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Nieuwsbrief Zeeuws
Energieakkoord
Hoe staat het met de ondertekening van het
Klimaatakkoord?
De verwachting is dat het landelijk Klimaatakkoord nu
snel door alle partijen ondertekend zal zijn.
Brancheorganisaties uit de industrie, de
elektriciteitssector, de gebouwde omgeving en de
mobiliteit tekenden al, de grote partijen uit de sector
landbouw en landgebruik nog niet. De Unie van
Waterschappen heeft ook al getekend. Gemeenten en
provincies (VNG en IPO) leggen de ondertekening in
november voor aan hun leden.

Zeeuws Energieakkoord
In Zeeland hebben we met de concept-RES een Zeeuws
Energieakkoord op papier. Ook hiervoor moet een groot
aantal partijen akkoord geven. Nagenoeg alle besturen
van gemeenten, provincie en waterschap hebben dat
ondertussen gedaan. Zeeland gaat nu de volgende fase
in: van concept-RES naar een RES 1.0. In deze fase
verwachten we de resultaten van een aantal, door de
sectortafels ge�nitieerde, onderzoeken, en starten de
eerste pilots en projecten.

RES roadshow gemeenten
Leden van het RES kernteam gaan in oktober en
november langs de raden van de Zeeuwse

gemeenten. In de bijeenkomsten gaan we in op vragen
over het proces, de inhoud en de rol van gemeenten. Uit
de eerste sessies, in de gemeenten Kapelle, Tholen,
Veere, Borsele en Goes bleek dat er lokaal hard
nagedacht wordt over kansen en uitdagingen van de
energietransitie. Ook blijkt dat er nog wel wat vragen
leven. Die horen we graag zodat we de antwoorden
kunnen delen met alle gemeenten �n de input kunnen
gebruiken voor het verder aanscherpen van de RES.
Vragen over de RES kunnen ook altijd gesteld worden via
energie@zeeuwsenergieakkoord.nl. Raadsleden worden
over de komende bijeenkomsten
ge�nformeerd via de griffie van de eigen gemeente.

Elke gemeente een Transitievisie
Warmte
Elke gemeente moet in 2021 een Transitievisie Warmte
hebben. De concept-RES is de voorlopige Zeeuwse
vertaling van het Klimaatakkoord. Met dit concept als
leidraad gaan de Zeeuwse gemeenten nu aan de slag
met de Transitievisie Warmte. Dit willen we in Zeeland
zoveel mogelijk samen doen. Niet alleen om kosten te
besparen maar om zo goed mogelijk gebruik te kunnen
maken van elkaars kennis en ervaring. Aan de
sectortafel voor de gebouwde omgeving zetten we de
eerste stappen en werken we een gezamenlijk plan van
aanpak uit.
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Naar een aardgasvrije gemeente
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In de Transitievisie Warmte komt te staan hoe de
gemeente aardgasvrij denkt te worden. En wat dat
betekent voor de aanpak per wijk. Het is een tijdspad
zodat iedereen weet wanneer zijn wijk aan de beurt is om
van aardgas over te gaan op duurzame manieren van
verwarmen en koken. Gemeenten zijn de regisseurs van
de Transitievisie Warmte. Dat doen zij niet alleen maar
samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerder
en medeoverheden. Sinds 15 oktober is daarvoor een
leidraad van het Rijk beschikbaar.

Jongeren en de energietransitie
Jongeren zijn cruciaal voor een succesvolle
energietransitie. Dit jaar staat in het teken van de Young
Energy Society Challenge, kortweg YESC, een prijsvraag
van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der
Wetenschappen. Tijdens het slotfeest op 12 december
wordt bekend gemaakt welke, door jongeren
aangedragen, concrete maatregel voor het versnellen van
de energietransitie in Zeeland, wint. Naast de prijsvraag
werkt YESC dit jaar hard aan de bewustwording onder
jongeren. Ter inspiratie vertelt Martin Martens, voorzitter
van de RES sectortafel Elektriciteit, wat de
energietransitie voor hem betekent. Bekijk het filmpje hier.

Theatervoorstelling
energietransitie
ZB en ZMf organiseren op donderdagavond 14 november
de gratis interactieve theatervoorstelling Kring Lopen van
19.00 tot 21.00 uur in het Auditorium van ZB,
Kousteensedijk 7 in Middelburg. In Kring Lopen geven de
acteurs een interactieve voorstelling over de gevolgen van
de overgang naar volledig groene energie. Meer
informatie en aanmelden op dezb.nl.

Gemeenten aan de slag met het
eigen vastgoed
De Zeeuwse gemeenten moeten ook aan de slag met de
verduurzaming van hun eigen vastgoed. Ook dit wordt
gezamenlijk aangepakt. Vanaf nu organiseren de
gemeenten regelmatig bijeenkomsten om kennis en
ervaring te delen die elke gemeente kan inzetten om de
ambitie van energieneutraal publiek vastgoed in 2040
waar te maken.

Terugblik publiek-vastgoed-bijeenkomst in Goes
De eerste bijeenkomst was op 9 oktober. Carola
Helmendach, de voorzitter van de sectortafel gebouwde
omgeving, praatte de gemeentelijke vastgoedbeheerders
bij over de RES. Daarna legde Leo van de Klip,
beleidsadviseur Energie en Klimaat, uit hoe de Provincie
het eigen vastgoed in kaart bracht en werkt aan
energiebesparing en verduurzaming. Marijn Meijboom,
van KliMaatwerk, vertelde hoe je verwarmingsinstallaties
waterzijdig in kan regelen, zodat je zo’n 10% energie
bespaart. Met projectleider Marijke Vanhommerig, van
gast-gemeente Goes, namen de beheerders vervolgens
een kijkje bij de renovatie van wijkgebouw De Pit. Het
gebouw wordt verduurzaamd om straks energie te
besparen. De volgende bijeenkomst is in december in de
gemeente Borsele.

Arbeidsmarktparagraaf in de RES
De energietransitie en de investeringen die daarbij horen
hebben grote invloed op de arbeidsmarkt en het
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onderwijs. Niet alleen vraagt nieuw werk om nieuwe
vaardigheden, maar ook zal er door investeringen in
duurzame projecten (tijdelijk) meer werk zijn. In de
uiteindelijke RES wordt een paragraaf opgenomen over de
gevolgen van de energietransitie voor de Zeeuwse
arbeidsmarkt. Op 24 oktober kwamen ruim zestig mensen
van onderwijs, bedrijfsleven en overheden bij elkaar om
daarmee aan de slag te gaan. Lees verder.

Zeeuws Energiesymposium in Den
Haag
Zo’n 100 Zeeuwen schreven de concept-RES aan drie
sectortafels. De inhoud is steeds, door de voorzitters,
getoetst aan de landelijke handreiking RES en de, door het
Nationaal Programma RES opgestelde,
waarderingskaders. Voor de uitvoering van alle ambities
heeft de regio het Rijk nodig, en andersom. Daarom
organiseert de Provincie op donderdag 31 oktober het
Zeeuws energiesymposium in Den Haag. Na een
algemene inleiding over de Zeeuwse RES, zijn er
keuzesessies over groene waterstof en duurzame
mobiliteit. Het symposium is van 10:00 uur tot 12:30 uur
in Nieuwspoort. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan!

Aanmelden

Op de hoogte blijven?
Op de website zeeuwsenergieakkoord.nl staan alle
ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaat in
Zeeland.

Zeeuws Energieakkoord
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Heeft u idee�n of initiatieven voor de Zeeuwse Regionale
Energiestrategie? Laat het ons weten
via energie@zeeuwsenergieakkoord.nl.
Wilt u geen nieuwsbrieven ontvangen? Dat kunt u zich hier
uitschrijven.

Het Zeeuws Energieakkoord is een samenwerkingsplatform waarin
maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers samenwerken
aan het Zeeuws Energieakkoord. Zij geven uitvoering aan het landelijk
Klimaatakkoord voor een energie- en klimaatneutraal Zeeland in 2050.

Deze nieuwsbrief werd u aangeboden door het Zeeuws Energieakkoord.

Doorsturen

Uitschrijven
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