Verhuur uw bedrijfsdak
en draag bij aan een duurzaam Zeeland

Met het ZonOffensief Zeeland bundelt Coöperatie Zeeuwind verschillende daken in
Zeeland tot 1 grootschalig zonne-project. U wordt als ondernemer volledig ontzorgd; wij
vragen de subsidie aan, organiseren de plaatsing van de panelen en verzorgen het beheer.
U ontvangt 16 jaar lang een vergoeding voor het verhuren van uw dak en draagt bij aan
het verduurzamen van Zeeland. Na 16 jaar is de zonne-installatie uw eigendom en deze
gaat nog zeker 10 jaar mee.
Samenwerking versneld de Zeeuwse
energietransitie
Eind 2018 bleek dat 7,4% van onze totale energieproductie opgewekt is uit duurzame bronnen.
In 2023 moet dat 16% zijn en in 2050 bijna
100%. Dat betekent een CO2-reductie van 40-50%
in 2030 t.o.v. 1990. De huidige mondiale problematiek laat duidelijk de noodzaak zien. In 2030 wil
Provincie Zeeland 500 MW zon op daken hebben
staan. Burgercoöperatie Zeeuwind richt zich op
wind- en zonneparken, energiebesparing, zoekt
innovaties en slimme samenwerking. Alleen
gezamenlijk kunnen we de energietransitie in
Zeeland versnellen.
Sluit u aan bij het Collectief van ZonOffensief Zeeland
Inmiddels zijn 21 Zeeuwse ondernemers uit verschillende sectoren u voorgegaan. Gezamenlijk
wekken ze met zo’n 10.431 zonnepanelen 3.087 MWh zonne-energie op. Dat is net zoveel als
1.029 Zeeuwse huishoudens jaarlijks gemiddeld gebruiken. Zeeuwind is groot voorstander van
dubbelgebruik, zoals de plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsdaken, daken van parkeerplaatsen
of vuilstortplaatsen. Door uw dak beschikbaar te stellen, blijft er landbouwgrond gespaard.

.

Tonnie Bliek, TMC Wonen: “Het dak in Goes was pas vernieuwd en gaat weer zo’n 25 jaar mee. Daarom is deze
zeer geschikt voor zonnepanelen. Met onze 430 zonnepanelen wekken we jaarlijks zo’n 95% van onze
elektriciteitsbehoefte zelf op.”

Is uw dak geschikt voor ZonOffensief Zeeland?
Uw heeft een schuin dak van minimaal 1100 m2 of een plat dak van minimaal 2900m2 en u heeft
een grootverbruikaansluiting groter dan 3 x 80 Ampère (U ontvangt dan een maandelijkse
afrekening van uw energieleverancier). Investeren in een grootverbruikaansluiting kan mogelijk
zijn bij een veel groter dakoppervlak.
ZonOffensief Zeeland regelt alles voor u
Zeeuwind regelt de subsidieaanvraag, de plaatsing van de panelen, het beheer en onderhoud
gedurende 16 jaar. Om SDE++ subsidie te krijgen, wordt de stroom aan het net geleverd. U
ontvangt een vergoeding per kwartaal voor het gebruik van uw dak. Na 16 jaar is de goed
onderhouden zonne-installatie van u en kunt u nog zeker 10 jaar uw eigen energie opwekken. Vanaf
het eerste gesprek tot en met het 16-jaar durende onderhoud wordt alles voor u geregeld. Zo kunt u
uw aandacht op uw bedrijf richten.
Kiezen voor ZonOffensief Zeeland betekent:
•

Een kwalitatief en op maat gemaakt PV-systeem

•

Geen investering en geen risico’s

•

Expertise van Zeeuwind van realisatie tot beheer

•

Geen nieuw energiecontract nodig

•

Bijdrage aan duurzaam Zeeland

•

Dakvergoeding gedurende 16 jaar

•

Na 16 jaar is het PV-systeem van u

•

En wekt u nog 10 jaar duurzame energie op

Koen Neyens, VGT Zeeuws-Vlaanderen: “Samen met andere glastuinbouwbedrijven verwarmen wij onze kassen
voor 100% met de restwarmte van meststoffabriek Yara. Als VGT willen we echter nog een stap verder gaan in
verduurzamen. We willen graag ons steentje bijdragen en de provincie helpen bij het verduurzamen van de
energie-opwek en daarom hebben we gekozen voor zonne-energie van ZonOffensief Zeeland.”

Interesse?
Graag onderzoeken we of uw dak geschikt is om mee te doen aan het collectief van ZonOffensief
Zeeland, zodat we in 2020 (in het najaar) de SDE++ subsidie kunnen aanvragen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Zeeuwind via 0118 – 474187 of via
zonoffensiefzeeland2@zeeuwind.nl
Over de samenwerking van Zeeuwind met gerenommeerde andere partijen voor het Zon Offensief
Coöperatie Zeeuwind wil samen met haar ruim 2.700 leden de maatschappelijke energietransitie in Zeeland versnellen.
Hiertoe werken we samen met diverse organisaties, kennisinstituten, overheden en bedrijven. Zo werken we voor de
plaatsing en onderhoud van de panelen enkel met ervaren en erkende partijen met expertise in op maat gemaakte PVsystemen van Zon Offensief Zeeland.
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