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stand van zaken Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

Over de stichting Zeeuwse Publieke Belangen.
Door de splitsingswet ‘Wet Onafhankelijk Netbeheer’ (WON) en ontwikkelingen op de energiemarkt moest
PZEM, DNWG verkopen. De nieuwe eigenaar? Dat is Stedin Groep.
De ontwikkeling van de energietransitie, werkgelegenheid en energievoorziening in Zeeland zijn voor de
Zeeuwse gemeenten en de provincie als voormalig aandeelhouders van PZEM van groot belang. Daarom
is Stichting Zeeuwse Publieke Belangen opgericht. Zowel Stedin Groep als gemeenten en provincie zijn
hierin vertegenwoordigd. Via de stichting stimuleren de drie partners de overgang naar duurzame energie
in Zeeland door energieprojecten te stimuleren. Er is overeengekomen dat het fonds deze thema’s
bevorderd: energietransitie, werkgelegenheid en energievoorziening in Zeeland. Duurzame initiatieven die
de energietransitie in Zeeland versnellen kunnen bij de stichting een aanvraag doen voor ondersteuning.
Bestuur
De stichting is opgericht voor tien jaar. Elk jaar stort Stedin 2 miljoen euro in de Stichtingspot voor de
eerder genoemde thema’s in Zeeland. Waarbij na vijf jaar wordt geëvalueerd of voortzetting nog wenselijk
is. Het bestuur van de stichting besluit over bijdragen aan projecten. Het bestuur bestaat
uitvertegenwoordigers vanuit de partners:
Provincie Zeeland: Carla Schönknecht
Vereniging van Zeeuwse Gemeenten: Loes Meeuwisse
Stedin Groep: Judith Koole en Gerard Vesseur
SZPB
Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind of zon vereist vaak enorme
investeringen. Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) betrekt graag iedereen om samen aan de
slag te gaan met duurzame energie in Zeeland. Groene initiatieven kunnen dan ook vanuit het
fonds rekenen op een steuntje in de rug. Investeringsbudget is beschikbaar voor initiatieven die bijdragen
aan de energietransitie in Zeeland. Denk bijvoorbeeld aan: Verduurzaming van de gebouwde omgeving en
aardgasvrij wonen, Verduurzaming van de industrie, Elektrisch vervoer en Opwekking van hernieuwbare
energie
Voorwaarden:
 versnelt klimaatdoelstellingen in Zeeland
 versnel de energietransitie in Zeeland
 heeft draagvlak bij provincie, gemeenten en netbeheerder Enduris
 is reproduceerbaar
 heeft een maatschappelijk karakter
 bevordert samenwerking
 is vernieuwend voor Zeeland, DNWG en Enduris
Toegekende projecten
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Een overzicht van toegekende projecten door de stichting is opgenomen in bijgevoegd overzicht. Over de
inhoud van de projecten wordt door de stichting (in samenwerking met de initiatiefnemers) zelf
gecommuniceerd, via de website www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl. Voorbeelden hiervan zijn:
Demo-project MIDAS over getijdenenergie en batterijopslag. In Tidal Technology Centre
Grevelingendam (TTC-GD) in de Flakkeese Spuisluis wordt onder de projectnaam ‘MIDAS’ onderzoek
gedaan naar elektriciteitsopslag — gekoppeld aan duurzame opwekking met voorspelbare getijdenenergie.
Met een zinkbromide flowbatterij wordt het net geoptimaliseerd en overbelasting ervan voorkomen. Goede
opslag bij de opwekking kan zorgen voor beheersing van de netstabiliteit. Dit betekent dat het project in de
toekomst een belangrijke bijdrage kan leveren aan netstabilisatie zónder netverzwaring. De provincie
Zeeland is zelf ook partner in dit project.
E-Mobility Park. In Vlissingen wordt komende winter het eerste mobiliteitspark met deelauto’s ontwikkeld.
Met elektrische deelauto’s verduurzaamt het park mobiliteit van omliggende bedrijven. Energie wordt lokaal
opgewekt en dankzij laadpalen voor tweerichtingsverkeer levert het park ook energie aan het net. Dit helpt
de piekbelasting te verminderen. Stichting Zeeuwse Publieke Belangen heeft een bijdrage verstrekt voor
de verdere uitwerking van het projectplan en voorbereiding van de implementatie- en groeifase van het
project.
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