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Geachte dames en heren,
De titel van het rapport van de commissie Balkenende ‘Zeeland in stroomversnelling’ spreekt ons, als
ambitieuze club in de duurzame energieproductie aan. En dat geldt ook voor grote delen van de
inhoud. Wij lezen erin dat innovatie, onderwijs en transitie centraal staan en dat we in Zeeland ook
zelf de mouwen moeten opstropen. Dat is Zeeuwind niet vreemd.
Het rapport benadrukt dat verbindingen moeten worden gelegd tussen verschillende sectoren en
segmenten in de samenleving. Zeeuwind neemt die uitdaging graag aan en ziet mogelijkheden om bij
te dragen aan de voorgestelde acties uit het rapport. Wij lichten dit hierna toe.
SDR/circulaire economie/biobased.
De –zeer te waarderen- activiteiten van SDR richten zich vooralsnog op de eerste stap in de (energie)
transitie, het beperken van de vraag naar fossiele energie- en grondstoffen. Zeeuwind zou graag met
SDR de volgende stap willen zetten in de trias energetica, het toepassen van duurzame energie. Met
onze kennis van de energiemarkt en kennis van de technologie zien wij daar kansen om de chemie te
vergroenen en de concurrentiepositie te versterken.
Windturbines ‘achter de meter’ op bedrijfsterreinen dragen direct bij aan een aanzienlijk CO2
reductie. In de markt is daarvoor belangstelling, Zeeuwind wil graag meewerken aan deze
innovatieve toepassing van duurzame energie.
Experimenteergebied energietransitie en Deltatechnologie.
Zeeuwind zet zich vanouds in voor vernieuwing en innovatie in de energie-opwekking. Naast wind en
zon oriënteren wij ons ook op investeringen in getijdenenergie.
Tevens zien wij goede mogelijkheden om de kennis die we opdeden (en opdoen) met bouwen op de
primaire waterkering in het project ‘Krammer’ ook elders te kunnen toepassen. Wij verwachten
verbinding te kunnen leggen met de Deltatechnologie en de uitdagingen die de klimaatverandering
stelt aan de waterveiligheid.
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Campus Zeeland
Zeeuwind onderstreept de noodzaak om te investeren in onderwijs. Wij ervaren dat er een groeiend
tekort is aan (HBO en MBO) technici voor beheer en onderhoud van onze windparken. Dat geldt
breder in de energietransitie. Wij zoeken verbindingen om op dit gebied bij te dragen aan
verbetering. De eerste stappen die wij zetten met chemiebedrijven smaken naar meer en vragen om
de inbreng van geschoolde mensen. Het geven van handen en voeten aan de energietransitie vraagt
om gerichte scholing en een goede verbinding met het bedrijfsleven en de samenleving. Onder
andere bij het onderzoek naar de invulling van de reeds door Rijk en provincie Zeeland aangewezen
windlocaties, zoeken wij met onze partners actief naar de mogelijkheden om deze relaties te leggen
en te borgen.
Gezonde regio en toerisme.
Een gezonde regio bestaat bij gratie van vitale gemeenschappen. In toenemende mate wordt aan
Zeeuwind de vraag gesteld naar ‘dorpsturbines’ om daarmee de vitaliteit van dorpen (en steden) te
vergroten. CO2 neutrale dorpen en steden zijn dan snel binnen bereik. Zeeuwind zoekt hier de
verbinding om nieuwe businesscases te ontwikkelen die een leefbaarheidsimpuls zijn voor dorpen en
steden. Wij willen graag de kans hebben daar nieuwe financieringsvormen te ontwikkelen waar
dorpsgemeenschap, inwoners én maatschappelijke doelen, bv behoud van cultureel erfgoed, baat
bij hebben.
Combinatie met woningverbetering en andere energiebesparende acties zorgt daarbij voor een
aanzienlijke impuls in de regionale economie. Zeeuwind wil haar kennis en ervaring (o.a. Zon Effect)
graag inbrengen. Technische en sociale innovatie gaan hier hand in hand.
Het advies van de commissie Balkenende om in Zeeland te experimenteren met nieuwe
samenwerking in het openbaar bestuur spreekt ons aan. Zeeuwind acht het van groot belang dat die
vernieuwde samenwerking tot stand komt om binnen de energietransitie maatschappelijk
verantwoorde arrangementen tot stand te kunnen brengen. Wij zullen graag onze kennis en ervaring
inbrengen binnen dit type arrangementen.
Inderdaad, als onze suggesties binnen Provinciale Staten weerklank zouden vinden is er ruimte in
Zeeland om breed draagvlak te vinden voor een extra inspanning op het gebied van de
energietransitie. Ter informatie, de laatste drie projecten van Zeeuwind werden zonder één bezwaar
gerealiseerd, het grote Krammerproject >100 MW, leverde slechts twee bezwaren op.
Mogelijk zou een extra inspanning van Zeeland op het vlak van de energietransitie een rol kunnen
spelen bij de verdelingssystematiek van het provinciefonds. Los daarvan, iedere 100MW aan
opgestelde duurzame productiecapaciteit is een investeringsimpuls van ongeveer € 200 miljoen. En
100 MW levert, bij de huidige (lage) energieprijzen een overheidsbijdrage van meer dan € 10 miljoen
per jaar op. In het businessmodel van Zeeuwind komen die inkomsten in de regio terecht.
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Wij zien met belangstelling uit naar het debat over ‘Zeeland in Stroomversnelling’. Uiteraard zijn wij
graag bereid deze brief toe te lichten. U kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,

Drs. Teus Baars
Directeur/bestuurder
Vereniging Zeeuwind
T
0118-474187
M
06-139 597 06
E
ntramper@zeeuwind.nl
c.c. : college van GS provincie Zeeland
Ter informatie
Zeeuwind is een coöperatieve vereniging met ruim 2000 leden, een kleine 30 jaar jong, en met een
eigen vermogen van € 9 miljoen, en een inbreng van leden van ruim € 6 miljoen een financieel
gezonde onderneming. Een directeur/bestuurder leidt het bedrijf, de Raad van Commissarissen
houdt toezicht en de Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan.
Inmiddels heeft Zeeuwind een opgesteld vermogen van ongeveer 40 MW, en dit zal, met projecten in
het Sloegebied, de Oosterscheldekering en op de Krammer, met tientallen MW’s stijgen.
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