Eerste loods Dutch Cleaning Mill voorzien van
zonnepanelen met Zon Offensief Zeeland

Dutch Cleaning Mill in Middelburg is sinds 1994 een zaadschoningsbedrijf, waar grote en
kleine partijen land- en tuinbouwzaden worden geschoond voor consumptie, diervoeding
of de olie-industrie of zaadteelt. En verduurzamen wordt hierbij steeds belangrijker.
Een zonne-installatie in eigen beheer bleek niet haalbaar
Ronald Koeman, general manager: Onze voormalige directeur is een paar jaar geleden begonnen
met de oriëntatie naar zonnepanelen op onze daken. Een zonne-installatie in eigen beheer bleek niet
haalbaar vanwege de investering. Het gaat namelijk om zo’n 1.000 panelen per gebouw. Tevens
werken we aan het vervangen van onze verlichting voor led en gaat er een proef starten met
elektrische vorkheftrucks. Daarnaast proberen we onze emissies zo laag mogelijk te houden.
Het gaat ons om de combinatie van voordeel en verduurzamen
Het idee bleef en zo raakten we in gesprek met Zeeuwind over het 16 jaar lang verhuren van ons
dak voor ZonOffensief Zeeland. Het verhuurbedrag is mooi meegenomen, al kunnen we er niet van
op vakantie. Ook kunnen we zo toch een mooie bijdrage leveren aan het verduurzamen van
Zeeland. En daarnaast worden wij na 16 jaar eigenaar van de zonne-installatie. Dat levert ons het
voordeel op om vervolgens onze eigen duurzame elektriciteit op te wekken.
Alles wordt uit handen genomen
Ondanks onze verschillende organisaties werken we prettig samen. Als er iets is, weten we elkaar te
vinden en Zeeuwind is hier meerdere malen geweest. Alles wordt voor ons geregeld en ook met ons
verzoek om zo min mogelijk in- en uitloop in onze gebouwen te hebben, is prima rekening
gehouden. Het had van mij sneller gemogen, al begrijp ik de druk in de sector en de bijkomende
huidige regels. De zonnepanelen liggen inmiddels op het dak en eind mei is de zonne-installatie
klaar. En de SDE+-subsidie aanvraag voor een tweede dak is al ingediend.

