwind. Voor Zeeuwind

en uit het zicht ligt. Zonnepark Koudekerke bestaat

een mooie pilot en wellicht voor herhaling

uit ca. 10.000 panelen. Hier wordt straks net zoveel

vatbaar in andere dorpen. Het dorp Koudekerke/

energie opgewekt als 900 huishoudens jaarlijks

Dishoek wil in 2030 energieneutraal zijn. Onze

gemiddeld verbruiken. Dit is ruim de helft van

dorpscoöperatie richt zich daarom op meer dan het

Koudekerke/Dishoek.

zonnepark. Met de winst van het zonnepark willen

De omgevingsvergunning en SDE-beschikking zijn

we andere duurzame projecten realiseren zoals o.a.

inmiddels rond voor het zonnepark. Momenteel

isolatieprojecten, warmtepompen en energieopslag.

lopen de onderhandelingen met aannemers voor de

In het najaar gaan we obligaties uitgeven met een

realisatie van het zonnepark. We verwachten dat het

rendement van 4,5 tot 5%. Wij hopen onze bewoners

zonnepark in het najaar van 2018 operationeel is.

vooral bewust te maken van de energietransitie en

Een groep inwoners van Koudekerke/Dishoek

wat je hier zelf aan kunt doen. Het rendement op de

heeft onder leiding van John van Wallenburg de

obligaties is daarbij mooi meegenomen.”

dorpscoöperatie Koudekerke/Dishoek opgezet.
Deze coöperatie zocht voor de realisatie van het
zonnepark steun bij Zeeuwind.
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Coöperatie
Zonkracht Middelburg
Voor particulieren die niet zelf zonnepanelen op hun
dak kunnen leggen, maar wel zelf zonne-energie

Projecten

op willen wekken, is de postcoderoosregeling een
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interessante optie. Deelnemers aan deze regeling

de Waldammeweg. Voor alle 900 zoncertificaten

kopen zoncertificaten en kunnen hierdoor de

hebben zich al belangstellenden gemeld.

energiebelasting, die berekend wordt op basis

Medio juni verwachten we de eerste stroom van

van de afgenomen elektriciteit, terugkrijgen.

de zonnepanelen van de postcoderoos te

De verrekening vindt plaats op de jaarlijkse

kunnen leveren.

afrekening van de energieleverancier.
Voor de zoncertificaten van Coöperatie Zonkracht
In de gemeente Middelburg is voor deze regeling

Middelburg is er inmiddels ook een wachtlijst.

de Coöperatie Zonkracht Middelburg opgericht.

Bij voldoende belangstelling starten we met

Deze Coöperatie ontwikkelt momenteel een

het ontwikkelen van een 2de postcoderoos voor

zonnepark van 700 panelen aan de Torenweg en

Middelburg. Ook in Goes is Zeeuwind inmiddels

200 panelen op het dak van de gemeenteloods aan

betrokken bij het ontwikkelen van een postcoderoos.

Zonnepark WZI Bath
Begin 2018 is de tender opgestart

minder per paneel, maar benut de ruimte

voor het zonnepark bij de

beter. De gekozen opstelling heeft

rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath. In de

ook effect voor de businesscase en het

tender wordt bekeken welke opstelling

onderhoud: bij een oostwestopstelling

het beste tot zijn recht komt binnen de

is de opgewekte hoeveelheid energie

gegeven randvoorwaarden van zowel

bijvoorbeeld gelijkmatiger verdeeld over

de locatie als van de ontwikkelpartijen.

de dag. Nadat deze afweging is gemaakt,

Een belangrijke afweging is bijvoorbeeld

wordt in de 2e helft van 2018 gestart met

de keuze voor een zuidopstelling of een

de bouw.

oostwestopstelling. Een zuidopstelling
geeft een hogere productie per paneel,

In overleg met het Waterschap

maar heeft wel een tussenafstand nodig

Brabantse Delta zijn afspraken gemaakt

om schaduwwerking te voorkomen.

over het grondgebruik. Ook zijn de

Een oostwestopstelling produceert

mogelijkheden verkend om gebruik te
maken van de huidige netaansluiting
van het Waterschap. Op deze manier
kunnen de investeringskosten voor
de netinpassing fors worden beperkt.
Zeeuwind werkt voor dit project samen
met Eneco en Maatschap Hopmans.

NIEUWS

Warmtenetwerk
Nu ook op politiek niveau is besloten dat

warmtehuishouding. In de afgelopen periode

Nederlandse huishoudens veel minder afhankelijk

hebben wij technisch en financieel onderzocht of

moeten worden van aardgas, is het naarstig zoeken

een en ander haalbaar is, en dat onderzoek is positief

naar alternatieven. In Middelburg doet zich de

afgesloten. Dat betekent dat een volgende fase kan

kans voor om in een bijzondere samenwerking van

worden ingegaan. In deze fase worden tevens de

verschillende partijen de mogelijkheden voor een

juridische en sociale mogelijkheden verkend.

wijk die niet afhankelijk is van aardgas in kaart
te brengen.

Voor het slagen van een wijkgerichte aanpak met
collectieve warmtevoorziening is betrokkenheid van

Samen met Enduris, Woongoed, de Gemeente

de bewoners cruciaal. Wellicht dat wij hier de basis

Middelburg en Eastman doen wij onderzoek naar de

kunnen leggen voor een Middelburgse coöperatie

mogelijkheden om een warmtenetwerk op te zetten

voor warmtevoorziening. Dat een dergelijk initiatief

in Middelburg. Dit warmtenetwerk moet zorgen

kan bijdragen aan sociale versterking binnen de wijk

voor verwarming en de warmwatervoorziening

is een belangrijk element. Dat is dan ook de reden

van woningen. De woningen gaan dan van het

waarom het initiatief met meer dan gemiddelde

aardgas af en schakelen over naar een duurzame

belangstelling van de gemeente wordt gevolgd.

Windpark Reimerswaal
Op de locatie van Windpark Reimerswaal heeft Zeeuwind in 1988 haar
eerste drie windturbines van ieder 75 kW gerealiseerd. Voor Zeeuwind
heeft dit park dus een historische waarde. In het jaar 2000 zijn deze
3 turbines vervangen door de huidige 2 van 1.320 kW in totaal. Ook deze
2 windturbines zijn inmiddels aan vervanging toe. In overleg met gemeente
Reimerswaal en de Provincie Zeeland wordt er gekeken naar een geschikte
locatie. Zeeuwind werkt hiervoor samen met de eigenaren van andere
windparken in de regio die op termijn ook vervangen moeten worden,
namelijk Windpark Anna-Mariapolder van Eneco en de solitaire windturbine
aan de Grindweg bij het agrarische bedrijf van maatschap Hopmans.
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Warmteeffect

heeft ook Jan Bostelaar als avondvoorzitter zijn
ervaringen met betrekking tot de warmtepomp
gedeeld. Naast ervaring kreeg het publiek ook
theoretisch en praktisch getoetste verbruikscijfers
van de warmtepomp.
Isoleren
In het voorjaar van 2017 organiseerde ZMf samen

Warmtepompen

met Zeeuwind voor het eerst het project Warmte

De belangstelling voor warmtepompen was in

Effect - Isoleren. Via deze actie zijn bijna 200

2017 overweldigend. De aanschaf bleef echter

woningen in Zeeland van gevelisolatie voorzien.

beperkt, omdat veel geïnteresseerden nog geen

Dit is een reden om ook in 2018 weer een

vloerverwarming hadden en de terugverdientijd

actieperiode Isoleren te organiseren.

Projecten

vaak langer is dan bij zonnepanelen. Toch heeft de
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Saman Groep in de actieperiode zo’n 100 systemen

Door middel van flyers en advertenties werd

verkocht en geplaatst.

het Warmte Effect onder de aandacht gebracht.
Verschillende gemeenten hielpen hieraan mee

Ook dit jaar was de belangstelling groot. Zeeuwind,

door hun inwoners via een brief van de actie op de

ZMf, de Saman Groep en vrijwilligers hebben

hoogte te stellen.Vanaf half maart 2018 t/m half april

op 7 bijeenkomsten meer dan 1.000 mensen

2018 hebben we in Middelburg, Terneuzen, Veere,

geïnformeerd over de warmtepompen.

Reimerswaal en Borsele informatiebijeenkomsten

Mocht u de bijeenkomsten gemist hebben, dan

gehouden voor woningen die gebouwd zijn voor

kunt u de presentaties en informatie bekijken op:

1978. Na 1978 is er immers in het bouwbesluit

www.hetwarmteeffect.nl/warmtepomp

opgenomen dat bij nieuwbouw altijd een
gevelisolatie moet worden aangebracht.

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten
zijn de verhalen van ervaringsdeskundigen. Dit jaar

Ook deze actie was een succes: het resulteerde

hebben we behalve de ervaringsdeskundigen

in ruim 200 aanvragen voor offertebezoeken.

van vorig jaar (Wil Zweemer, Leen Jobse en To
Verhaeghe de Naeyer) ook Nico Anama bereid
gevonden om zijn ervaringen te delen. Daarnaast

Het Zon Effect on Tour
Al heel wat jaren organiseren ZMf en Zeeuwind
samen het Zon Effect met de Saman Groep als leverancier van de zonnepanelen. Via voorlichtingsavonden werd het Zon Effect actief onder de aandacht gebracht bij bewoners.
Dit jaar hebben we voor een andere vorm gekozen, omdat het aantal bezoekers op de
voorlichtingsavonden terugliep en we ook deelnemers hadden die de voorlichtingsavond niet
nodig hadden. Vrijwilligers van ZMf, Zeeuwind en medewerkers van Samen zijn op 3 zaterdagen
zichtbaar aanwezig geweest op verschillende markten. Men kon komen en gaan wanneer het
uitkwam en alle mogelijke informatie krijgen over zonne-energie en zonnepalen. Er ontstonden
persoonlijke gesprekken, met als voordeel dat er direct op de persoonlijke situatie van de
geïnteresseerde bewoner in gegaan kon worden. Kortom, het Zon Effect on Tour was een succes.
Op dit moment loopt de actieperiode nog en kunnen we nog niet laten weten hoeveel bewoners
zonnepalen hebben aangeschaft.

NIEUWS

De techniek
achter… de direct
drive
turbine

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

Het hart van een windturbine is de generator.
De generator zorgt voor de draaiende beweging
van de rotor. Hierbij wordt mechanische energie
omgezet in elektrische energie. Generatoren in
een windturbine zijn draaistroomgeneratoren.
De werking is gebaseerd op magnetische velden,
een uitvinding van Faraday en Tesla.
Een generator heeft een rotor, een stator en bestaat
uit 2 of een veelvoud aan poolparen. Een pool

direct verbonden met de rotor van de

is een spoel (elektromagneet) en zorgt voor een

windturbine. De (ring)generator heeft een

magnetisch veld.

grote diameter, meerdere polen, kan worden
uitgevoerd met permanente magneten en kan

Er bestaan synchrone en asynchrone generatoren:

over meerdere fasen beschikken. De stroom uit deze

• Bij een synchrone generator draait de rotor met

generator wordt omgezet in gelijkspanning. De

hetzelfde toerental (synchroon) als het magnetische

gelijkspanning wordt met inverters omgezet in een

veld in de stator.

3-fasen wisselspanning. Dit is hetzelfde principe als

• Bij een asynchrone generator draait de rotor

de omvormer voor de zonnepanelen bij u thuis. Een

NIET met hetzelfde toerental (asynchroon) als het

transformator zet de stroom uit de inverters om naar

magnetische veld in de stator.

het juiste voltage van het openbare elektriciteitsnet.

Windturbines met een tandwielkast hebben een

Inmiddels zijn er al veel fabrikanten van windturbines

synchrone generator. De generator wordt via een

met een direct drive principe: Enercon, EWT,

transformator direct aangesloten op het openbare

Lagerweij, Siemens, enz. maar ook Goldwind (een

elektriciteitsnet. Dit is meestal een 50 Hz generator

Chinese en grootste windturbineleverancier).

van 1.500 Tm. De rotor van een windturbine

Andere grote fabrikanten van windturbines blijven

draait ongeveer 15 Tm. Tussen de rotor en de

in verband met de kosten bij een tandwielkast,

generator zit daarom een tandwielkast met een

bijvoorbeeld Vestas en Nordex.

overzetverhouding van 1500/15 = 100.
Direct drive windturbines hebben geen tandwiel-

Voor meer informatie zie:

kast en een asynchrone generator. De generator is

www.enercon.de/technologie
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_Interview Zeeuwindlid

Sjoerd de Jongh
woont samen met zijn vrouw en 3 kinderen in Vlissingen.
In zijn vrije tijd brengt hij veel tijd met zijn kinderen door en
probeert hij zoveel mogelijk te sporten. Hij houdt van fietsen
en zwemmen en baalt er dan ook stevig van dat de oversteek
van de Westerschelde in 2019 niet doorgaat.

Duurzaamheid

Ontzorgen

	Na 16 jaar werkervaring te hebben opgedaan

	Tijdens zijn werk voor het ‘aanjaagteam

heeft Sjoerd Y-logic opgericht. Hiermee richt hij

duurzaamheid’ van gemeente Veere

zich op duurzaamheid en duurzame mobiliteit

probeert Sjoerd inwoners en ondernemers

en wil hij de voordelen van ‘gebruik’ laten zien

te enthousiasmeren aan de slag te gaan

tegenover ‘bezit’.

met duurzaamheid. Sjoerd: “Wat me vooral
opvalt is dat veel ondernemers wel stappen

	Sjoerd: “Ik geloof in een wereld waarin producten

wíllen zetten, maar te druk zijn met hun

eigendom blijven van leveranciers en we bij

onderneming. Ook komt het voor dat ze

hen diensten afnemen. Als je bij mij op kantoor

het benodigde werkkapitaal nodig hebben

koffie komt drinken, krijg je een kopje Moyee

voor hun bedrijfsvoering. Zeeuwind kan

koffie. Ik betaal per kopje en de koffiemachine is

een fantastische rol spelen in het ontzorgen:

eigendom van de leverancier.

kansen voorrekenen, verbeteringen uitvoeren

Mijn spijkerbroeken heb ik geleasd. Versleten

én de investering organiseren. Naast het

broeken stuur ik terug naar de leverancier.

Zon Offensief zijn er, zowel bij ondernemers

De oude broek is weer grondstof voor een

als VVE’s, meer van deze kansen.

nieuwe. Op deze manier ontstaat er een prikkel

Denk bijvoorbeeld aan duurzame mobiliteit

voor fabrikanten om een beter product te maken.

en binnenkort energy storage.”

Zij hebben immers last van reparaties én van afval
wanneer het product versleten is.”

Toekomst
	Sjoerd: “Idealiter bestaat Zeeuwind over
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Kippenvel

50 jaar niet meer. Simpelweg omdat we

	Als lid van Zeeuwind vindt Sjoerd het een

niet meer nodig zijn. Alle energie die we

fantastisch idee om mede-eigenaar te zijn

nodig hebben voor onze levensstijl wordt

van die grote windmolens. Sjoerd: “Gisteren

duurzaam op de slimste locatie opgewekt en

lag ik op mijn rug onder één van de molens

(geconcentreerd) getransporteerd naar de

van Windpark Bouwdokken te kijken en te

locatie waar we energie nodig hebben. Door

genieten. Hoe geweldig dat een kleine groep

wereldwijde samenwerking (saldering) vullen

enthousiaste mensen dat voor elkaar krijgt.

we elkaars pieken en dalen aan en hebben

Een kippenvelmomentje!”

we in totaal minder opwekcapaciteit nodig.”

NIEUWS

_Uitneembare bijlage

Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering
27 juni 2018

Notulen Algemene
Ledenvergadering
Zeeuwind
6 december 2017

Bestuurverslag 2017
Verkorte jaarrekening
2017

_Uitnodiging

Uitnodiging
Algemene
Ledenvergadering
27 juni 2018
De Raad van Commissarissen en het bestuur van de Coöperatieve
Windenergievereniging Zeeuwind u.a. nodigen haar leden uit voor de Algemene
Ledenvergadering op 27 juni 2018 in theater de Mythe, Bleekveld 1, 4461 DD Goes.
Ontvangst in de Mythe vanaf 17.15 uur, aanvang ALV 17.30 uur.
Voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd.

Agenda ledenvergadering
1.

Opening door voorzitter van de RvC, de heer Marten Wiersma

2.

Mededelingen en aankondigingen

3.

Aanwijzing van drie leden voor het voorlopig vaststellen van de notulen

4.	Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van
6 december 2017
5.

Vaststellen Jaarrekening 2017 en bestuursverslag 2017

6.

Goedkeuring winstuitkering aan de leden

7.

Decharge voor het gevoerde beleid en het gehouden toezicht hierop

8.

Toelichting gang van zaken 2018

9. 	Wisseling voorzitter: De heer Marten Wiersma is aftredend en de heer Peter
Brakman wordt voorzitter van de RvC
10. Rondvraag en sluiting
PAUZE
20.00 uur Energie opslag: booming business!
Egbert Klop, directeur van BlueTerra Energy Experts, neemt u op inspirerende wijze
mee in het vraagstuk van de energietransitie. Een serieus onderwerp, dat met een
knipoog zal worden behandeld. Egbert kent de Zeeuwse situatie en de mooie positie
van Zeeuwind. Hij heeft ook een flink deel van zijn werkzame leven in de Zeeuwse
industrie besteed.

_Notulen Algemene
Ledenvergadering Zeeuwind
6 december 2017 van 19.30 - 21.00 uur
Locatie: De Stenge te Heinkenszand

Aanwezig:

Zeeuwind reageerde altijd op dit soort

Vaststellen van de notulen van de

Inclusief de Raad van Commissarissen,

ontwikkelingen en kwam als een echte

Algemene Ledenvergadering van

de directie en de medewerkers van

Zeeuw altijd weer boven water.

28 juni 2017

Zeeuwind, zijn 37 leden aanwezig.

De nieuwe regering heeft begrippen

De notulen worden ongewijzigd

Peter Brakman en Clen de Kraker hebben

als klimaatbeleid en energietransitie in

vastgesteld en er zijn geen vragen naar

zich afgemeld.

het regeerakkoord opgenomen.

aanleiding van het verslag.

Er wordt veel gepraat over windenergie

Janine Cooijmans is verhuisd en zal

op zee, koolstofopslag en nieuwe

de vergaderingen daarom niet meer

innovaties. Maar hoe gaat het met wind

notuleren. Ze wordt hartelijk bedankt voor

Marten Wiersma opent de vergadering

op land? Wind op zee is voor Zeeuwind

haar inzet bij Zeeuwind.

om 19.30 uur en heet iedereen van

een maatje te groot, want dit gaat om

harte welkom. De ledenvergadering

miljardenprojecten. Maar wat is voor land

is altijd een bijzonder moment, omdat

het beste type windturbine en hoe gaat

het bestuur en de RvC zich heel goed

het straks met zonne-energie in Zeeland

bewust zijn van het feit dat de ALV het

en met de opslag van energie? Er liggen

Pieter Vollaard, Rinus van Dijke en Kjell

hoogste orgaan is. In de ALV worden

veel nieuwe uitdagingen. Daarover gaat

Schippers worden aangewezen voor de

de belangrijkste beslissingen genomen.

het voorliggende jaarplan dat Teus Baars

voorlopige vaststelling van de notulen.

Vandaag werd in Middelburg de

zal presenteren. Voor het bestuur, de

Zeeuwse energiedialoog gehouden.

directie en de RvC is het lastig om samen

Tussen de discussies spraken hij en

met de actieve leden te kijken hoe valide

Teus Baars diverse bestuurders die ervan

de beleidslijnen zijn. Welke valkuilen zijn

Teus Baars presenteert het Jaarplan en de

overtuigd waren dat het niet aan hen

er, wat ontbreekt nog? De leden helpen

Begroting 2018. Het was een boeiende

ligt dat er zo weinig ontwikkelingen

gelukkig om de valkuilen in beeld te

periode sinds hij 2,5 jaar geleden startte

zijn. Waar is het adagium gebleven dat

krijgen. Daar zit de kracht van Zeeuwind.

bij Zeeuwind. Toen was er nog wel eens

regeren vooruitzien is? Er werd tijdens

Met 2.400 leden, van wie een klein

twijfel over klimaatverandering en de

de energiedialoog meermaals gezegd

deel zeer actief en vanavond aanwezig

noodzaak tot CO2-reductie. Er is veel

dat het hoog tijd is om aan de gang te

is, werpt Zeeuwind vanavond graag

veranderd. Het Klimaatakkoord Parijs

gaan. Zeeuwind is al dertig jaar aan de

een kritische blik op het jaarplan en de

heeft hier zeker aan bijgedragen.

gang! Zeeuwind zit vaak in een rol waarin

begroting. De belangrijkste beslissingen

Het idee dat de klimaatdiscussie

ze moet reageren op ontwikkelingen:

in de coöperatie worden immers door de

vrijblijvend is, is achterhaald. Dat leidt

op veranderingen in de SDE, bij

leden genomen.

echter ook tot handelingsverlegenheid:

1. Opening door voorzitter van de RvC,
de heer Marten Wiersma

problemen met de ruimtelijke ordening.

2. Aanwijzen van drie leden tot
voorlopige vaststelling van de notulen
van de ALV

3. Vaststellen van het Jaarplan 2018 en
de Begroting 2018

wat gaan we doen? Zeeuwind is groot

geworden met windenergie en dat blijft

Productie (zon en wind)

de kurk waarop de vereniging drijft.

In 2018 verwacht Zeeuwind dat de

Op de vraag of Zeeuwind participeert in

Maar er wordt meer van de coöperatie

windproductie van 16 naar 30 MW

het zonnepark bij Mortiere in Middelburg,

verwacht nu de energietransitie

groeit, door de bouw van zes turbines

antwoordt Teus Baars dat de vereniging

gaat versnellen.

bij de Oosterscheldekering en Windpark

daar zevenhonderd panelen heeft

Krammer. De zonproductie zal groeien

gereserveerd voor een postcoderoos.

Het Jaarplan 2018 bevat de thema’s:

van 15 KW naar 4 MW.
Innovaties in duurzame energie

- productie (zon en wind)
- innovaties in duurzame energie,
waaronder opslag van energie
- verduurzamen van woningen
- samenwerking en verbinding

Stand van zaken projecten:
- Herontwikkeling turbine bij Goese Sas,

of het mogelijk is om van Windpark

eventueel komt hier een kleine turbine

Krammer een integraal park te maken

met de postcoderoosregeling.

met zonnepanelen op water en opslag

- Herontwikkeling Willem Annapolder
Een van de leden vraagt waarom

- Zeeuwind en Deltawind onderzoeken

(4 MW).

getijdenenergie niet in de opsomming

- Uitbreiding bij St. Maartensdijk (4 MW).

staat. Getijden zijn goed voorspelbaar,

- Raedthuys in omgeving Goes (15 MW).

van energie. Dit wordt een meerjarig
onderzoeksproject, dat Enercon naar
verwachting mede financieel zal
ondersteunen.
- Zeeuwind is in gesprek over een

en de fase waarin de opwekking van

Dit is een project voor de lange termijn,

getijdenenergie zich nu bevindt, is

want het is geen aangewezen locatie

tweede getijdecentrale in de

goed vergelijkbaar met de fase van

door de provincie.

Oosterscheldekering.

windenergie dertig jaar geleden toen
Zeeuwind ontstond. Hij zou graag zien
dat Zeeuwind hierin een pioniersrol
gaat spelen. Teus Baars antwoordt
dat Zeeuwind intensief in gesprek is

- Oosterscheldekering, in samenwerking
met E-Connection (3 MW).
- Kanaalzone, in samenwerking met
Eneco (10 MW).
- Schelde-Rijnkanaal, in samenwerking

Verduurzamen van woningen
- Het Warmte-effect voor collectieve
inkoop van warmtepompen loopt.
- Het Warmte-effect isoleren voor

met Hogeschool Zeeland om een

met Eneco (4 MW). Dit is inclusief de

het isoleren van particuliere

businessmodel op te zetten voor

herontwikkeling van Bath. Het is altijd

woningen wordt in 2018 herhaald.

een centrale bij de Grevelingendam.

moeilijk in te schatten wanneer een

Er was een lage opkomst bij de

Ook is de vereniging in gesprek

herontwikkeling van start kan gaan.

informatiebijeenkomsten, maar bijna

met een ontwikkelaar over de

Als het meerdere jaren gaat duren,

100% score qua uitvoering.

Oosterscheldekering. Het probleem is

worden de turbines in Bath nog een

nog steeds dat het businessmodel niet

keer gerenoveerd. Hiervan is uitgegaan

Zeeuwind en Het zon effect zetten

in de begroting.

mensen in beweging om over te

rondkomt. Er is veel subsidie nodig voor
getijdenenergie, maar Zeeuwind helpt
graag om het experiment verder
te brengen.

- Ontwikkeling Zonnepark Koudekerke
(2MW).
- Doorontwikkeling van Zon Offensief
Zeeland (5 MW).

- Zon-effect wordt voortgezet in 2018.

stappen op zonnepanelen.
- Energiek Zeeland als onderdeel van het
Zeeuws energieakkoord (samen met
ZMf). Het doel is handelingsperspectief

te bieden. Mensen willen hun woning
energieneutraal maken, maar hebben
behoefte aan handelingsperspectief.
Zeeuwind en ZMf ontwikkelen een

betrouwbare organisatie met een

miljardenprojecten gaat die te groot en

interessant netwerk;

te duur zijn voor de coöperatie.

- te kijken naar mogelijkheden
voor opslag.

tool hiervoor.
- Rhedcoop: samenwerking tussen een

De ALV stelt het jaarplan en de
begroting vast.

Begroting 2018
4. B
 enoeming van mevrouw ir. C.C.

aantal coöperaties in Zuid-Nederland

De vereniging is zeer liquide, wat

en Vlaanderen om lokale initiatieven te

enerzijds comfortabel is, maar anderzijds

(Charlotte) van Sluijs in de Raad van

ondersteunen en verder te helpen door

ook kostbaar. De ledenleningen

Commissarissen

te zoeken naar een businessmodel

nemen gestaag toe. Op de winst- en

De Raad van Commissarissen stelt de ALV

voor bijvoorbeeld het verduurzamen

verliesrekening staan de opbrengsten van

voor om Charlotte van Sluijs te benoemen

van woningen.

ontwikkeltrajecten die in de realisatiefase

tot commissaris. Zij zal Marjan Brandes

- Project restwarmte Eastman. Eastman

komen en van zeven turbines, min de

vervangen.

stoot voor ongeveer achthonderd

(onderhouds)kosten en bedrijfskosten.

woningen aan warmte af en wil die

Dat geeft een negatief bedrijfsresultaat,

Charlotte van Sluijs stelt zich voor. Ze is

warmte zinvol hergebruiken.

dat wordt aangevuld met de

secretaris-directeur van proefboerderij

Zeeuwind is met Eastman, Enduris,

opbrengsten uit de deelnemingen.

Rusthoeve, heeft een schapenbedrijf en

de woningcorporatie en de gemeente

een gezin. Haar achtergrond is agrarisch,

in gesprek om een businessmodel

De grote werkdruk leidt tot hogere

met name akkerbouw. Daarmee heeft zij

te ontwikkelen.

personeelskosten. Voor 2018 zijn twee

een aantal raakvlakken met Zeeuwind.

extra fte begroot. Eén medewerker wordt

Ze vindt met name de transitie van

Samenwerken en verbinden

aangenomen als het Rhedcoopproject

Zeeuwind interessant om de focus

- Actieve bijdrage aan de formulering

doorgaat, de ander wordt aangesteld

te verbreden van windenergie naar

van de provinciale regionale

voor reguliere werkzaamheden.

duurzaamheid in het algemeen.

energiestrategie.

Deze laatste wordt grotendeels gedekt

Op de proefboerderij wordt op basis van

doordat Niek een groot deel van zijn tijd

biomassa gewerkt. Dat is een interessante

aan Windpark Krammer gaat besteden.

ontwikkeling. Ook energieopslag speelt

- Partner in Centre of expertise water
en energie.
- Partner van Centrum voor innovatief

Op de vraag of in de begroting

een rol in de landbouw; veel bedrijven

vakmanschap. Zeeuwind heeft een

de kans van slagen van projecten is

hebben een groot dakoppervlak

koppeling met Scalda gezocht om

meegerekend, antwoordt Teus Baars dat

beschikbaar voor zonnepanelen, terwijl ze

jongeren te motiveren om te gaan

Zeeuwind altijd eerst verkent hoe kansrijk

zelf niet zo veel stroom nodig hebben.

werken in de duurzame energiesector.

een project is. Dat kost een gering aantal

- Spelen met Stroom(ing) over opwekking

mensuren. Pas als alle lichten op groen

Een van de leden vindt dat Charlotte van

staan, wordt de volgende stap gezet.

Sluijs wat op de troepen vooruitloopt

Voor de gepresenteerde projecten zijn

met haar formulering van de strategie

alle uren in de begroting opgenomen.

van Zeeuwind. Bovendien heeft een

In de Kanaalzone hangt veel af van de

commissaris een controlerende rol en

Twee weken geleden heeft Zeeuwind

medewerking van de gemeente, de

niet zozeer een die een visie voorschrijft.

met zo’n dertig leden om tafel gezeten

gemeenschap en de grote bedrijven.

De leden blijven immers de baas.

om te spreken over de strategische

Van het samenwerkingsproject met

Marten Wiersma beaamt dat de ALV alle

thema’s. Zij hebben geadviseerd om:

E-Connection verwacht Teus dat het

plannen vaststelt en dus bepaalt welke

- in de kerncompetentie te blijven

doorgaat, maar het is moeilijk in te

kant Zeeuwind op gaat. De directie en

schatten wanneer. Er liggen namelijk veel

RvC zijn echter verantwoordelijk voor de

ecologische uitdagingen, maar het is wel

inhoudelijke voorstellen. De RvC heeft

een constructief traject. Raedthuys is een

mensen nodig die kunnen meedenken

en opslag.
- Lid van de werkgroep Wind op land
van de NWEA.

investeren;
- jongeren meer bij de vereniging
te betrekken;
- het rendement uit windenergie te

langetermijnproject vanwege de politieke

over veranderingen. Die veranderingen

gebruiken voor innovaties in opslag

ontwikkelingen. St. Maartensdijk staat

zijn al in het jaarplan opgenomen en

en getijdenenergie;

of valt met de bewoners en gemeente.

zullen nog verder worden uitgewerkt.

- te kijken of Zeeuwind over de grens
allianties kan aangaan;
- ontzorgconcepten aan te bieden aan
consumenten die willen verduurzamen;
- gebruik te maken van de kernkwaliteit
van Zeeuwind, namelijk een

Project Willem Annapolder is redelijk
kansrijk. Al deze verwachtingen zijn

De ledenvergadering gaat in grote

verwerkt in de begroting.

meerderheid akkoord met de benoeming

Een lid vraagt of Zeeuwind ook meedoet

van Charlotte van Sluijs in de Raad van

aan de ontwikkeling van windenergie

Commissarissen.

op zee. Teus antwoordt dat dit om

5. Rondvraag en sluiting formele deel
van de vergadering

opdracht kan geven om de ledenlening

tot 2 graden, moet 85% CO2 worden

terug te storten. Teus Baars antwoordt dat

bespaard. Voor 1,5 graad opwarming

Teus Baars meldt dat de uitgifte van

Zeeuwind een goed veiligheidsprotocol

is 95% CO2-reductie nodig. Nederland

de obligatielening voor Windpark

heeft. Bij wijziging van een

heeft deze ambitie vertaald in de

Krammer in voorbereiding is. Het totale

rekeningnummer of een overboeking

energieagenda.

uitgiftebedrag bedraagt 10 miljoen euro,

wordt deze eerst gecontroleerd. Marjan

in obligaties van € 500 per stuk met een

Brandes bevestigt dit. Als een lid zijn

De overheid heeft een aantal thema’s

maximale inleg van € 100.000. De leden

rekeningnummer verandert, belt zij

benoemd:

van Zeeuwind en Deltawind en inwoners

om te vragen of het klopt. Dit deel

- Hoge temperatuurwarmte

van de omliggende gemeenten krijgen

van het systeem is dus niet volledig

(m.n. chemische industrie, zoals Dow,

voorrang van deelname. De prospectus,

geautomatiseerd. Het is overigens

Zeeland Refinery)

waarin de obligatielening zeer

niet mogelijk om in te loggen met een

nauwkeurig wordt beschreven, ligt ter

ander lidnummer.

goedkeuring bij de AFM. Half december

- Lage temperatuurwarmte (verwarming
van kantoren en woningen)
- Kracht en licht (productie en consumptie

wordt deze goedkeuring verwacht,

Gevraagd wordt of er ook app komt voor

van elektriciteit)

waarna publiciteit wordt gegeven aan de

smartphone. Marjan Brandes antwoordt

- Vervoer

obligatielening en de manier waarop men

dat die er niet komt. Het ledenaantal is

- Landbouw en voedsel (later

kan inschrijven.

te klein om zo’n kostbare app te laten

toegevoegd aan de politieke agenda)

ontwikkelen.
Een lid vraagt waarom er dit jaar

Om de doelstelling van 80-95% CO2-

geen meerjarenbegroting is

Hierna wordt het formele deel van de

reductie voor 2050 te behalen, moet

gepresenteerd. Vorig jaar bleek uit de

vergadering gesloten onder dankzegging

nog veel werk verzet worden. Tot op

meerjarenbegroting dat de liquiditeit

aan de aanwezigen voor hun inbreng.

heden daalt de CO2-uitstoot volstrekt

de komende jaren flink zou dalen. Nu
werd echter gezegd dat de prognose

onvoldoende.
PAUZE
Kracht en licht

de komende twee jaar 5,7 miljoen
bedraagt. Worden de investeringen niet
meegenomen in de balans? Teus Baars

6. Klimaatakkoord van Parijs: ambitieus
en niet vrijblijvend

De overheid verwacht een toenemende
benutting van elektriciteit. Als fossiele

antwoordt dat de meerjarenbegroting

“Parijs in Zeeland: opschalen en

stoffen worden teruggedrongen, gaat

niet veel is aangepast en niet met een

opschieten”, zei Marjan Minnesma,

het gebruik van elektriciteit omhoog.

jaar is verlengd. De liquiditeitsprognose is

gastspreker namens Urgenda. Het

Daarom wordt decarbonisatie van de

beter dan vorig jaar werd verwacht.

verbaast Teus Baars vaak dat velen nog

elektriciteitsproductie beoogd en wil

Dat komt doordat de liquiditeit niet naar

steeds denken dat de energietransitie iets

men in 2050 een volledig CO2-vrije

Windpark Krammer verschuift en door

vrijblijvends is en dat er nog keus is tussen

elektriciteitsproductie. Duurzame

uitstel van het project Kanaalzone. Hij zegt

wind op land, wind op zee en zon.

energievormen moeten ingepast

toe dat Zeeuwind aandacht zal besteden

Men houdt zichzelf voor de gek, want

worden in de leefomgeving, maar dat

aan het meerjarenperspectief.

men moet op alles tegelijk inzetten.

veroorzaakt veel maatschappelijke onrust.

Op basis van publicaties van ECN en van

De transitie gaat hoe dan ook ruimtelijke

Een lid vraagt naar de stand van zaken

het Planbureau voor de Leefomgeving

impact hebben. Een windturbine zie je.

van de postcoderoos in Middelburg.

is een vertaling gemaakt naar de

Het is dus zaak om ze goed in te passen,

Teus Baars antwoordt dat het aantal

Zeeuwse context.

zodat draagvlak ontstaat en er oog is

inschrijvingen goed loopt. Er kunnen

voor ieders belangen. Burgers en lokale

negenhonderd panelen worden uitgeven

In het klimaatakkoord hebben 195

overheden moeten eigenaarschap gaan

in de postcoderoos, maar het project

landen afgesproken dat de temperatuur

voelen en de lusten en lasten moeten

loopt vertraging op doordat er goede

deze eeuw maximaal 1,5 tot 2 graden

eerlijk verdeeld worden. Zeeuwind doet

afstemming nodig is met de ontwikkelaar.

mag stijgen ten opzichte van het pre-

dit al door de inzet van dorpsfondsen

Die moet namelijk een deel van zijn park

industriële tijdperk. De opwarming

en dergelijke.

geschikt maken voor de postcoderoos.

wordt veroorzaakt door de CO2-uitstoot,

Er wordt aan gewerkt.

als gevolg van verbranding van fossiele

Verder wil de overheid de

brandstoffen. Dit leidt tot stijging van

elektriciteitsmarkt versterken. Grote

Een lid vraagt of het geautomatiseerde

de zeespiegel en klimaatverandering.

schommelingen in de productie maken

ledenbestand goed beveiligd is.

Deze gevolgen moeten een halt worden

het interessant om de vraag te sturen.

Hij heeft gemerkt dat hij eenvoudig zijn

toegeroepen door een zeer forse CO2-

Ook door opslagcapaciteit kunnen

rekeningnummer kan aanpassen en een

reductie. Als de stijging beperkt wordt

schommelingen worden opgevangen.

Een belangrijk criterium is de energie-

moeten inpassen door wind op land op

uitsteekt. Verwacht wordt dat vervoer

efficiëntie. Zeeland heeft veel wind en

de huidige locaties. Zeeland koerst al

snel wordt geëlektrificeerd, waaronder

zon, waardoor investeringen op deze plek

af op 570 MW in 2023; 1 GW moet met

ook het vrachtverkeer. De accu’s in de

rendabeler zijn. Tot slot wordt gewerkt

opschaling en optimale benutting van

aan een gericht innovatiebeleid: wind-

bestaande locaties haalbaar zijn.

en zonne-energie moeten geïntegreerd
zijn in de omgeving, bijvoorbeeld
door geluidswallen te voorzien van
zonnepanelen.

- Zon: groeien naar 2GW in 2030 door

35-75 GW windproductie op zee te

voorrang krijgt op het net. Dat is niet het

bedrijfsdaken te bedekken met

geval, maar er is voldoende capaciteit

zonnepanelen.

om alle groene stroom die geleverd

- Stimuleren van elektrificatie van de
industrie en het gebruik koppelen aan

- De overheid verwacht in 2050 tussen

auto’s kunnen als opslagmiddel dienen.
- Gevraagd wordt of groene stroom

de productie, o.a. op zee.
- Verduurzaming van particuliere

wordt op te nemen.
- Een van de leden merkt op dat men
in Delft en Eindhoven een katalysator
uitgevonden heeft die mierenzuur kan

hebben, waarvan 11,5 GW in 2030. Dit

huishoudens met eigen

omzetten in waterstofgas. Daar verwacht

vraagt om enorm grote investeringen,

elektriciteitsproductie en vraagsturing.

men veel van. Volgens Marten Wiersma

waaronder die voor een verzwaring van
de transportverbindingen.
- Voor wind op land is het doel om 9-11

werkt Dow mee aan dit project. Zo
Als ambitie wordt een ‘energiek Zeeland’

ontstaan er steeds meer energiedragers.

voorgesteld. De provincie moet niet

GW in 2050 te hebben, waarvan 8

kijken naar hoeveel elektriciteit ze

Marten Wiersma dankt eenieder hartelijk

GW in 2030. Nu staat er in totaal 6 GW.

zelf nodig heeft, maar zou kunnen

voor de inbreng en sluit de bijeenkomst

Het is duidelijk wat het potentieel is.

produceren voor heel Nederland.

om 21.37 uur.

De ontwikkeling is ingezet om op vele

Dit kan vervolgens aan innovatieve kracht

locaties parken te realiseren.

gekoppeld worden, zodat de duurzame

- Met zon wil de overheid in 2050 40-75

energieproductie wordt geïntegreerd

GW opwekken, waarvan 20 GW in 2030.

in de leefomgeving en nieuwe

Nu is dat nog maar een fractie hiervan.

verbindingen worden gelegd.

Deze ontwikkelingen leiden tot een

Marjan Minnesma van Urgenda

halvering van de CO2-uitstoot door

benadrukte dat er veel actie nodig is.

elektriciteitsproductie.

Partijen moeten de verplichting met elkaar
durven aangaan. Zeeuwind heeft gepleit

De overheid noemt een aantal

voor commitment van de overheid.

uitgangspunten voor gericht

De overheid wil de dialoog aangaan,

innovatiebeleid.

maar zal nu echt haar rol moeten pakken.

- Innovatie bij kleine gebruikers

Ze moet haar baken plaatsen, want anders

(zonnepanelenacties, energiebesparing,

blijft men dwalen.

isolatie, postcoderoosregeling).
- Kostenreductie voor hernieuwbare
elektriciteitsproductie. Enercon

Vragen en reacties uit de zaal
- In Amerika is men veel verder met

bijvoorbeeld is druk bezig met

elektrische auto’s, zowel qua opladen als

standaardiseren van windturbines om

terugladen. Wat zijn de belemmeringen

kosten te drukken.

om zoiets voor elkaar te krijgen?

- Beperken van ruimtelijke impact van

Volgens Teus Baars is een belangrijk

energietransitie. Slim omgaan met

probleem dat Nederland geen

middelen, zoals geluidschermen van

flexibele elektriciteitsprijs kent. Als de

zonnepanelen.

overheid de vaste prijzen loslaat, kan ze

- Vraagsturing, opslag en conversie van
elektriciteit (waterstofgas).

vraaggestuurd gaan werken.
- Gevraagd wordt hoe ver men is met de
ontwikkeling van opslag van elektriciteit.

Agenda van Zeeuwind

Teus Baars antwoordt dat de technieken

Zeeuwind neemt deel aan de

beschikbaar zijn, maar relatief duur.

energiedialoog, die voortkomt uit het feit

Een grote doorbraak is er nog niet.

dat de overheid wil dat initiatieven uit de

Er wordt door verschillende partijen

samenleving komen.

volop geëxperimenteerd, maar er is nog

- Wind: Zeeland zou 1 GW in 2030

geen model gevonden dat erboven

Bestu
Zeeuwind brengt nieuwe energie

vanuit de Zeeuwse samenleving.

in Zeeland

Zoals gezegd wil Zeeuwind haar rol op

Op 22 september 2017 was het zover:

zich blijven nemen in de versnelling van

De energietransitie vereist naast centrale

Zeeuwind vierde in aanwezigheid van

de energietransitie. Daarbij baseren wij

regie, juist decentrale ontwikkeling

ruim 200 leden haar 30 jarig jubileum.

ons op een viertal strategische pijlers:

van nieuwe businessmodellen.

Wat mij betreft een evenement om met

4. Wij zoeken sector overschrijdende
samenwerking en verbinding

Enerzijds proberen we het provinciale

veel waardering op terug te kijken.

1. Opwekking van wind- en

Tijdens dit symposium zijn verleden,

Met windenergie is momenteel de

voorbeelden bewoners, bedrijfsleven,

heden en toekomst met elkaar

grootste hoeveelheid duurzame energie

instellingen en overheden in Zeeland

verweven. De voorzitter van de Raad van

op te wekken. Dit is van oudsher de

om zelf of samen een duurzame

Commissarissen, Marten Wiersma, heeft

reden van bestaan van onze coöperatie.

energiehuishouding te realiseren.

dit in zijn inleiding prachtig verwoord.

Zonne-energie wordt steeds interessanter,

Ook investeren we in onze relatie met

Door 30 jaar terug te kijken en aandacht te

voordeliger en groter. Zowel wind- als

het onderwijs.

besteden aan de mensen van het eerste

zonne-energie zijn van belang voor een

uur. Zo heeft hij expliciet stil gestaan

goede productiemix en een gezonde

In de afgelopen jaren heeft Zeeuwind

bij het overlijden van Jan de Vries, die

financiële structuur van onze coöperatie.

een flinke ontwikkeling doorgemaakt.

destijds enorm hard heeft getrokken aan

En ook voor beide energievormen is nog

De organisatie is daarop afgestemd.

het in de been krijgen van Zeeuwind.

ruimte voor groei.

Verenigingsrechtelijk heeft Zeeuwind

zonne-energie.

Jan heeft samen met een aantal
enthousiastelingen er voor zorg gedragen
dat Zeeuwind haar eerste turbines bij

duurzame beleid concreet te maken.
Anderzijds stimuleren we met praktische

vanaf medio 2015 een Raad van
2. Innovaties duurzame energie
(o.a. opslag)

Commissarissen en een directeurbestuurder. De ledenvergadering is het

Bath heeft kunnen opstellen. Vanuit dit

Opslag sluit naadloos aan bij onze

prille begin is Zeeuwind doorgegroeid

expertise op het gebied van ontwikkeling

naar een grote burgercoöperatie in

en beheer van wind- en zonneparken.

Naast de directeur/bestuurder heeft

duurzame energieopwekking, samen

Door productie en opslag in samenhang

Zeeuwind 5 medewerkers in dienst.

met onze zustercoöperatie Deltawind

te bezien, willen wij bijdragen aan

Tezamen met een aantal vrijwilligers

op Goeree-Overflakkee de grootste in

een stabiel systeem van duurzame

wordt door hen veel werk verzet!

Nederland. Inmiddels staan thema’s zoals

energieopwekking. Daarnaast houden we

En wie u ook spreekt van Zeeuwind,

energietransitie en de noodzaak om

ook andere innovatieve ontwikkelingen

wij willen werken aan en aanspreekbaar

klimaatverandering tegen te gaan niet

met betrekking tot energie in de gaten

zijn op onze kernwaarden:

langer ter discussie, zoals tot nog maar

om te zien of en hoe we daar een

kort geleden. En dat brengt Zeeuwind in

bijdrage aan kunnen leveren.

een nieuwe fase.

hoogste orgaan van Zeeuwind.

1. B
 etrouwbaarheid. Zeeuwind is een
betrouwbare partner en gaat voor

3. Verduurzamen van woningen

het verduurzamen van Zeeland op

Wij gaan door op het pad van duurzame

Energiebesparing is een cruciaal

maatschappelijk betrokken wijze.

energieproductie, zetten in op het

onderdeel van de energietransitie. In de

Zeeuwind gaat verantwoordelijk

faciliteren van energiebesparing en

bebouwde omgeving is de komende

te werk en zorgt voor een rendabele

zoeken actief de samenwerking tussen

jaren in het particuliere woningbezit een

coöperatie.

verschillende actoren en willen initiatieven

enorme slag te slaan. Zeeuwind speelt

en partners met elkaar verbinden.

vanuit het Zeeuws Energie Akkoord

werken komt Zeeuwind minder ver

Zeeuwind staat met haar leden voor het

een actieve rol bij de ontwikkeling

met het verduurzamen van Zeeland.

versnellen van de energietransitie en

en exploitatie van een Platform dat

Daarom kiezen we bewust voor

de verduurzaming van Zeeland.

handelingsperspectief biedt voor

verbinding op een integere wijze en

Dankzij onze leden, inmiddels bijna 2.400,

de verduurzaming van het particulier

staan we voor openheid.

en onze meer dan 30 jarige historie

woningbezit.

2. S amenwerking. Zonder samen te

3. D
 eskundigheid. Zeeuwind heeft de

kunnen wij investeren in duurzame

deskundigheid in huis of kan deze

productie en verduurzaming van en

putten uit haar leden of uit haar

uurverslag 2017
netwerk. Op bekwame en degelijke

voornoemde turbines.

middelen ten behoeve van de uit te

wijze innoveert, ontwikkelt en beheert

Op de jaarlijkse afschrijvingskosten van

geven obligatielening van Krammer en

Zeeuwind haar energie-

bijna € 3 ton is de verkoopopbrengst van

investeringen in zonne-energie.

en samenwerkingsprojecten.

de turbines van Westkapelle en Goese

Beide zijn iets vertraagd en zullen in 2018

4. O
 ndernemerschap. Zeeuwind staat

Sas in mindering gebracht. Verder zijn in

worden gerealiseerd. In combinatie

voor ondernemend. We zorgen dat

2017 veel ontwikkelingen in gang gezet,

met verdere ontwikkelingen zal de

we op daadkrachtige wijze waarde

onder andere op het gebied van zonne-

liquiditeitspositie ruim blijven maar wel

toevoegen door plannen om te zetten

energie. Deze investeringen zijn wat

worden afgebouwd.

in concrete projecten. Dat doen we

betreft de mensuren opgenomen onder

met passie voor duurzame energie en

de overige opbrengsten. Tegelijkertijd

Voornaamste risico’s en onzekerheden

onze omgeving.

wordt een waardevermindering

Bij de beschrijving van voornaamste

5. Innovatief. Zeeuwind zoekt op

doorgevoerd onder de kosten voor

risico’s en onzekerheden onderscheiden

innovatieve wijze naar uitdagende

deze waardering van mensuren en de

wij verschillende categorieën.

samenwerkingen en manieren

gemaakte koste voor externen, zolang de

Deze worden hierna besproken.

om Zeeland te verduurzamen.

realisatie van de ontwikkelingen nog niet

We timmeren al meer dan 30 jaar

vast is komen te staan. Al met al sluiten

Strategie

aan de weg, zijn veerkrachtig en

wij het boekjaar af met een negatief

Voor de lange termijn staat het belang

positief/kritisch.

bedrijfsresultaat van € 149.000,- voor

van een groeiend aandeel van duurzame

financiële baten en lasten en het resultaat

energievoorziening in de totale

Met deze strategie en kernwaarden

van deelnemingen; beduidend beter

energiebehoefte niet ter discussie.

dragen wij bij aan nieuwe energie

dan begroot.

Nederland zal flink moeten bijschakelen

in Zeeland.

om haar eigen doelstellingen voor 2020
Ons aandeel in het resultaat van

en 2023 te behalen en om te voldoen

Financiële informatie

deelnemingen is met een resultaat

aan de afspraken die zijn gemaakt op

Het jaar 2017 startte met een zeer

van ruim € 4,2 ton boven begroting.

Europees niveau. In de nationale politiek

zwak windseizoen. Het laatste kwartaal

Dit resultaat is voornamelijk het gevolg

en in de maatschappelijke discussie zien

heeft dit gelukkig grotendeels weer

van de betere stroomprijzen. Door de

wij een sterke focus op Wind op Zee

rechtgetrokken, maar al met al was het

combinatie van een minder negatief

en zonneparken.

windjaar iets minder dan gemiddeld.

bedrijfsresultaat dan begroot en het

Begin 2017 zijn de turbines bij

betere resultaat uit deelnemingen sluiten

De perspectieven voor de

Westkapelle en Goese Sas verkocht

wij het boekjaar 2017 af met een beperkt

doorontwikkeling van wind op land

en geamoveerd. Daarmee is het

verlies van € 25.000,-.

is aanwezig maar lijkt beperkt.

vermogen van de Zeeuwindparken

Het overheidsbeleid zal er op gericht

eerder afgenomen dan ten tijde van de

De solvabiliteit is met ruim 58% op een

zijn bestaande productielocaties te

begroting was gedacht; het amoveren

balanstotaal van € 23,4 miljoen gezond.

optimaliseren. Betrokkenheid van

van Westkapelle en Goese Sas was

Daarnaast is het belangrijk om te noemen

coöperaties bij ontwikkelingen is een

voorzien voor 2019. De bestaande turbine

dat bovenop het eigen vermogen van

nadrukkelijke wens, waarop wij

aan de Polenweg is aan het eind van het

€ 13,7 miljoen een bedrag van € 8,5

kunnen inspelen.

tweede kwartaal buiten gebruik gesteld.

miljoen aan leningen is verstrekt door

De combinatie van minder opgesteld

onze leden. Hiervan is € 4 miljoen voor

Bij de doorontwikkeling van wind

vermogen en het slechte eerste kwartaal

meerdere jaren aan ons toevertrouwd.

op land blijft het spectrum aan wet-

verklaren de lagere stroomopbrengsten

In 2017 is het ledenkapitaal met € 1,6

en regelgeving waarmee rekening

in 2017, ondanks het opveren van de

miljoen gegroeid.

moet worden gehouden een factor

stroomprijzen in 2017 ten opzichte van

van betekenis. Daarnaast is de mate

het dieptepunt in 2016. De kostprijs van

Met een bedrag van € 6,3 miljoen is

van medewerking van de lokale

de omzet is eveneens gedaald.

de liquiditeitspositie ruim. Wij hadden

overheden sterk plaatselijk bepaald.

De onderhoudskosten zijn teruggelopen

in de begroting gerekend met een

Het feit dat windturbines steeds groter

door het buitengebruik stellen van

mogelijke onttrekking van liquide

worden, mede gestimuleerd door

Bestu
het subsidiebeleid, sluit veelal niet

Operationele activiteiten

jaren hebben wij gekozen voor een

aan bij de gewenste inrichting van de

Zeeuwind heeft met een personele

vrijwillige controleopdracht. DRV heeft

omgeving. Doordat Zeeuwind vanuit

bezetting van 5,5 fte een stabiele basis.

onze jaarrekening voorzien van een

haar coöperatieve structuur aansluiting

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt

goedkeurende verklaring.

zoekt bij de lokale gemeenschap, zijn

van onderlinge vervanging; daar waar

wij wel in staat om met wind op land

sprake is van specialistische kennis zijn

Maatschappelijke aspecten

succesvol te opereren. Het gaat wel om

afspraken gemaakt met externe partijen

van ondernemen

tijdrovende, onzekere en relatief dure

voor het geval een medewerker vanuit

Mondiaal staat het thema ‘climate change’

ontwikkeltrajecten.

welke reden dan ook niet beschikbaar

en vermindering van de afhankelijkheid

is. De salariëring van de medewerkers

van fossiele grondstoffen hoog op de

De energietransitie is meer dan alleen

past binnen de normen voor

agenda. Zeeuwind bevindt zich midden

windenergieprojecten realiseren.

gemeenteambtenaren.

in deze dynamiek. Wij zetten in op

Zeeuwind speelt in op het toenemende

vergroening van de energieproductie

draagvlak vanuit de samenleving voor

De primaire processen, waaronder

en energiebesparing en zijn partner

een duurzamer energievoorziening en

projectontwikkeling en beheer,

in structuren die aansturen op

wij zien dit terug bij zowel particuliere

zijn vastgelegd in processen. De

maatschappelijke bewustwording en

huishoudens als bij bedrijven. Wij zetten

ledenadministratie, leningenadministratie,

vermindering van energieconsumptie.

hierop in met de ontwikkeling van zonne-

urenverantwoording en de financiële

Het gaat ons om het bespoedigen van

energie op daken en met zonneweiden.

boekhouding is in 2017 geautomatiseerd

de energietransitie. Winst is daarmee

Ten aanzien van het realiseren van

zodat dit procesmatig eveneens strak is

niet ons primaire oogmerk, maar een

grootschalige zonneweiden ligt onze

ingebed. Elk kwartaal legt het bestuur

randvoorwaarde om onze missie te

focus op meervoudig ruimtegebruik.

via een gestructureerde rapportage

kunnen blijven uitdragen. De opwekking

verantwoording af aan de Raad van

van duurzame energie op land is bij

Als ondertekenaar van het Zeeuws

Commissarissen, zodat consequent

de huidige opzet van de energiemarkt,

Energie Akkoord zetten wij naast

wordt gemonitord.

bedrijfseconomisch uitsluitend haalbaar

duurzame energieproductie in op

met overheidssubsidie. Dat vraagt

energiebesparing. Tezamen met andere

Onze turbines worden volgens schema

om een zorgvuldige en ingetogen

ondertekenaars ontwikkelen wij een

gecontroleerd en onderhouden,

bedrijfsvoering. Daarnaast vormt het

platform dat ondersteuning biedt aan

en wij hebben nauw contact met

voor ons een extra motivatie om in

de individuele woningeigenaar bij het

turbinefabrikanten. Op deze wijze

samenspraak met de samenleving te

daadwerkelijk energetisch verduurzamen

blijven wij op de hoogte van eventuele

ontwikkelen en de revenuen ten goede

van de woning.

operationele risico’s en sturen wij op

te laten komen aan de energietransitie en

een zo laag mogelijke faalkans. In

de gemeenschap.

Bij al deze ontwikkelingen neemt

2017 hebben zich bij onze turbines

samenwerking een centrale rol in:

geen bijzondere risico’s voorgedaan.

Bij de ontwikkeling van wind- en

met onze leden, met overheden,

De beschikbaarheid van de turbines

zonneparken zoeken wij in een

onderwijsinstellingen, maatschappelijke

binnen onze deelnemingen is met

vroeg stadium contact met de

organisaties, burgers en bedrijven.

een percentage van meer dan 97%

overheid, de gemeenschappen en

De energietransitie plaatst ons voor

zondermeer goed; onze wat oudere

belangenorganisaties. Wij zijn ons er

een enorme taakstelling, Wij zijn

turbines in eigen beheer worden

als coöperatie ons als geen ander van

ervan overtuigd dat uitsluitend in

geleidelijk geamoveerd. In 2017 zijn de

bewust dat met de ontwikkeling van

samenwerking de grootste resultaten

turbines bij Westkapelle en Goese Sas

een park vele andere belangen worden

kunnen worden geboekt. Zeeuwind is als

buiten gebruik gesteld en verwijderd.

geraakt. Het zit in onze werkwijze dat wij

burgercoöperatie bij uitstek geschikt om
hierin haar rol te nemen.

rekening houden met de verschillende
De jaarrekening 2017 is opgesteld door

belangen en sturen er op aan dat wij

Rijkse accountants en gecontroleerd door

bezwaren zo goed mogelijk wegnemen,

DRV accountants. Evenals in voorgaande

of het nu gaat om sociale aspecten of

uurverslag 2017
ecologische vraagstukken. Zeeuwind

Onderzoek en ontwikkeling

rato van de milieubelasting die zij met

is van mening dat het zaak is dat de

Onze ontwikkelingsinspanning richt

zich meebrengt, zal de productie van

energietransitie vanuit de samenleving

zich op het mogelijk maken van

fossiele energie voorlopig de prijzen

zelf op gang wordt gebracht, en

energieproductie op duurzame wijze en

op de energiemarkt blijven bepalen.

dat vraagt om maatschappelijke

op energiebesparing. De investeringen

Duurzame energie zal moeten focussen

betrokkenheid.

hiervoor zijn uit te drukken in de

op een zo laag mogelijke prijs per

voorbereidingskosten in tijd, externe

opgewekte KWh, en voor windenergie

Wat betreft zonneparken zetten wij in op

onderzoeken en te betalen leges voor

betekent dit het ontwikkelen van parken

locaties waar meervoudig ruimtegebruik

vergunningen. In 2017 is onder andere

met veelal minder maar grote, hoge

mogelijk is. Grond is een schaars goed

geïnvesteerd in de herontwikkeling van

turbines. Dergelijke parken stuiten vaak

en de opwekking van energie van

de turbines in de gemeente Reimerswaal,

op meer maatschappelijke bezwaren,

enige betekenis uit zon vergt een groot

op Tholen, in de Willem Annapolder

wat de doorlooptijd van de ontwikkeling

ruimtebeslag. Wij sturen primair op het

en aan de Polenweg in Borsele. Verder

vertraagt. Bovendien wordt de

benutten van braakliggend bedrijfsterrein

is tezamen met Eneco de nodige

kapitaalintensiteit van het park groter, wat

of meervoudig ruimtegebruik. Zo

inspanning gestoken in het verkennen

evenmin de transitiesnelheid bevordert.

zullen wij samen met de Vereniging

van mogelijkheden voor duurzame

Neemt niet weg dat Windpark Krammer

Energieneutraal Koudekerke/Dishoek

energieproductie in de Kanaalzone. Met

BV inmiddels de realisatiefase is ingegaan,

in 2018 een zonneweide van ruim 2

het Zon Offensief, de samenwerking

een park met meer dan 100 MW

hectare realiseren op de voormalige

met Energieneutraal Koudekerke/

opgesteld vermogen, en dat dit park naar

vuilstortplaats. Het Zon Offensief op

Dishoek en de Postcoderoos Middelburg

verwachting vanaf het najaar 2018 zal gaan

Bedrijfsdaken is tevens een voorbeeld.

hebben wij nieuwe samenwerkingen

produceren en derhalve zal bijdragen

Wij bieden een totaal pakket aan

gelanceerd. Verder stimuleren wij

aan ons financiële resultaat. Daarnaast

ondernemers voor plaatsing van

onverminderd de energietransitie

participeren wij in het Windpark OSK BV

zonnepanelen op hun bedrijfsdaken, van

bij particuliere huishoudens, onder

(Oosterscheldekering), een park van ruim

subsidieaanvraag tot aan financiering.

andere met activiteiten als het Zon

30 MW dat naar inmiddels draait en een

Deze aanpak spreekt aan en medio 2018

Effect, samen met ZMf, en het Energie

resultaatbijdrage zal gaan leveren.

zullen de eerste bedrijfsdaken binnen

Service Punt, een initiatief gezamenlijk

deze constructie van zonnepanelen

met ZMf en ZKf. Daarnaast zijn wij in

Het maatschappelijke urgentiegevoel

worden voorzien.

Zeeuws Verband betrokken bij het

ten aanzien van de energietransitie

in februari 2017 getekende Zeeuws

groeit. Vanuit lokale gemeenschappen

Wij weten ons gesteund door een groot

Energieakkoord. Met dit akkoord wordt

zien wij meer en meer initiatieven om

aantal trouwe leden en het ledenaantal

een basis gelegd voor een verdere uitrol

op duurzame wijze energie te gaan

groeit nog steeds. Onze leden

van het verduurzamingsprogramma

produceren en zelf initiatieven te nemen

verwachten van ons een actieve bijdrage

van particuliere woningen binnen

op het gebied van energiebesparing.

aan de energietransitie. Een motivatie

de Provincie met behulp van de

Zeeuwind is een vereniging met meer

temeer om ontwikkelingen goed in

gezamenlijke inzet van meerdere partijen.

dan 30 jaar ervaring op dit vlak, en wij

te bedden in de maatschappelijke en

zullen ons ervoor inzetten om onze

natuurlijke context en om zorgvuldig om

Toekomst

ervaring aan deze maatschappelijke

te gaan met onze financiële middelen.

De energietransitie zal doorzetten,

ontwikkeling ten goede te laten komen.

Ons financiële beleid is gericht op

maar de snelheid en de richting zijn

Wij werken aan een situatie waarbinnen

stabiliteit en continuïteit, zodat wij niet

nog moeilijk te voorspellen. Een

energieproductie een stabiele basis legt

alleen vandaag, maar ook in de toekomst

complexe factor is de ontwikkeling van

onder onze financiële bedrijfsvoering

kunnen blijven ondernemen en de

de energiemarkt. De fossiele belangen

en wij daarnaast ons dienstenpakket

verplichtingen naar onze leden kunnen

zijn nog altijd erg groot, niet alleen in

verbreden in de lijn van onze kracht: het

nakomen.

financiële zin, maar ook op het gebied

stimuleren van de energietransitie vanuit

van werkgelegenheid. Zolang de

de samenleving zelf!

uitstoot van CO2 niet wordt geprijsd naar

Verkorte
jaarrekening 2017

Actuele ontwikkelingen relevante regelgeving
Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A. heeft de jaarrekening 2017 opgesteld volgens
de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en Richtlijn 620 ‘Coöperaties’. Deze gehanteerde grondslagen zijn
passend voor de financiële verslaggeving van de Coöperatie.
Hierna een toelichting op hoofdlijnen. Alle gepresenteerde cijfers zijn vermeld in € 1.000.
Balans
Activa

31-12-2017

31-12-2016

Immateriële vaste activa

1.524

1.500

Materiële vaste activa

3.282

3.422

Financiële vaste activa

11.769

11.450

Vaste activa

16.575

16.373

519

2.928

Liquide middelen

6.328

2.556

Vlottende activa

6.848

5.485

Totale activa

23.422

21.857

31-12-2017

31-12-2016

13.697

13.773

604

686

8.498

6.921

119

81

Vorderingen

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Crediteuren
Belastingen

42

41

Overige schulden

461

356

Kortlopende schulden

622

478

23.422

21.857

Totale passiva

Ontwikkelingen in de balans
Immateriële vaste activa

Eigen vermogen

Deze post betreft de betaalde goodwill op de verkregen

Het eigen vermogen van de vereniging is gedaald met het

aandelen in Windpark OSK BV. De goodwill zal vanaf het

bedrag van het licht negatieve resultaat in 2017. Tevens is de

moment van ingebruikname van het windpark in 15 jaar lineair

winstuitkering aan de leden over het voorgaand boekjaar

worden afgeschreven.

ad € 50.000,- in mindering gebracht. Met een eigen

Daarnaast is de investering in het leningenadministratiesysteem

vermogenspositie van € 13,7 miljoen op een balanstotaal van

geactiveerd en zal in 10 jaar worden afgeschreven.

€ 23,4 miljoen is sprake van een gezonde buffer.

Materiële vaste activa

Langlopende schulden

De afschrijvingsmethode van de onder de materiële vaste activa

De langlopende schulden betreft de schuld aan de leden.

opgenomen windmolenparken is lineair, waarbij wat betreft de

Het bedrag aan ledenleningen is in 2017 gegroeid naar

looptijd van de afschrijvingen is aangesloten bij de looptijd van

€ 8,5 miljoen. Van het totale ledenkapitaal ultimo 2017 is

de voor het betreffende windmolenpark toegekende subsidie.

€ 4 miljoen langjarig aan de vereniging toevertrouwd.

De balanswaarde eind 2017 bedraag bijna € 2,9 miljoen.
Daarnaast zijn onder de materiële vaste activa de ontwikkelkosten
voor nieuwe ontwikkelingen verantwoord, voor zover
onomstotelijk vast is komen te staan dat het ontwikkelde park zal
worden gerealiseerd. Dit is een bedrag van bijna € 4 ton.
Financiële vaste activa
Deelnemingen worden naar rato van ons aandelenbelang
opgenomen tegen de netto vermogenswaarde van de
betreffende deelneming. Ons aandeel in Deltawind-Zeeuwind
Holding, welke op haar beurt 51% aandeelhouder is in Windpark
Krammer BV, staat voor ruim € 7,6 miljoen op de balans.
Aan deelnemingen is in totaal een bedrag van bijna € 8 ton aan
leningen verstrekt. Zwaartepunt ligt bij onze 100% deelneming
Windpark Polenweg BV, waarmee een overeenkomst van
geldlening is gesloten van € 4 ton.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn met bijna € 4 miljoen gegroeid.
Dit hangt samen met de aflossing door Windpark Derde Dijk van
de aan haar verstrekte lening en de groei van de ledenleningen.
De liquiditeitsbuffer is fors met het oog op verwachte
ontwikkelingen in 2018, waaronder de in gebruikstelling van
Windpark Polenweg BV en de uitgifte van obligaties door
Windpark Krammer BV.

Verkorte
jaarrekening 2017

Winst- en Verliesrekening
2017

Begroting
2017

2016

1.171

1.166

1.240

Kostprijs van de omzet

363

564

440

Bruto omzetsresultaat

808

602

800

Overige berijfsopbrengsten

219

268

80

1.027

869

881

Netto omzet

Brutomarge
Lonen en salarissen

332

354

350

Sociale lasten

51

58

59

Pensioenlasten

46

80

48

Afschrijvingen

176

275

-65

Overige waardeveranderingen van vaste activa

320

221

87

Overige bedrijfskosten

253

245

220

Som der bedrijfslasten

1.178

1.234

698

Bedrijfsresultaat

-151

-365

-182

Financiële baten en lasten

-272

-247

-28

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-423

-612

154

Belastingen

-7

18

-36

Aandeel in resultaat deelnemingen

404

231

4.335

Resultaat

-26

-363

4.453

Ontwikkelingen in het resultaat
Omzet
De netto-omzet is gedaald ten opzichte van het voorgaande boekjaar en is ongeveer uitgekomen op
het begrote bedrag. De productie in kWh lag in het boekjaar flink lager dan begroting, als gevolg van
de ten tijde van de begroting niet voorziene verkoop van de turbines bij Westkapelle en Goese Sas.
De windturbine bij Olaz Compost is eveneens eerder buiten gebruik gesteld dan voorzien.
De elektriciteitsprijzen hebben zich in 2017 hersteld ten opzichte van 2016, waarmee de uiteindelijke
netto omzet zich conform begroting heeft ontwikkeld.
Kostprijs van de omzet
De kostprijs van de omzet is eveneens lager uitgevallen dat in het voorgaande boekjaar en dan
begroot. Voornaamste verklaring is dat het buiten gebruikstellen van de hiervoor genoemde
windparken hebben geleid tot een lagere post onderhoudskosten.

Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten betreft de waardering van

ontwikkelingen ter hand genomen, waardoor deze post flink

geactiveerde uren voor ontwikkelingen. De begrote post

hoger is dan begroot.

‘overige bedrijfsopbrengsten’ lag met name hoger doordat in
de begroting ten onrechte externe kosten waren mee begroot

Overige bedrijfskosten

in deze kostenplaats.

De overige bedrijfskosten zijn gestegen ten opzichte van
het voorgaande boekjaar, met name door de kosten van de

Personeelskosten

automatisering van de administraties. Hiermee was rekening

De totale personeelskosten zijn lager dan begroot en dan in het

gehouden in de begroting.

boekjaar 2016. Dit hangt samen met de automatisering van de
administratie en de pensionering van de financieel medewerker.

Financiële baten en lasten
Deze post wordt grotendeels bepaald door de rentevergoeding

Afschrijvingen

aan de leden.

De reguliere afschrijvingen sluiten qua hoogte aan bij de
begroting en het voorgaande boekjaar. Het netto boekresultaat

Aandeel in resultaat deelnemingen

van de verkoop van de turbines bij Westkapelle en Goese Sas

Deze post is hoger dan begroot. Voornaamste reden is het feit

is in mindering gebracht op de afschrijvingslasten, waardoor

dat de stroomprijzen zich in 2017 aanmerkelijke hebben hersteld

uiteindelijk sprake is van een netto last van € 174.000,-.

ten opzichte van het jaar 2016. In de begroting 2017 is gerekend
met de lage stroomprijzen van 2016.

Overige waardeveranderingen
De overige waardeveranderingen hebben betrekking op de

Rekening houdend met de diverse incidentele baten en lasten

ontwikkelkosten aan uren en kosten derden voor ontwikkelingen

ziet het genormaliseerde resultaat voor belasting er over de

waarvan de realisatie nog niet zeker is. In 2017 zijn veel

afgelopen twee jaren als volgt uit:

2017

2016

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-423

154

Overige bedrijfsopbrengsten

-219

-80

Overige waardeveranderingen van vaste activa

320

87

Rente over ‘ongebruikt’ deel ledenleningen

178

130

Boekresultaten verkochte windmolens

-105

-345

Genormaliseerd resultaat voor belasting

-249

-54

Aandeel in resultaat deelnemingen

404

Resultaat uit agiostorting Windpark Krammer
Genormaliseerd resultaat voor belasting incl. deelnemingen

Controleverklaring
DRV accountants heeft de jaarrekening gecontroleerd en een
goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening
2017. De hiervoor gepresenteerde cijfers met toelichting zijn een
verkorte weergave van de jaarrekening.

4.335
-3.859

156

421

www.zeeuwind.nl

Productie
& beheer
In deze uitgave behandelen we de
stroomproductie van heel 2017, zodat dit aansluit
bij de financiële jaarcijfers. Op de algemene
ledenvergadering komt de stroomproductie van
de eerste maanden van 2018 aan bod.
Windex 2017
120%
Begroot

Werkelijk

100%

Minder wind

80%

Windex

De Windex voor 2017 laat helaas ook een jaar zien met minder wind dan het langjarig gemiddelde.
60%
Het vierde kwartaal kende een hogere productie, maar niet voldoende om de achterstand
van de

eerste 3 kwartalen goed te maken. Over 2017 hebben we in totaal 7% minder geproduceerd
dan
40%
begroot. De Windex laat zien dat het in 2017 minder gewaaid heeft.
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Productie in kWh
In 2017 hebben onze windparken gezamenlijk 89.300.000 kWh geproduceerd.
Park
Beschikbaarheid
Bath
99,2%
OLAZ Compost+Stort+Estlandweg
95,3%
Borssele II
97,2%
Willem-Annapolder
98,8%
Kats II
97,4%
Noordpolder
98,2%
Derde Dijk
98,8%
Estlandweg II
99,6%

Dat is te vergelijken met het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 30.000 huishoudens.
Als je kijkt naar het aandeel van Zeeuwind in de hieronder genoemde windparken dan is dit
54.000.000 kWh, te vergelijken met het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 18.000 huishoudens.

Productie in kWh in 2017
Productie in kWh in 2017
30.000.000
Werkelijk

Begroot

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
Bath

OLAZ

Borssele II

WAP

Kats II

Noordpolder

Derde Dijk

Estlandweg II

Wilt u de productiecijfers per maand en per windpark zien? Bekijk dan onze website:
www.zeeuwind.nl/locaties.

Beschikbaarheid turbines
In de tweede helft van 2017 is de tandwielkast van OLAZ Compostering
gewisseld. Zodra de temperatuur boven de 15 graden uitkomt, worden er
onderhoudswerkzaamheden aan de rotorbladen uitgevoerd en is deze turbine weer
als nieuw. Bij één turbine van OLAZ Stort was het hoofdlager aan het einde van de
levensduur. Om dit te repareren moest de rotor verwijderd worden. Het is gebruikelijk
om dit in de zomer uit te voeren, maar door een gebroken lagerkooi moest deze
reparatie direct uitgevoerd worden. Dankzij de inspanningen van onderhoudsbedrijf
Green Energy Service is de reparatie binnen 10 dagen uitgevoerd.
Beide reparaties hebben echter wel een behoorlijke impact gehad op de
beschikbaarheid, zoals in onderstaande grafiek te zien is.
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Park

Beschikbaarheid

Bath

99,2%

OLAZ Compost+Stort+Estlandweg

95,3%

Borssele II

97,2%

Willem-Annapolder

98,8%

Kats II

97,4%

Noordpolder

98,2%

Derde Dijk

98,8%

Estlandweg II

99,6%

Ontwikkeling stroomprijzen
In de vorige Zeeuwind Nieuws is aangegeven dat de stroomprijzen (APX sportmarkt) in september
en oktober 2017 gestegen waren. Dit is eind 2017 verder gestegen tot boven de € 45,00.
Netto stroomtarieven incl GvO
APX + GvO
(afslag 6%)

Endex + GvO
(afslag 7%)

ton eind 2017. In april 2018 was dit zelfs € 14,00 per
ton, wat neerkomt op ongeveer € 7,00 per MWh
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was. Cumulatief geeft dit het volgende beeld:

opbrengst100%
dan het langjarig gemiddelde.

Langjarig
1991 - 2010

100

waarschijnlijk ongeveer 4% hoger geweest dan de verwachting

120%

feb

Werkelijk
2017

Mocht u zonnepanelen hebben, dan is uw zonproductie in 2017

Langjarighadden in
Werkelijk
maar de andere maanden
2017 een hogere
1991 - 2010
2017

80%

Langjarig
1991 - 2010

120

0

jan

jun

dec

140

20

Opbrengst in %

mei

Opbrengst in kWh/Wp 2017

Consument
(afslag 35%)

Opbrengst in kWh/Wp

Tarief in €

APX + GvO
(afslag 6%)

Voor zonnestroominstallaties is 2017 ook weer een prima jaar
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Hebt u nog geen
zonnepanelen en wilt u
weten of uw huis
geschikt is, kijk dan op:
www.zonatlas.nl/
provincie-zeeland
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Nieuwe koers
nieuwe huisstijl
Onze oorsprong en ook onze
belangrijkste duurzame inkomsten
liggen bij de wind. Inmiddels is
onze duurzame horizon echter
breder. Naast windparken
ontwikkelen we ook zonneparken
en richten we ons op het
verduurzamen van woningen.
Daarom is het tijd voor een nieuwe
koers en een nieuwe uitstraling
passend bij deze nieuwe koers.

te mengen in het publieke debat en door actief op
zoek te gaan naar samenwerkingsverbanden. Want
alleen gezamenlijk zijn we in staat de energietransitie
te versnellen.
Onze payoff:
In combinatie met het logo gebruiken we zoveel
mogelijk de volgende regel: geeft nieuwe energie.
Nieuwe huisstijl
Onze nieuwe huisstijl is ontwikkeld door één van
onze leden, namelijk het bureau Nilsson uit Goes.
Het nieuwe logo symboliseert zowel dynamiek/
beweging als de elementen water/wind, zon/
warmte en land. De frisse eigentijdse kleuren en
vormgeving zorgen ervoor dat dit logo aansluit bij
onze huidige oudere en jongere doelgroepen en
stakeholders. De huisstijl kent naast het logo ook
een eigen beeldtaal en vormgevingselementen,

Onze missie

zodat we onze middelen ook op een herkenbare

Onze bredere koers resulteert in de volgende missie:

manier kunnen vormgeven. Dat helpt ons in onze
communicatie en geeft bij onze doelgroepen

Zeeuwind staat met
haar leden voor het
versnellen van de
energietransitie en
de verduurzaming
van Zeeland.
Onze visie:
Dankzij haar leden kan Zeewind investeren in
duurzame productie en verduurzaming van en vanuit
de Zeeuwse samenleving. Gezamenlijk zoeken
we naar innovatieve mogelijkheden om de (zelf)
opgewekte energie in te zetten voor het vergroten
van de leefbaarheid van de Zeeuwse kernen.
Zeeuwind wil de energietransitie versnellen door zich
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herkenning. Hieronder zie je een aantal
voorbeelden. En neem ook vooral een kijkje op onze
totaal vernieuwde website.

Strategische pijlers
Zeeuwind 2017-2020

Kernwaarden Zeeuwind
• Betrouwbaar - verantwoord,
rendabel, duurzaam

1. Opwekking van wind- en zonne-energie

Zeeuwind is een betrouwbare partner
die zich inzet voor het verduurzamen van

Met windenergie is momenteel de grootste

Zeeland op maatschappelijk betrokken wijze.

hoeveelheid duurzame energie op te wekken.

Zeeuwind gaat verantwoordelijk te werk en

Daarnaast wordt Zonne-energie steeds

zorgt voor een rendabele coöperatie.

interessanter, voordeliger en groter. Beide
bronnen van energie zijn van belang voor een

• Samenwerken – verbinding,

gezonde financiële structuur van Zeeuwind.

integriteit, openheid
Zonder samen te werken komt Zeeuwind

2. Innovaties duurzame energie

minder ver met het verduurzamen van

Door productie en opslag als samenhangende

Zeeland. Daarom kiezen we bewust voor

elementen te beschouwen dragen we

verbinding op een integere wijze en houden

bij aan een stabiel systeem van duurzame

we van openheid.

energieopwekking. Ook blijven we andere
innovatieve ontwikkelingen in de gaten houden.

• Deskundig – efficiënt, degelijk, bekwaam
Zeeuwind heeft de deskundigheid in huis

3. Verduurzamen van woningen

of kan deze putten uit haar leden of uit haar

Zeeuwind speelt een actieve rol bij de

netwerk. Op bekwame en degelijke wijze

ontwikkeling van een te exploiteren menukaart

innoveert, ontwikkelt en beheert Zeeuwind

verduurzaming particulier woningbezit.

haar energie- en samenwerkingsprojecten.

Energiebesparing is een cruciaal onderdeel van
de energietransitie.

• Ondernemend – daadkrachtig,
waardevol, passie

4. Wij zoeken sectoroverschrijdende
samenwerking en verbinding

Zeeuwind staat voor ondernemend. We
zorgen dat we op daadkrachtige wijze

Enerzijds proberen we het provinciale duurzame

waarde toevoegen door plannen om te

beleid concreet te maken. Anderzijds stimuleren

zetten in concrete projecten. Dat doen we

we bewoners, het bedrijfsleven, instellingen

met passie voor duurzame energie en onze

en overheden in Zeeland om zelf of samen

omgeving.

te verduurzamen.

• Innovatief – uitdagend,
veerkrachtig, positief
Zeeuwind zoekt op innovatieve wijze naar
uitdagende samenwerkingen en manieren
om Zeeland te verduurzamen. We timmeren
al 30 jaar aan de weg, zijn veerkrachtig en
positief/kritisch.

+
windmolen/
dynamiek

+
wind/water

+
zonnestralen

aarde
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uit het nieuws
In deze rubriek beschrijven we kort de
inhoud van een aantal opvallende artikelen
in de media van de afgelopen maanden
over energie.

_December 2017

Winning zonne-energie
sterk toegenomen

_April 2018

Teveel zonneparken voor
elektriciteitsnet

In 2017 is er meer duurzame stroom opgewekt dan

In Nederland zijn de laatste tijd zoveel zonneparken

in 2016. De winning van zonne-energie steeg op

neergezet dat het elektriciteitsnet dit op sommige

jaarbasis met 40 procent. Via windmolens werd

plekken amper aankan. Dit speelt bijvoorbeeld in het

een derde meer energie opgewekt dan een

Noorden. Netwerkbeheerder TenneT werkt daarom

jaar eerder. De stroomopwekking via biogas lag

samen met de regionale netbeheerder Enexis aan

nagenoeg gelijk aan 2016. Van alle stroom die

maatregelen om daar meer capaciteit aan te bieden.

in Nederland is opgewekt, is momenteel

Beide netbeheerders werken aan een plan voor het

10 procent duurzaam.

oplossen van de knelpunten.
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_Februari 2018

Van gas los is een flinke
opgave voor gemeenten

Als we van het aardgas af willen, zal er ook
vervangende energie moeten komen. Vaak is dat
elektriciteit. En daarmee komt het plaatsen van
windmolens weer op de agenda terug. 54% van de
ondervraagden vindt dat er meer windmolens in
hun gemeente mogen komen. Volgens Motivaction
is ‘Goed voor het milieu’ het meest genoemde
voordeel (46%) van gasloos wonen en bijna een
kwart (23%) ziet geen voordelen van gasloos wonen.

_Februari 2018

Lokaal zijn alle partijen
duurzaam

_April 2018

Duitse silicium accu met tien
keer meer opslagcapaciteit

Bij de gemeenteraadsverkiezingen had duurzaam-

Onderzoekers van de Universiteit van Kiel werken aan

heid de aandacht van alle politieke partijen. Nieuwe

een silicium accu die tien keer meer opslagcapaciteit

woningen willen alle partijen per direct klimaat-

heeft dan de hedendaagse lithium-ion-technologie.

neutraal maken, terwijl dit per 2021 pas moet.

Hierdoor kunnen elektrische auto’s van de toekomst

Daarmee lijken de klimaatdoelen die in 2015 in Parijs

langer rijden en kunnen gehoorapparaten kleiner

zijn gesteld, nu door te sijpelen naar lokaal niveau.

gemaakt worden. Ook is er minder silicium nodig.

Voor alle vormen van duurzame energie is veel

De accu’s zijn in de test in 12 minuten opgeladen,

aandacht,maar windmolens vinden veel gemeenten

waar dit normaal 5 uur duurt.

toch lastig.
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Energiek Zeeland

Collectief

Adviseurs

Financiering

Adviesproducten

Stichting

Inloggen

Plan maken

De zeeuwse toekomst
is energieneutraal

Platfor
Energi

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

Maak je eigen plan

Direct contact met een
adviseur

Start een collectief

Direct inzicht in potentiële
verbeteringen en besparingen

Je persoonlijke adviseur helpt je

adviesplan

Maak je eigen plan

Maak met je hele straat een

op weg.

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

In 6 stappen naar een gedegen plan

Daarom
kies je voor
Energiek Zeeland

Gedegen totaalplan
Enige platform dat harde garanties geeft op de prestatie van je
gehele woning. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Meer info

Haal het maximale rendement
uit je woning

Online platform, oﬀline adviseur
Kwaliteit door kloppende rekenmethode

Gedragen door het Zeeuws Energieakkoord

Maak je eigen plan

Maecenas faucibus mollis interdum. Duis mollis, est non commodo luctus,
nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit.

Maak je eigen plan

Een onafhankelijk
adviseur die met je
mee denkt
Samen met de adviseur breng je je huis in kaart en ga je
zien waar de meeste winst te behalen is.

Maak een afspraak

Onze adviseurs

Samen sta je sterker,
start een collectief
Integer posuere erat a ante venenatis dapibus
posuere velit aliquet. Nullam quis risus eget urna
mollis ornare vel eu leo.

Start een collectief

Hoe werkt een collectief?

Klaar om te starten? Maak vandaag nog je eigen plan

Direct inzicht in je besparing

Collectief

Adviseurs

Financiering

Adviesproducten

Maak je eigen plan



Stichting
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_De landingspagina van Platform Energiek Zeeland
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rm
iek Zeeland
Platform Energiek Zeeland wil de
woningverduurzaming in Zeeland versnellen,
zodat alle particuliere woningen in 2045 volledig
energieneutraal zijn (conform het Zeeuwse
energieakkoord van 2017). De stichting is een
initiatief van Stichting Energiek Zeeland. Opgericht
door de ZMf en Zeeuwind is het als initiatief
voortgekomen uit het Zeeuws Energie Akkoord.

Hoe werkt dit platform?

Duurzamer maken (koop)woningen

Je kunt op het Platform zowel als individuele

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te

woningeigenaar of als groepje woningeigenaren

behalen, zal de verduurzaming van de gebouwde

aangeven wat voor type woning je hebt, wat je

omgeving moeten versnellen. De gebouwde

leefsituatie is, je ambitieniveau is etc. Op deze

omgeving zorgt voor maar liefst 40 procent van de

manier maak je als het ware een paspoort aan. Via

CO2-uitstoot. Zo is 98 procent van de Nederlanders

het platform wordt door een lokale woningadviseur

aangesloten op het gasnet, waarmee ons land

samen met de woningeigenaar bekeken welke

koploper is in Europa. Voor kantoren en sociale

relevante maatregelen uitgevoerd kunnen worden

huurwoningen zijn afspraken gemaakt over

om de woning te verduurzamen en in welk tempo.

verduurzaming. Voor koopwoningen is het, met

Door samenwerking met financiële instellingen kan

uitzondering van nieuwe woningen, lastig om

er ook direct worden meegedacht over een passend

collectieve afspraken te maken.

financieel plaatje. De woningadviseur kan in het hele

Verloop verduurzaming particuliere woningen

traject (van advies, het kiezen voor de juiste aannemer

Bij particuliere woningeigenaren neemt de

en installateur tot aan de feitelijke verduurzaming van

bewustwording toe en groeit de wens om

de woning) naast de woningeigenaar staan.

daadwerkelijk duurzame verbeteringen aan hun
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Energiek Zeeland

Plan bewaren

Tegelijkertijd krijgen aannemers en installateurs
vragen van veelal ondeskundige woningeigenaren

Voorlopig plan
Energieneutraal in 2025

€16.845,-

30%

12 jaar

Investering

Besparing

Terugverdiend

en kost het veel tijd om een helder beeld te
Kom je er niet uit?
Tom kan je helpen

Directe investering €3250

20% minder energiekosten

Tom de Vries, Adviseur
Energiek Zeeland

8 zonnepanelen installeren
Investering: €3250

Woningwaarde

Maak een afspraak

Comfort

Besparing: 20%

Basis vragen
Muren isoleren
Investering: €3250

Woningwaarde

Comfort

Besparing: 20%

Vragen aanpassen

Investering: €3250

Woningwaarde

Huidige situatie

Investering: €3250

Al 4 maatregelen uitgevoerd
Woningwaarde

Comfort

Besparing: 20%

offertes daarmee niet aan de verwachtingen van
de woningeigenaar. Dat is naar twee kanten niet
bevredigend: de woningeigenaar ziet af van het
nemen van maatregelen en de aannemer en

Comfort

Besparing: 20%

Zonneboiler installeren

uitgangspunt genomen en voldoen uitgebrachte

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

HR++ glas plaatsen

krijgen. Bovendien worden bouwnormen veelal als

E

installateur maken offertes waaraan geen vervolg

Huidig energielabel E

Je verbruik is 15% hoger dan landelijk

wordt gegeven.

gemiddelde met uw situatie. Details

Over 5-10 jaar €3250

20% minder energiekosten

Warmtepomp installaren
Investering: €3250

Comfort

Woningwaarde

Comfort

Verder dan verduurzamen alleen
De initiatiefnemers van Energiek Zeeland hebben

Mechanische ventilatie
Investering: €3250

Woningwaarde

Besparing: 20%

samen met de bedrijven Samen Groen en Hoopoeh

Besparing: 20%

de handen ineen geslagen. Volgens de duurzame

Uw woning is energie neutraal in 2030

visie van Platform Energiek Zeeland moeten
Totale investering:

€17.500

Totale besparing:

44%

Invloed woningwaarde:

+€30.000

Rendement:

26%

Terugverdiend in:

12 jaar

Uiteindelijk energielabel:

Benieuwd hoe
u dit kunt financieren?
Bekijk ﬁnancierings opties

zowel de consument als het milieu beschermd
wordt. Het platform wordt momenteel gebouwd

A

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

en in het najaar getest in 3 Zeeuwse kernen. In

Meer over de Energie Bespaar Garantie

Plan kiezen & verder

woningen duurzamer en gezonder worden, waarbij

Plan aanpassen

Plan bewaren

2019 wordt het in heel Zeeland uitgerold. Via het
platform weten Zeeuwse woningeigenaren hoe zij
hun woning integraal kunnen verduurzamen en in
welke volgorde ze dit het beste kunnen doen. Hierbij
wordt rekening gehouden met gezinssamenstelling
en gebruikersgedrag. Naast verduurzamen speelt het
platform ook in op het levensloopbestendig maken

Plan kiezen & verder

Plan aanpassen

Plan bewaren

van de woningen. Veel mensen willen namelijk oud
worden in hun huidige woning, maar deze woning is

_Een voorbeeld van een voorlopig plan via

daar vaak niet geschikt voor.

Platform Energiek Zeeland
Via het platform kunnen woningeigenaren
aannemers en installateurs selecteren op basis van de
werkelijke kosten en energiebesparing. De eigenaar
krijgt vertrouwen en inzicht in het proces en de
bedrijven kunnen op basis van de juiste informatie
meteen een goede offerte neerleggen.
Frederik Sinke, Samen Groen: “Wij zijn al 10 jaar
gespecialiseerd in het verduurzamen van woningen.
Onze ervaring is dat verduurzamen pas echt werkt
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woning door te voeren. Het is echter lastig om

als er rekening gehouden wordt met gedrag

een integraal beeld te vormen, om te bepalen

en gezinssituatie en we de besparing ook echt

welke maatregelen het meest relevant zijn en

kunnen uitrekenen. Zo werken wij al jaren met een

via welke aannemer of door welke installateur de

energiebesparingsgarantie, waarmee de bouwers

werkzaamheden het best uitgevoerd

de consument garanderen dat hun maatregelen

kunnen worden.

ook echt energie besparen en binnen een aantal

NIEUWS

‘We moeten kennis
bundelen, zodat er
een lerend en zichzelf
organiserend lokaal
systeem ontstaat’

jaar zijn terugverdiend.” Joan Ronner, Hoopoeh:

de praktijk gemerkt hebben dat dit werkt. Teus Baars:

“We leven in een tijd van samenwerking tussen

”Je kunt hier ook denken aan sociale verduurzaming.

burgers, instellingen en bedrijven. Verduurzaming is

In Zeeland is de term dorpsmolen al bekend. Hoe

te complex om vanuit enkele organisaties of burgers

mooi zou het zijn als duurzaamheidsmaatregelen niet

aan te pakken. Daarom moeten we kennis bundelen,

alleen leiden tot duurzame woningen, maar ook tot

zodat er een lerend en zichzelf organiserend lokaal

het in stand houden van andere voorzieningen of

systeem (een ‘platform’) ontstaat. Wij bouwen dit

juist simpelweg tot het versterken van de contacten

soort platformen en zien dat de maatschappij klaar

onderling.”

is om steeds meer regie naar zich toe te trekken. We

Teus Baars: “Consumenten gaan graag te rade bij

zijn daarom erg enthousiast over het idee van ‘door

buurtgenoten met eenzelfde type huis. Als Zeeuwind

en voor Zeeland’.”

hebben we een netwerk van bijna 2.400 leden met

Bijdragen aan leefbaarheid van Zeeuwse kernen

een duurzaam hart. Ik wil Zeeuwindleden die het

Joan Ronner: “Omdat er een slimme centrale plek

interessant vinden om mee te doen aan Platform

is waarop burgers en organisaties elkaar makkelijk

Energiek Zeeland dan ook graag oproepen dit

kunnen vinden en kunnen samenwerken, ontstaan

kenbaar te maken door een email te sturen aan

er vanzelf ook vernieuwende initiatieven om

mbrandes@zeeuwind.nl. In de pilotfase in het najaar

de leefbaarheid binnen Zeeland te verbeteren.

zullen we onze ambassadeurs al hard nodig hebben.”

Huiseigenaren kunnen als straat bepaalde
maatregelen door gaan voeren, zodat ze kosten
kunnen besparen. Of aannemers kunnen met
initiatieven komen voor type woningen, omdat ze in
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Thuis
verduurzamen
door pelletverwarming

Geperste houtkorrels uit duurzaam geproduceerde
bossen of als restafval van houtzagerijen zijn een
duurzame brandstof. Verwarming via pellets is daarom
een duurzamer alternatief voor bijvoorbeeld de
open haard. Zijn er nog meer voordelen en wat zijn
de nadelen? Hoe werkt een pelletkachel en –ketel
precies? Wanneer is het verstandig de pelletkachel
niet te gebruiken? In dit artikel geven we antwoord op
deze vragen.

Wat zijn pellets?

maken van verantwoorde pellets wordt hout gebruikt

Een pellet is een klein rond staafje hout gemaakt van

binnen een straal van 150 km rond de fabriek, zodat

onder hoge druk geperst zaagsel en snippers.

de CO2-uitstoot van het transport beperkt wordt.

Het zaagsel en de snippers kunnen een restproduct
zijn van houtzagerijen, of ze zijn afkomstig van

Verschil tussen een pelletkachel en -ketel

speciaal hiervoor geproduceerd hout. Het is wel

De pelletkachel verwarmt de ruimte waarin hij staat;

belangrijk dat deze bossen duurzaam beheerd

dit is meestal de woonkamer. Door een ruit in de

worden, wat in West-Europa met wetgeving en

kachel zie je het vuur. Deze kachel is een duurzamer

toezicht gegarandeerd is.

alternatief voor de gashaard, de open haard of de
houtkachel. Sommige pelletkachels kunnen met

Is houtverbranding CO2-neutraal?

behulp van een luchtkanaal ook een andere ruimte

Fossiele brandstoffen zijn langcyclische brandstoffen.

verwarmen.

De vorming uit organisch materiaal duurt miljoenen
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jaren. Hout is een kortcyclische brandstof. Een boom

De pelletketel is een CV-ketel op pellets en staat bij

neemt tijdens zijn groei van 25 jaar CO2 uit de lucht

voorkeur in de (bij)keuken of aanbouw. Meestal is

op. De boom wordt gekapt en er wordt een nieuwe

het vuur niet te zien. De ketel zorgt voor een hoge

geplant. Bij verbranding komt de CO2 weer vrij,

watertemperatuur voor CV-radiatoren en een boiler

waarmee houtverbranding ‘CO2-neutraal’ is. Bij het

voor warm tapwater.

NIEUWS

Werking

Kosten

Een pelletkachel of –ketel werkt op de volgende

Pelletkachels zijn te koop vanaf € 1.500,- en

wijze. In een reservoir worden pellets gestort

pelletketels vanaf € 4.500,-. In beide gevallen kost

en via een vijzel gaan er enkele pellets naar de

het rookgasafvoersysteem ongeveer € 1.250,-.

vuurkorf. Een ventilator voert buitenlucht aan

Italiaanse, Oostenrijkse en Duitse kachels staan erg

en de gloeispiraal in de vuurkorf laat de pellets

goed bekend. De kosten voor het stoken op pellets

ontbranden. Het gecontroleerde vuur zorgt voor

zijn vergelijkbaar met gas. Bij een rendement van

een optimale verbranding en afvoer van rookgassen.

90% voor gas en voor pellets, ben je met pellets

Een programmeerbare klokthermostaat zorgt voor

10% goedkoper uit. Tot en met 2020 is er voor

een automatische start en temperatuurcontrole. De

pelletkachels een ISDE subsidie verkrijgbaar van

meeste pelletkachels/-ketels zijn gesloten systemen

minimaal € 500,-.

met een rendement van ongeveer 90%. Daarmee is
het vergelijkbaar met een HR-gasketel.

Meer informatie
Coöperatie Ecopower uit Antwerpen heeft zelf een

Voor- en nadelen

pelletfabriek opgericht. Zij verkopen pellets en

Verwarmen met pellets is een duurzaam alternatief

adviseren in pelletkachels.

voor verwarmen met stookolie of brandhout (open

Zie www.www.ecopower.be/houtpellets

haard, houtkachel):
• Een pelletkachel stoot minder fijnstof uit

En kijk op:

• Een pelletkachel stoot minder broeikasgassen uit

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/

ten opzichte van een hr-ketel
• Een pelletkachel heeft een hoog rendement

energiezuinig-huis/energiezuinig-verwarmen-enwarm-water/pelletkachel-of-biomassaketel/

van 90%
• Een pelletkachel is ideaal te combineren met een
zonneboiler

Pelletkachel aan of niet? Check de Stookwijzer: www.
stookwijzer.nu

Er zijn echter ook nadelen. Hoewel pelletkachels de
schoonste kachels op hout zijn, stoten deze nog altijd
meer fijnstof uit dan wanneer er verwarmd wordt op
gas of stroom. Dit is geen enkel probleem als je twee
keer per week stookt, maar wel als je een pelletkachel
als hoofdverwarming gebruikt.
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Zonneparken
op landbouwgrond:

last of
zegen?
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NIEUWS

?

Voor de energietransitie hebben we wind op land, wind op zee en zonne-energie hard
nodig. Provincies, gemeenten, bedrijven en particulieren houden zich bezig met het plaatsen
van zonnepanelen. Zowel op daken als op grond. Grootschalige zonneparken worden
steeds interessanter. De ruimte in ons land is echter beperkt. Agrariërs worden steeds vaker
benaderd of zij hun land niet beschikbaar willen stellen voor zonneparken tegen een jaarlijkse
grondvergoeding. Dit kan aantrekkelijk zijn voor de individuele agrariër. Maar wat betekent dit
voor de Zeeuwse agrarische sector? En hoe staat Zeeuwind hier tegenover?

Wat vindt de overheid?

jaar. Charlotte Poppe (Secretaris-Directeur Agrarisch

Minister Wiebes stelt dat de keuze om

Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve en lid van

landbouwgrond te gebruiken voor zonneparken

de raad voor commissarissen van Zeeuwind):

een zaak is van gemeenten en provincies. Wel vindt

“De inkomsten voor agrariërs worden steeds

de minister het van belang dat we in Nederland

onzekerder. Enerzijds zijn er steeds meer vrije

zorgvuldig omgaan met goede landbouwgronden

gewassen voor de wereldmarkt, wat tot meer

en een zorgvuldige ruimtelijke afweging maken

prijsfluctuaties leidt. En anderzijds worden onze

bij de plaatsing van zonneparken. De Rijksadviseur

weersomstandigheden steeds extremer met minder

voor de Fysieke Leefomgeving, Berno Strootman,

zekerheid op een goede oogst. Hierdoor komt

vindt dat er in het buitengebied alleen zonne-

het vaker voor dat oogsten onder de kostprijs

akkers mogen komen als alle andere opties

verkocht worden al heeft de agrariër een bouwplan

zijn uitgeput. “Zonnepanelen belemmeren de

met verschillende gewassen. Voor individuele

natuurontwikkeling en schaden het landschap.

agrariërs kan een vaste grondvergoeding zeker heel

Ze veranderen het buitengebied in een soort

aantrekkelijk zijn.”

industrielandschap.’’ Volgens de Rijksadviseur gaan
gemeenten te snel mee in plannen van commerciële

Agrariërs kunnen beter hun daken dan hun

zonneprojectontwikkelaars, in hun haast om de

grond gebruiken

klimaatdoelen te halen.

Charlotte: “Op de daken van ons bedrijf liggen
zonnepanelen, waarmee wij 2x zoveel opwekken

Hoe aantrekkelijk zijn zonneparken voor agrariërs?

dan we zelf verbruiken. Ook zijn er nog 2 oudere

Een hectare leverde jarenlang ongeveer tussen

daken met asbest die we binnen een aantal jaar

de 3.000 en 5.000 euro grondvergoeding op per

moeten vervangen. Op dit moment zal dat niet met
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‘Wij voelen veel meer voor
meervoudig ruimtegebruik en
de benutting van braakliggende
grond op bedrijfsterreinen’
_Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve

Onze grond wordt niet alleen duurder, we
beschadigen ook ons exportproduct. Als we
landbouwgrond onttrekken gaat het economische
gemis verder dan de producten zelf.”
Zeeuwind bouwt in principe geen zonnepark op
_Charlotte Poppe

landbouwgrond
Teus Baars: “Als coöperatie zijn wij meer dan een
zuiver projectontwikkelaar van duurzame energie.
Aangezien het wereldwijde voedselvraagstuk de
komende decennia alleen maar meer zal gaan

zonnepanelen zijn, omdat de vergoeding voor het

knellen, vinden wij het als Zeeuwind niet wenselijk

terugleveren van energie minimaal is.”

landbouwgrond te gebruiken voor grootschalige

Teus: “Alleen in geval van een

zonneparken. Wij voelen veel meer voor meervoudig

grootverbruikaansluiting kan er gebruik gemaakt

ruimtegebruik en de benutting van braakliggende

worden van SDE subsidie. De kosten voor het

grond op bedrijfsterreinen.”

aanleggen van deze aansluiting is relatief hoog
vergeleken met de zonopbrengst. Momenteel is

Zeeuwind is momenteel wel betrokken bij enkele

deze regeling alleen interessant bij grootschalige

ontwikkelingen van zonneparken op agrarische

zonneparken. Als we de 2600 hectare aan daken in

grond. Teus: “Bestaande afspraken komen we

Zeeland optimaal willen benutten is er een andere

uiteraard correct na. Maar wij zullen geen nieuwe

wijze van subsidiëren nodig.”

ontwikkelingen van zonneweiden op agrarische
grond ter hand nemen. Een zonnepark is voor
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Zonneparken kunnen de grondprijzen opdrijven

Zeeuwind wel te overwegen als dit gecombineerd

Toenemende interesse voor grond voor de opwek

wordt met een windpark, omdat er dan al een

van zonne-energie kan lokaal effect hebben op

energiefunctie op de grond ligt. Er ligt al een

de grondprijzen. Charlotte: ”Ondernemers willen

elektrische infrastructuur en zon en wind zijn

groeien en zeker jonge ondernemers willen grond

complementair aan elkaar. Of als een stuk land is

bijkopen. Door zonneparken kan het voor hen in

aangekocht voor een andere bestemming en jaren

de toekomst moeilijker worden om aan betaalbare

braak ligt. Overigens hebben we zeker begrip voor

grond te komen. Voor de hele agrarische sector is het

de keuzes van een individuele agrariër in geval van

in Zeeland onwenselijk om grond te onttrekken.

een zonnepark.”
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_Kort nieuws

Even
voorstellen
Miranda
Corré-Kanis
Graag stel ik mezelf hierbij even voor in mijn rol als office
manager bij Zeeuwind. Ik heb mijn man in Vlissingen
ontmoet en heb vervolgens de stap gemaakt om te
verhuizen vanuit Vlijmen naar het mooie Vlissingen. We
zijn getrouwd en samen hebben we 3 kinderen. In 1988
ben ik begonnen aan mijn loopbaan bij de Rabobank,
waar ik altijd met veel plezier en passie heb gewerkt.
Helaas is hier op 1 mei een einde aan gekomen door
een reorganisatie.
Ik ben niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten en
ben vol goede moed op zoek gegaan naar een nieuwe
uitdaging. Zeeuwind kende ik nog niet, maar toen ik me
in deze mooie organisatie ging verdiepen merkte ik dat
ik hier mijn coöperatieve, maatschappelijk betrokken en
duurzame gedachte prima kon voortzetten.
Binnen Zeeuwind zal ik de medewerkers de benodigde
extra handen bieden, zodat zij zich kunnen bezighouden
met de realisatie en het beheer van windturbines en het
benutten van nieuwe kansen om duurzame energie op
te wekken.
_Miranda Corré-Kanis
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